
Mindennapok egy új diák szemszögéből 

  

Kedves 8.-os diák! Iskolaválasztás előtt állsz? Engedd meg, hogy néhány személyes 

gondolattal a segítsek Neked a döntésben. 

A Szent Mór egy kevésbé ismert iskola (gimnáziumok között viszonylag új), de a tanár-

diák kapcsolat sokkal személyesebb, mint bármely nagyobb intézményben. Nekem a volt 

osztályfőnököm javasolta, hogy ez lesz a számomra ideális suli. Itt nem kell görcsölni az 

állandó bizonyítás miatt. Itt a tanulás öröméért tanulnak a diákok. 

Mikor először léptem be az iskola kapuin, megfogott a hely varázsa. Csodaszép volt. 

Bárkit, akit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy nagyon szeret ide járni. A barátságos 

légkört, a segítőkészséget az évnyitó előtti néhány napban tapasztaltam meg személyesen, 

mikor kórustáborban voltam. Idegenként érkeztem és „régi ismerősként” távoztam néhány nap 

múlva. A pozitív élmények tovább folytatódtak, mikor az első napok csapatépítő programokkal 

kezdődtek, ahol jobban megismerhettem az új osztálytársaimat. Sokan már korábban is osztály- 

vagy évfolyamtársak voltak, így új diákként nagyon izgultam, hogy tudok majd beilleszkedni 

a csapatba. Még a nyáron írtunk egy néhány soros bemutatkozást, ez megkönnyítette az első 

napokat, illetve írt nekem egy akkor még leendő osztálytársam. Elkezdtünk beszélgetni, és 

máris úgy éreztem, hogy már az első tanítási napon lesz is egy barátom. Az első nap egy közös 

képet is készítettünk a suli előtt. Ballagó diákként majd csak mosolygunk az első napok 

izgalmán… 

A tanárokkal is csak pozitív tapasztalataim vannak eddig. Sajnos az online oktatás 

minket is érint, de mindenki a maximumra törekszik, tanár-diák részről egyaránt. Hiányzik a 

személyes kapcsolat, de az online órák nemcsak a feladatok feladásából állnak, mint sok más 

iskolában. Mindenki próbál kreatívan, figyelemfelkeltően órát tartani. Most sokkal jobban 

mennek azok a tantárgyak is, amiket az előző iskolámban nem igazán értettem, vagy nagyon 

izgultam a felelés/dolgozat előtt. Itt nem ciki, ha plusz feladatot vállalsz, értékelik a munkád. 

Hatalmas, nagyon felszerelt sportcsarnoka van a sulinak, ahol öröm a tesi óra. Az 

osztálytermekben interaktív táblák vannak. A legmodernebb kísérleti eszközökkel felszerelt 4 

természettudományos labor is könnyebbé és élvezetesebbé teszi a biológia, fizika, kémia és 

földrajz tanulást. Az iskolán kívüli időt is hasznosan tudod eltölteni, ha érdeklődsz a zene, a 

sportok vagy a természettudomány iránt. És a könyvtár sem elhanyagolható. 

A menza és az étkező is megújult és igen finom ételeket kínál a diákok elé. Én nagyon 

válogatós vagyok, de itt általában finomak az ebédek, és jó a hangulat, hogy örömmel megyek 

ebédelni. 

         Ha egy igazán összetartó közösség tagja szeretnél lenni, ha egy menő belvárosi 

gimnáziumban szeretnél tanulni, csatlakozz a Szent Mór diákokhoz! Én örömmel és 

büszkeséggel viselem a Szent Mór egyenruhát (pulóvert/pólót). Bízom benne, hogy sikerült 

megkönnyítenem az iskolaválasztást és szeptemberben boldogan léped át az iskolánk kapuját! 
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