A gimnáziumok mellett a szakgimnáziumok (szakközépiskolák)
rangsorát is összeállították, eszerint a győri Jedlik az ország
legjobb intézménye. A top 25-be hat helyi - öt győri és egy fertődi iskola fért be.
A gimnáziumok listájával kezdtük a HVG középiskolai rangsorának
bemutatását (Kilenc gimnáziumunk van a legjobb százban – Kisalföld, 2018.
október 20.), s már akkori cikkünkben jeleztük, hogy a témát a
szakgimnáziumok rangsorával folytatjuk. Ez jön most.
Évente rangsorolnak
Elöljáróban néhány adat a rendszerről: a 2015-ben létrejött szakképzési
centrumok (SZC) közül öt fővárosi, 39 pedig vidéken működik. Megyénként 1–
3 SZC létesült, Győr-Moson-Sopronban három, Komárom-Esztergomban egy
centrum van. A 44 centrumhoz összesen 380 tagintézmény tartozik, s a HVG
összeállításában is iskolánként nézték az eredményeket. A ranglistát az
érettségi (négy közismereti tantárgyat alapul véve), valamint a 10. osztályos
országos kompetenciamérés adatait figyelembe véve állították össze. Az
évente megjelenő kiadványban a legjobb 25 intézményt nevesítették.
Érettségi kontra kompetenciamérés
Az élen egy győri középiskola, a Jedlik szerepel, nem véletlenül: az érettségi
rangsorban ugyanis az országos 1. helyet szerezték meg, s a
kompetenciamérésnél is a 2. helyet csípték meg az iskola diákjai.
Érdekességképpen jegyezzük meg, amire egyébként a HVG elemzői is
kitértek, hogy – bár a Jedlikre ez épp nem igaz – a huszonötös listán több
olyan iskola is van, ahol meglehetősen nagy eltérés látható a
rangsorhelyezésekben az érettségi és a kompetenciamérési eredmények
között.
Csak egy példa: a békéscsabai centrumhoz tartozó Széchenyi István két
tannyelvű szakgimnázium az érettségi rangsorban az 5. lett, de a
kompetenciamérésnél csak a 46. Nyilván felmerül, hogy miért. Mélyebb
elemzés híján az a válasz, hogy a diákok a kompetenciamérést kevésbé
veszik komolyan, mint az érettségit.
A győri Krúdy-iskola is dobogós lett
Na de vissza a rangsorhoz, ugyanis a Jedliken kívül további öt Győr-MosonSopron megyei iskolát találunk a huszonötben. Országosan az ötödik lett a
HVG-mérce alapján a szintén győri Krúdy, amely az érettséginél a 3., a
kompetenciamérésnél a 12. helyet szerezte meg. Itt is meg kell állnunk egy

pillanatra, október elején ugyanis egy másik összeállításban (a
legjobbiskola.hu) a Krúdyt az első helyre rangsorolták – szerintük tehát a győri
vendéglátóipari a legjobb szakközépiskola Magyarországon.
Van magyarázat erre is: a legjobbiskola.hu portál szintén nagy merítéssel
dolgozik, 1000 intézmény (gimnázium és szakgimnázium) 1700 képzési
formáját rangsorolja, de ők a más listáknál szokásos egy év helyett öt
esztendő érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagolták. Arra
hivatkoztak, hogy "egy-egy jó vagy rossz év nem torzítja az eredményeket,
hanem egységes képet lehet kapni az egyes középiskolák teljesítményéről".

A szakma ha nem is minden rangsort, de például a HVG
összeállítását komolyan veszi, így a Jedlik és a Krúdy mellett joggal
örülhetnek a további megyei helyezettek: az országos rangsorban 8.
lett a fertődi Porpáczy-szakgimnázium (Soproni Szakképzési
Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és
Általános Művelődési Központja), 15. a győri Deák; 18. a szintén győri
Hild, 19. pedig a Baross.

