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„Ki a gyermek képzelõtehetségére hat,
az egész valójának irányt ad.”

(Eötvös József)  

Gyõr csodálatos barokk építésû „iskola-
város”. A város 11 kollégiuma közül a
miénk Gyõr központi helyén, a belváros-
ban található. Közel van a vasúti pálya-
udvarhoz és a vidéki buszmegállóhoz,
ezért kollégistáink 2-3 perc alatt elérik
azt, csomagjaikkal nem kell messze men-
niük. 
Az épület egy része 1931-ben épült „Ta-
nítók Házaként”. Az „Alapkõ” ma is
megtekinthetõ. 1970-es években építet-
ték hozzá az új szárnyrészt, ekkor a tex-
tilipari tanulók otthona volt, majd 1980-
tól a kereskedelmi és vendéglátó-ipari
szakmára képzett tanulók otthona. Jelen-
leg a Pálffy Miklós Kereskedelmi Közép-
iskola Kollégiumaként, az iskolával kö-
zös igazgatás alatt mûködik.
A kollégiumi férõhely 90 fõ volt. 1995-ig
kizárólag az iskola tanulói alkották a lét-
számot.
Az 1995/96-os tanévtõl a Mûvészeti
Szakközépiskola tanulói is kollégiu-
munkban nyertek elhelyezést.
4 fõs nevelõtestületre várt 5 balettos ta-
nulónak a felügyelete péntek délutántól
szombat reggelig. (Szombaton a Nemzeti
Színházba mentek táncórára a tanulók.)
1998/99-es tanévben Bercsényi Miklós
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói
közül is fogadunk diákokat.
Jelenleg a Kereskedelmi Iskola tanulói,
"Mûvészeti-s" tanulók (kimenõ rendszer-
ben), ill. Bercsényis tanulók élik minden-
napjaikat a kollégiumunk falai között.

1999 nyarán nagy elõrelépés történt a
kollégium életében. Gyõr Város Önkor-
mányzatától 8 millió Ft-ot kaptunk felújí-
tásra. Hálás köszönet érte.
6-8 ágyas hálószobák helyett 3-4 ágyas
szobákat sikerült kialakítani. Ez a lépés
ideális lakhatási feltételeket teremtett.
Természetesen, mint mindennek, ára van
– a rendelkezésünkre álló 3 tanulószobá-
ból 6 db hálószobát alakítottunk ki. Az
átalakításokat követõen a kollégium be-
fogadóképessége 72 fõre csökkent. A
fent említett összegbõl került sor az egész
épület villanyhálózatának felújítására is.
(A hálószobai konnektorokban nem volt
áram.)
Kollégistáink, 1999 szeptemberében kül-

sõ köntösében felújított kollégiumot ve-
hettek birtokukba.
Mára azonban újabb újítási feladatok
véghezvitele vált idõszerûvé.
Berendezési tárgyaink (ágyak, íróasztal-
ok, székek) megkoptak, elavultak, de je-
lenleg a felsorolt eszközök cseréje anya-
gi fedezet hiányában elmarad.
Az átalakításokhoz kapcsolódóan meg
kell említeni, hogy korábban volt saját
fõzõkonyhánk, ma az „Ördögkonyha
KFT” szállítja az ételt, így melegítõkony-
hává alakult a régi jól felszerelt fõzõ-
konyha.

