Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
Fülöp Csabáné
szaktanár

A Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 1983
óta működik önálló intézményként. A nyomdaipari képzés Debrecenben, az Alföldi Nyomdának köszönhetően, régi hagyományokkal
rendelkezik.
Eredetileg szakmunkásképzés folyt, ahol
könyvkötő és reprodukciós fényképész szakmát lehetett szerezni. Az 1986–1987-es tanévben az új épületbe való költözés fordulópont
volt iskolánk életében. Lehetővé vált a szakközépiskolai képzés beindítása. Előzményként már
az 1978–1979-es tanévben beindult a nyomdászképzés szakközépiskolai rendszerben az
EGT Vegyipari Szakközépiskolában. Az 1990–
1991-es tanévben átköltöztek az osztályok a jelenlegi épületbe. Egyúttal a szakmai elméleti
oktatást főállású tanárok vették át. Így az iskolában a könyvkötő szakiskolai (3 év) képzés
mellett a szakközépiskolai osztályok (4 év) betűszedő-montőr és gépmester szakmát tanultak.
A képzési rendszer átalakításai során a szakmák ugyan megmaradtak, de átkerültek a 4+1,
később a 4+2 rendszerbe, miközben megszűnt
a hároméves képzés. A technika fejlődése következtében a szedők lettek kiadványszerkesztők, majd szöveg- és képszerkesztők, majd most
újra kiadványszerkesztők. A gépmesterek és
könyvkötők képzése szerencsére nem ennyire
bonyolult. Új feladatunk a modulrendszerű
oktatás bevezetése, illetve ebben a tanévben
a vizsga levezénylése. Az idei tanévben újraindult a könyvkötők szakképzése 9. évfolyamon.

Szakmai vizsgán komoly munka folyik
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Az iskola épülete, melyet sajnos már ki is nőttünk

Ők a 11. évfolyamon kapcsolódnak be a modulrendszerű képzésbe. A nyomdaipari alapozó
képzés szakközépiskolában 9–12. évfolyamon
folyik. A 11–12. évfolyamon végzett gyakorlatok segítséget nyújtanak a szakmaválasztáshoz.
A tanulók érettségi vizsgát tehetnek a tantárgyból, ami előnyt jelenthet a továbbtanulásnál.
A gyakorlati képzés az Alföldi Nyomda tanműhelyeiben folyik elsősorban. Az iskolánkban végzett szakembereket szívesen fogadják
a nyomdák, de a gyakorlati oktatást nem vállalták fel eddig. Az utóbbi években más nyomda is jelentkezett igényével. A város nagyobb
nyomdáival a kapcsolat jó. Az iskola mindent
megtesz annak érdekében, hogy népszerűsítse
a képzést. Részt veszünk nyílt napokon, pályaválasztási kiállításokon, szülői értekezleteken.
Kiállításokat szervezünk, melyek a pályaválasztás előtt álló ﬁatalok ﬁgyelmét felkeltik.
A beiskolázáskor igyekszünk feltölteni az engedélyezett keretszámot.
Sokan a bizonyítvány megszerzése után nem
a szakmában helyezkednek el. Ennek oka egyrészt, hogy nem szerette meg a szakmát, másrészt pedig az, hogy egyre kevesebb az álláshely
régiónkban. Azt pedig, hogy elmenjen más városba, nem mindenki meri felvállalni. A végzett tanulóink sajnos nem minden esetben jeleznek vissza, hogy hol sikerült elhelyezkedni
esetleg továbbtanulni, így nem tudjuk őket
követni.

„Szomorú búcsú az iskolától”

Tanulóink munkához való hozzáállása, érdeklődése az évek során erősen visszaesett.
Nem tanulnak, nem igazán érdekli őket semmi sem. Szerencsére vannak olyan tanulóink
is, akikre büszkék lehetünk. Ők azok, akik a
kezdetektől a tanulmányi versenyeken (SZKT,
OSZTV, SZÉTV) szép eredményt értek el. Szinte minden évben volt döntősünk, sokszor több
is. Sajnos az elmúlt évben ezek a versenyek nem
kerültek megrendezésre. Az évek során sok
olyan diákunk volt, akikre szívesen emlékszünk. Felsorolni is nehéz lenne, mivel nemcsak a kiemelkedők hagynak nyomot emlékeinkben, hanem azok is, akik ugyan nehezen
haladtak előre, de megküzdöttek a választott
szakmáért. A legnagyobb elismerés az, hogy
a régi tanítványok hozzák gyermekeiket hozzánk, mert tudják, számíthatnak ránk. Büszkék vagyunk arra is, hogy volt tanítványaink,
miután megszerezték a diplomájukat, visszajönnek hozzánk tanítani.
Iskolánk minden tanulónak megadja a lehetőséget, hogy magas szinten elsajátítsa a szakmáját. Ebben fontos szerepe van az Alföldi Nyomda oktatóinak is. Igyekszünk a gyerekek (9–12.
évfolyam) érdeklődését a nyomdaipari szakmák felé irányítani, szemléltetéssel, múzeum,
illetve kiállítások meglátogatásával, a szakmai
képzés során érdekes feladatokkal megszerettetni a szakmát.
Sajnos a szakmai tankönyvekkel gondjaink
vannak. Mivel a törvény előírja, hogy a tanulókkal csak a hivatalos tankönyvjegyzékben
szereplő könyveket lehet megvetetni, így nem
tudjuk megfelelően biztosítani azokat. Jó lenne, ha ezek a könyvek felkerülnének a rendelhető könyvek közé. Ezenkívül nagy segítség
lenne az is, ha ezekből a szakmai tankönyvekből elegendő példányszám készülne.

