Interjú az igazgató nénivel
Mi szerett volna lenni gyerekkorában?
- Mindig tanár szerettem volna lenni.
Gyerekként mi volt a kedvenc tantárgya?
- A természettudományos tantárgyakat szerettem a legjobban.
Emlékszik a Bleyerben az első napjára? Milyen volt?
- 1991-ben jöttem ebbe az iskolába. Akkor 1. osztályban osztályfőnök lettem, és mellette
8. osztályban földrajzot tanítottam. Izgalmas volt a két különböző korosztállyal
foglalkozni.
Hány éve dolgozik itt?
- 28 éve dolgozom ebben az iskolában.
Mióta Ön az iskola igazgatója?
- 1995 óta vagyok az intézmény vezetője.
Mik a legfontosabb feladatai az igazgatónak?
- A legfontosabb feladatomnak az iskola szakmai irányítását tartom.
Mit szeret a munkájában?
- Azt szeretem a munkában, hogy minden területen emberekkel dolgozhatom.
Mit nem szeret a munkájában?
- A munkámban legkevésbé az adminisztrációs feladatokat szeretem.
Fegyelmezettebbek voltak a gyerekek régen?
- Igen, fegyelmezettebek voltak.
Melyik iskolai programot szereti a legjobban?
- Minden ünnepet szeretek, de különösen szeretem a karácsonyi időszakot.
Melyik tanév tetszett Önnek a legjobban? Miért?
- Mindegyik tanévet szeretem. Nincs olyan tanév, amely kiemelkedő lett volna ezen a
téren.
Az iskola nyitásakor hány gyerek járt ide?
- Közel 400 gyerek járt akkor ebbe az iskolába. Jelenleg majdnem a kétszerese jár ide.
Mikor még két emeletes volt az iskola, hol volt a könyvtár és a tanári?
- A könyvtár lent volt a földszinten a mostani 4.n és 2.a osztály helyén. A tanári a
mostani 6.b osztály termében volt.
Mindig volt büfé az iskolában?
- Eleinte nem volt büfé.
Miben változott az udvar az idők során?
- Először az egész udvar egy üres betonfelület volt. Később borították be gumival, illetve
kezdték felszerelni az udvarra a játékokat.
Hány gyereket ismer név szerint?
- Több száz gyereket ismerek név szerint. Természetesen azokat a tanulókat ismerem,
akiket most is tanítok. Ezen kívül a valamiben kiemelkedő gyerekeket és a problémás
gyerekeket ismerem név szerint is.
Milyennek képzeli az oktatást a Bleyerben 30 év múlva?
- Véleményem szerint 30 év múlva minden digitális lesz oktatásban.
(Az interjút a 6.n osztály tanulói készítették.)