Tanítványaink szabadidejének eltöltésé-
re számos lehetõség kínálkozik. 
Ezt szolgálja a klub szoba (TV, videó,
music center), ami egyúttal a könyvtár-
szoba funkcióját is betölti.
A könyvtár kezdeti lépéseit, mûködését
(szép- és szakirodalom, kézi szótárak, le-
xikonok, kötelezõ olvasmányok beszer-
zését) pályázati pénzforrásból teremtette
meg.
Sportolási lehetõségre az általános isko-
lával közösen használt pályán van mó-
dunk, valamint az épületen belül ping-
pongozni tudnak a lányok, és kondíció-
juk karbantartását egy szobakerékpár
szolgálja.
Jövõbeni elképzeléseink között szerepel
egy konditerem kialakítása, valamint az
alagsorban társalgó, és foglalkozásokra
külön terem létrehozása.
Évek óta jól mûködõ diákköreink bizto-
sítják a szabadidõ tartalmas eltöltését.
Ezek a következõk: kézmûves-virágkötõ
(A diák környezetével szemben támasz-
tott igényességét hivatott fejleszteni a
szakkör, melynek keretében tároló dobo-
zokat, csokrokat, koszorúkat készítenek),
énekkar (Az ének szeretete, s a meglévõ
képességek elhanyagolásának megelõzé-
se hívta életre ezt a foglalkozást. 

Szintetizátor kíséretében énekelnek, s ké-
szülnek a diákok a kollégium által szer-
vezett különbözõ rendezvényekre), tea-
ház (Szamovárban fõzzük a különbözõ
aromájú teákat, miközben indirekt irányí-
tás mellett ismerkednek az illem és proto-
koll szabályaival, vagy egy sütemény re-
cepttel.), média (Digitális fényképezõ-
gép, és videokamera segítségével készí-
tünk felvételeket a kollégium életérõ.
Fontos, hogy diákok készítik diákokról a

legkülönbözõbb szituációban – pillanat-
képek, életképek, rendezvények). Ezen
diákkörök üdítõen hatnak a napi 7-8 ne-
héz tanítási óra után. 
Kollégiumi hagyományokhoz ragaszkod-
nak diákjaink (Mikulás, karácsony, balla-
gás, ki mit tud).
A Városi Könyvtárral, az Ifjúsági Házzal
rendszeres, jó kapcsolatot sikerült kiala-
kítanunk. Elõadásoknak, különbözõ kiál-
lításoknak rendszeres látogatói a Keres-
kedelmi Kollégium diákjai.

Kollégiumunkban 2 db számítógép áll
rendelkezésünkre. A Közoktatási Köz-
alapítványhoz adtam be pályázatot, és re-
mélni tudom kedvezõ elbírálását. A pá-
lyázat az informatikai oktatáshoz szüksé-
ges eszközök beszerzését támogatja. (A
„Sulinet” programban mi nem részesül-
tünk, csak az önálló kollégiumok.)
Amennyiben pályázatunk eredményes
lesz, kialakítunk egy önálló számítás-
technikai termet, ahol lehetõsége lenne
tanítványainknak a gyakorlásra, a házi
feladatok elkészítésére. (Iskolánkban a
gépírás oktatása magyar- és idegen nyel-
ven, számítógépen folyik, valamint a
szakmai tárgyak otthoni feladatai is meg-
kívánják a számítógép használatát.) A
számítástechnika terem kialakításával
újabb lehetõségünk nyílna a diákkörök
palettájának szélesítésére is.
A kollégium valamennyi dolgozója –
amellett, hogy a tanulási feltételeket
megpróbálja maximálisan biztosítani -
arra törekszik, hogy tanítványaink ottho-
nosan érezzék magukat. (Így például a
sötétítõ függönyök, terítõk varrása ügyes,
szorgos kezeknek köszönhetõ.) 

Iskolákkal, szülõkkel a kapcsolattartá-
sunk rendszeres és folyamatos. Pozitív
visszajelzéseket kapunk a szülõktõl, a
kollégiumi rend, fegyelem kialakításával
elégedettek.

Mindezekkel összhangban tehát a tanulás
feltételei biztosítottak, a permanens ön-
képzés igényét próbáljuk kialakítani.

Kollégiumvezetõként arra törekszem,
hogy ne riadt csend, hanem derült rend
uralkodjék kollégiumunkban. 

Gyurkovics Katalin
kollégiumvezetõ
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BEVEZETÕ
A társadalom várakozó figyelemmel fordul a közokta-

tási kollégiumok felé, felismerve, hogy a szabad iskolavá-

lasztás, a tankötelezettség megvalósítása, az esélykü-

lönbségek mérséklése, a társadalmi mobilitás növelése

területén az iskolák mellett ezek az intézmények megha-

tározó szerepet játszanak. A kollégiumokkal szemben

mutatkozó fokozott elvárás a családok azon növekvõ

igényébõl fakad, hogy otthonos körülmények között ad-

janak lehetõséget az élményszerû közösségi együttlétre,

alakítsák ki a családi élethez, a munkába álláshoz szük-

séges önállóságot, tartást, adják meg az együttmûködés

képességét és tapasztalatait, fejlesszék a gyermek önma-

gáért és környezetéért való felelõsségének tudatát.

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapelveit

ez az igény hívta életre. Az alapelvek elfogadását és köz-

zétételét jelentõs állomásnak tekinthetjük a bentlakásos

intézmények történetében, mert a kollégiumok kezde-

ményezésére megszületett program kifejezi az intéz-

ménytípus pedagógiai rangját, közös irányt, mércét szol-

gáltat a fejlõdésnek.

A kollégiumi pedagógusok közremûködésével és egyetér-

tésével létrehozott dokumentum segíti a kollégiumok-

ban folyó nevelõmunkát, a helyi pedagógiai programok

módosításának tervezését. Bízom abban, hogy a közok-

tatási kollégiumok részére - a közeljövõben kiadandó -

részletes tevékenységrendszert és foglalkozástervet is

tartalmazó országos alapprogram olyan szakmai keretet

biztosít, amely megalapozza a kollégiumi nevelés egész

rendszerének megújítását és minõségi fejlesztését.

Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS 

ALAPPROGRAMJA

a közoktatási kollégiumok részére

ALAPELVEK

Az Oktatási Minisztérium a kollégium társadalmi sze-

repe és a nevelési feladatok hatékony ellátása, valamint

a szakmai munka összehangolása érdekében a kollégiu-

mi nevelés cél-, követelmény- és tevékenységrendszerét

a Kollégiumi alapprogramban fogalmazza meg. Az alap-

program - összhangban a közoktatási törvénnyel - meg-

alapozza és kijelöli a szakmai fejlesztés irányait, vala-

mint meghatározza a közoktatási kollégiumok nevelési

alapelveit.

A kollégiumok az alapprogramra építve készítik el önál-

ló pedagógiai programjaikat. Az alapprogramban megfo-

galmazottak tág teret engednek az intézmények szakmai

önállóságának, hiszen a kollégiumi nevelés általános ke-

reteit határozzák meg.

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja azokra a

hazai és európai nevelési értékekre és haladó hagyomá-

nyokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyar-

országi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a huma-

nista, nemzeti, közösségi értékekre, továbbá a tehetséges

tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos

helyzetû gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönb-

ségek csökkentésében, a kultúraközvetítésben betöltött

szerepükre. Felhasználja - többek között - a pedagógiai,

a pszichológiai, szociológiai tudományok korszerû kuta-

tási eredményeit. Figyelembe veszi a Magyar Köztársa-

ság által aláírt nemzetközi szerzõdésekben, egyezmé-

nyekben vállalt kötelezettségeket, a gyermekek nevelésé-

vel, oktatásával és védelmével összefüggõ törvényeket,

jogszabályokat.

I. A kollégium társadalmi szerepe

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló

intézménye. Alapfeladata megteremteni a megfelelõ fel-

tételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén

nincs lehetõség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztás-

hoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, il-

letve akiknek a szülõ nem tudja biztosítani a tanuláshoz

szükséges körülményeket.

A kollégium együttmûködik az érdekelt iskolákkal, fi-

gyelembe véve azok pedagógiai célkitûzéseit. Tevékeny-

sége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben

szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget

nyújt. A kollégium a megfelelõ pedagógiai környezet biz-

tosításával elõsegíti a társadalmi szerepek tanulását, a

diákok önszervezõdése során kialakuló "mikro-társada-

lomban" a közösségi együttélés, az önkormányzó képes-

ség, a döntés és felelõsség, a konfliktuskezelés demokra-

tikus technikáinak megismerését, gyakorlását. Ezzel a

kollégium sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi

beilleszkedéshez.

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és fel-

adata, hogy a tanulók számára - lakóhelyüktõl és szoci-

ális helyzetüktõl függetlenül - biztosítja a minõségi tu-

dáshoz történõ hozzáférést, így meghatározó jelentõsége

van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elõsegíté-

sében.

II. A kollégiumi nevelés

A kollégiumi nevelés célja

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajá-

tos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a ta-

nulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges

fejlõdésének, tanulásának, a sikeres életpályára való fel-

készítésének segítése, személyiségének fejlesztése, ki-

bontakoztatása.
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A kollégiumi nevelés fõbb alapelvei:

• az alapvetõ emberi és szabadságjogok, a gyermekeket

megilletõ jogok érvényesítése,

• demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési

elvek alkalmazása;

• a tanulók iránti felelõsség, bizalom, szeretet és tapin-

tat;

• intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus

tevékenységében;

• az alapvetõ erkölcsi normák betartása;

• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele;

• a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tisztelet-

ben tartása, fejlesztése;

• építés a tanulók öntevékenységére, önszervezõdõ ké-

pességére;

• a szülõkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruk-

tív együttmûködés.

A kollégiumi nevelés feladatai:

• A tanulási kultúra fejlesztése

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megisme-

rési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a

kollégium lehetõséget biztosít arra, hogy a tanulók meg-

ismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket.

Kiemeli a tanulási motívumok - az érdeklõdés, a megis-

merés és a felfedezés vágyának - fejlesztését, hangsúlyt

helyez annak elõmozdítására, hogy az ismeretek elsajá-

títása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogal-

mazódjék meg a tanulókban, s így életprogramjuk részé-

vé váljon a tanulás.

• Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozá-
sa, a pályaorientáció segítése

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli

megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével az egyes

tanulók közötti mûveltségi, képességbeli, felkészültségi,

neveltségi különbözõségeket kezelni képes.

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismeré-

se, és kibontakoztatásuk segítése. Támogatja a tanulás-

ban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a

választott iskolában eredményesen végezzék tanulmá-

nyaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására

szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képes-

ségeik továbbfejlesztésében, tudásuk bõvítésében.

A kollégium - az iskolákkal együttmûködve - valamennyi

tanulója számára lehetõvé teszi az egyes szakmák, hiva-

tások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a vá-

lasztott életpályára való felkészülést.

• A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése

A kollégium - mint közösségi helyszín - a nevelési folya-

mat során hangsúlyt helyez a pozitív közösségi szokások

és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia,

tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikáci-

ós és vitakultúra, szervezõkészség, stb.) fejlesztésére. Se-

gíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az

egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megér-

tését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi

és vallási sajátosságokra. A kollégiumnak feladata a csa-

ládi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kul-

turált kialakítására, a takarékos és ésszerû gazdálkodás-

ra, stb.) nevelés. E feladatok megvalósításában kiemelt

szerepet, és megfelelõ teret kap a kollégiumi

diákönkormányzati rendszer.

• Az egészséges és kulturált életmódra nevelés

A testi és mentális képességek folyamatos megõrzéséhez

és fejlesztéséhez szükséges a megfelelõ életritmus kiala-

kítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés,

tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belsõ igénnyé vá-

lása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása.

A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sa-

játítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik

õket testi és lelki egészségük megõrzésében, az egészség-

károsító szokások kialakulásának megelõzésében. A kol-

légium minden részletében otthonos, kulturált, esztéti-

kus közegként mûködik, ahol a tanulók jól érzik magu-

kat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A

kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az egészsé-

ges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A

kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanu-

lókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota

iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélõ maga-

tartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt.

• Az önismeret fejlesztése, a korszerû világkép kialaku-
lásának segítése

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer

szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elõsegíti,

hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elmé-

leti, tapasztalati alapjai. A természeti és társadalmi isme-

retek bõvítésével, mûvészeti élményekkel segíti a világ-

ban való tájékozottság, a személyes és szociális azonos-

ságtudat fejlõdését.  A kollégium kiteljesíti a nemzetünk,

nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának értékeit,

nemzeti, történelmi és vallási hagyományainkat, jelleg-

zetességeinket megismertetõ iskolai tanulmányokat, ez-

zel is erõsíti a tanulók hazaszeretetét.

A világról kialakított képben kiemelt helyet kap az Eu-

rópához való kötõdésünk, az európai kultúrkör. A nem-

zeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégi-

um kiemelt feladata az anyanyelvû nevelés, az adott ki-

sebbséghez való tartozás tudatának erõsítése, nemzeti,

etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének szokásainak

ápolása és fejlesztése.
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III. A kollégium mûködése

Személyi feltételek, elvárások

A kollégiumban a nevelési feladatokat - a közoktatásról

szóló törvényben meghatározott végzettséggel és szak-

képzettséggel rendelkezõ - nevelõtanár végzi, aki

• rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel

megújított, korszerû szakmai ismeretekkel rendelke-

zik,

• képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányításá-

ra, ellenõrzésére, értékelésére; jártas a különbözõ pe-

dagógiai eljárások alkalmazásában,

• egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, mû-

veltségével, életmódjával követendõ példaként szolgál-

hat a kollégisták elõtt, - megfelelõ empátiával rendel-

kezik, nevelõi eljárásaiban, pedagógiai kommunikáció-

jában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szerete-

tet helyezi elõtérbe,

• folyamatosan együttmûködik a tanulók közösségeivel,

a nevelésükben résztvevõ személyekkel, intézmények-

kel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal,

• szakmai tevékenysége során együttmûködik a kollégi-

umi nevelõtestület vezetõivel és tagjaival.

A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglal-

koztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpon-

túság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi.

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak

színvonala is nevelési tényezõ.

Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások 

a kollégiumban

A kollégium belsõ és külsõ környezete biztosítja a neve-

lési célok megvalósíthatóságát, szolgálja a kollégisták

biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általá-

nos kritériumainak. Megteremti - a jogszabályi elõírá-

soknak megfelelõen - a nyugodt tanulás, az önálló isme-

retszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidõs tevé-

kenységek, valamint a diákkörök, szakkörök mûködésé-

nek feltételeit.

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenésé-

rõl, az egyéni visszavonulás lehetõségérõl.

A kollégiumi élet megszervezése

A kollégium - belsõ életének szabályozása során - bizto-

sítja a gyermekek optimális testi-lelki fejlõdésének feltét-

eleit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülõi és isko-

lai igényeket, valamint az intézményi szokásokat is. A

tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az

egyes tevékenységek belsõ arányai - a jogszabályi keretek

között - a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz iga-

zodjanak. A belsõ szabályozás kiemelt eszköze a pedagó-

giai ösztönzõ rendszer mûködtetése.

A kollégiumi élet megszervezésében jelentõs szerepet

tölt be a kollégium diákönkormányzata. Választott tiszt-

ségviselõi révén részt vesz a diákközösségek mindennapi

életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok, vég-

rehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésé-

ben. A diákönkormányzat tagjai és vezetõi megismerik -

és a mindennapi gyakorlatban válnak képessé felelõsen

alkalmazni - a demokratikus érdekérvényesítés, problé-

mamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, módszereit.

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyama-

tosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcso-

lódó hagyományait, erõsítve a kollégiumi közösség együ-

vé tartozását.

A kollégium kapcsolatrendszere

A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldá-

sa érdekében, rendszeres kapcsolatot tart a szülõkkel,

szülõi közösségekkel, a kapcsolódó iskolákkal, társintéz-

ményekkel, a település - a tanulók nevelésében érintett -

intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségei-

vel. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a

kollégium nyitott és kezdeményezõ. A kollégiumok pe-

dagógiai programjukban rögzítik a különbözõ jellegû

kapcsolattartás formáit és módszereit, melyek alkalmaz-

kodnak a kollégium feladataihoz.

IV. A kollégiumi tevékenység szerkezete

A kollégium - igazodva a közoktatási törvény rendelke-

zéseihez - a nevelési folyamat során a tanulói tevékeny-

ségeket - annak céljától, jellegétõl függõen - csoportos és

egyéni foglalkozások keretében szervezi. Külön figyel-

met fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra.

A kollégium által kötelezõen biztosítandó 

foglalkozások:

• Tanulást segítõ foglalkozások

- a napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen ta-

nári irányítással, meghatározott idõkeretben, nyugodt

felkészülést biztosító tárgyi környezetben csoportos,

illetve egyéni foglalkozás keretében történik;

- a differenciált képességfejlesztés - a valamilyen okból

lemaradt tanulók felzárkóztatása, valamint a kiemel-

kedõ képességû tanulók gyorsabb haladásának biztosí-

tása - szervezetten, a kollégiumnak az iskolákkal

együttmûködve kialakított programja alapján történik;

- az iskolában szerzett ismeretek bõvítése és a pályavá-

lasztás segítése érdekében a kollégium különbözõ

szakköröket, diákköröket szervez.

• A tanulókkal való törõdést biztosító foglalko-
zások

- a személyes törõdést biztosító foglalkozásokon a tanu-

lók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásá-
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ban számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére;

- a csoportfoglalkozások keretében elsõsorban a tanuló-

csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek

megbeszélése, értékelése történik; A foglalkozások cél-

ja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel

kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normá-

it, a szociális viselkedés alapvetõ szabályait; a konflik-

tuskezelõ képességet. A tanulók életének, egészségé-

nek védelme érdekében hangsúlyt kap a prevenciós te-

vékenység (balesetek-, káros szenvedélyek - dohány-

zás, alkohol, illetve drogfogyasztás, stb. - kialakulása).

• Szabadidõs foglalkozások

- a szabadidõs foglalkozásokon meghatározó szerepet

kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az

önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a ter-

mészeti környezet megóvása, ápolása;

- a foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek iro-

dalmi, képzõmûvészeti, zenei és vizuális képességei-

nek fejlesztése, a kollégiumban élõ nemzeti, etnikai ki-

sebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi, nemzetiségi

kultúrájukhoz való kötõdésének erõsítése;

- a kollégium által szervezett kirándulások során a tanu-

lók megismerik történelmi, kulturális és természeti ér-

tékeinket; a különbözõ rendezvények erõsítik a kollé-

giumi közösséget;

- a kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti

- a mûködésében fontos szerepet betöltõ, az önkor-

mányzati rendszerbe illeszkedõ - diákkörök fejlõdését.

A kollégium pedagógiai programjában meghatározza a

tanulók számára kötelezõ, választandó, illetve válaszha-

tó foglalkozások körét.

V. A kollégiumi nevelés 

eredményessége

A kollégium - a szülõvel és az iskolával együttmûködve -

hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredményesen fejezze

be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a kol-

légiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalom-

ba való beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás

gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitel-

hez szükséges alapvetõ ismereteket, képességeket, érté-

keket:

- elsajátítja és követi az alapvetõ erkölcsi normákat;

- képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására;

- sokoldalú képzettsége, mûveltsége párosul az új isme-

retek befogadásának, és a folyamatos megújulásnak a

képességével;

- kialakul reális társadalomképe;

- rendelkezik az önszervezõdéshez, a demokratikus ér-

dekérvényesítéshez szükséges képességekkel;

- tudása versenyképes, önértékelõ képességére, szakmai

felkészültségére alapozva választ tud adni a szakmai

kihívásokra;

- képes az együttmûködésre, az emberi kapcsolatok ki-

alakítására és továbbépítésére;

- másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával ren-

delkezik, társadalmi szemléletét a szolidaritás jellemzi;

- ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink

kulturális, történelmi hagyományait.

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor

figyelembe veendõ, hogy a nevelési folyamat milyen ki-

indulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki

hatását.

A kollégium a nevelési folyamat eredményességének, ha-

tékonyságának javítása érdekében a COMENIUS 2000

közoktatási minõségfejlesztési programban, valamint az

alapprogramban meghatározott követelményeknek meg-

felelõen folyamatosan fejleszti mûködését.

Napjainkban három alapvetõ jogalkotá-
si probléma jelentkezik az iskolákban: a
jogszabályok figyelmen kívül hagyása
mellett gyakran elõfordul, hogy az intéz-
mények nem saját hatáskörükben járnak
el, illetve nem jogi kérdést tesznek jogi
normává - vélte Bíró Endre, a Jogok az
iskolában?! címmel napvilágot látott ki-
advány szerzõje egy budapesti sajtóbe-
szélgetésen. 

Problémának tartotta, hogy a jogi nor-
mák nem mindig jelennek meg az intéz-
mények mindennapos gyakorlatában.
Hangsúlyozta: az iskolának nem arról
kell szólnia, hogy a diák fél a pedagógus-
tól, a tanár tart az igazgatótól, az igazga-
tó pedig az intézmény fenntartójától. 

Amikor jogokról beszélünk, más jogai-
nak betartásáról is beszélünk, fogalma-
zott Bíró Endre, aki kifogásolta azt is,
hogy a pedagógusok gyakran a közokta-
tási törvényben foglaltak ismerete nélkül
kapják kézhez diplomájukat. A helyzet
javítása érdekében a Diákjogi Charta
kezdeményezõje a jogalkotásról, illetve
értelmezésrõl szóló egyetemi-fõiskolai
jegyzet összeállítását tervezi.

Csizmár Gábor, a könyv közoktatási
szaklektora, az Országgyûlés Oktatási és
Tudományos Bizottságának tagja úgy
vélte, túl sok a jogi norma, bizonyos ese-
tekben túlszabályozottság jellemzõ. 
A kiadványt a budapesti sajtóbeszélgeté-
sen méltatta Aáry-Tamás Lajos, az okta-
tási jogok miniszteri biztosa. Mint mond-
ta, a könyv közérthetõ nyelven tolmá-

csolja a jogszabályok olykor bonyolult
szövegét. 
Elhangzott: a diákok, szülõk, pedagógu-
sok jogait összefoglaló kiadvány a szer-
zõ, a Jog a pedagógiában címû szak-
könyvének rövidített, a 2000. január 1-jé-
tõl hatályos jogszabályokkal kiegészített
változata.

Bíró Endre 188 oldalon nyújt betekintést
az iskolák nevelési, oktatási gyakorlatá-
ban felmerülõ problémákba. Az érdeklõ-
dõk többek között megtudhatják, mit kell
tenni a pedagógusnak, ha drogfogyasz-
tást észlel diákjánál, vagy hogy törvényt
sértõ-e az osztályozás. A szerzõ szót ejt
könyvében az iskolai öltözködésrõl, haj-
viseletrõl, az iskolai dohányzás, alkohol-
fogyasztás problémájáról. 

Forrás: MTI

JJOOGGÁÁLLMMOOKK
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A PATRÓNUS

Minden népi kollégistának volt két

úgynevezett patronálója, azaz olyan

felnõtt személy, aki azon túl, hogy

érdeklõdésével kitünteti a kollégis-

tát, anyagilag is hozzájárul nevelte-

téséhez. Nagyon jelképes összegek

voltak ezek, 20-50-100 forint éven-

te. Egyedül én dicsekedhettem olyan

patrónussal - legjobb emlékezetem

szerint -, aki egymaga ezer forintot

fizetett. Ezer forint akkoriban egy

vagyont ért. Apán négy havi fizetése

lehetett annyi. A gazdag mecénásra

apám akadt rá, ma úgy mondanám,

õ szervezte be.

A dolog úgy állt, hogy az egykori

igen hosszú nevû uradalom, a

Várpalota-Hajmáskéri Honvéd lõ- és

gyakorlótér csõszpusztai gazdasági

felszabadulás után maradt honvéd-

ségi tulajdonban, felügyeletileg a

HM-hez tartozott és három-négy

puszta központféléje lett.

Csõszpusztához tartozott többek

között Királyszállás is, jól felszerelt

vadászkastéllyal, a Bakony egyik leg-

csodálatosabb helyén, ahol annak

idején megfordult Gömbös Gyulától

vitéz Szombathelyi Ferencig sok

nagy fejes. Csendes, jó levegõjû hely,

a vadon közepén, távol minden la-

kott településtõl. A demokratikus

hadsereg több vezetõ tisztje is felke-

reste Királyszállást, rövidebb-hosz-

szabb pihenõre, pár napos vadászat-

ra, s ezek ellátása apám feladatai kö-

zé tartozott. Egyszer maga a minisz-

ter is leköltözött a vadászkastélyba,

aki nem más volt, mint Veres Péter,

a Nemzeti Parasztpárt elnöke, író és

mellesleg honvédelmi miniszter.

Régi szolga volt akkor már szegény

jó apám, sok mindenhez hozzászo-

kott, volt már vezetõje is fent neve-

zett gazdaságnak a maga négy elemi-

jével, a front alatt és közvetlen után,

a sarzsikat is úgy-ahogy megszokta,

de hát a miniszter, akárhogy is vesz-

szük, nagy úr.

Minden igyekezetükkel azon voltak,

hogy a nagy tisztességen csorba ne

essék, érezze jól magát a magas ven-

dég, akivel ráadásul a felesége is vele

tart.

Rendben is ment minden. Jöttek a

hírek, hogy az "öreg" igen rendes em-

ber, nem is katonaruhában van, az-

tán átjár az istállóba a kocsisokhoz

beszélgetni, meg effélék. Egyik nap a

miniszter segédtisztje, egy százados

telefonált, hogy a miniszter bajtárs

kéreti apámat beszélgetésre.

- Talán a gazdaságvezetõt kérik,

Tóth alezredest. Én csak írnok va-

gyok. - szólt vissza apám.

- Nem, kérem, nincs tévedés, Önt

kéri Kerner bajtárs, személy sze-

rint.

Apám elbeszélése találkozásukról

anekdotába illõ, késõbb valahány-

szor szóba került, jókat kacagtunk

rajta. Tél lévén, pálinkával kínálta

Juliska néni, Péter bácsi felesége,

meg tepertõs pogácsával, száraz kol-

básszal. Péter bácsi a pusztai embe-

rek élete felõl érdeklõdött, kérdez-

gette, hogy boldogulnak azok az új-

gazdák, akik faluszéli szomszédaink

Tésen. Kellene õket segíteni innen

az állami gazdaságból. Kérdezett a

családról is, így került szóba, hogy

népi kollégista vagyok Veszprém-

ben.

Kérés nélkül ajánlotta fel a segítsé-

gét, s az ezer forintot. Nem tartozik

szorosan a történethez, csak mint

irodalomtörténeti tényt említem, itt

írta meg, ezekben a hónapokban Ki-

rályszálláson a Paraszti jövendõ cí-

mû könyvét, amely röviddel megjele-

nése után bezúzásra került.

A NAPOS

A népi kollégiumban is vol-

tak közlegények és tisztek, azaz

tisztségviselõk. Választottuk õket rá-

termettségük alapján. Volt azonban

egy nagy hatáskörrel és felelõsséggel

járó tisztség, amelyet minden kollé-

gista kivétel nélkül gyakorolt, a na-

posság.

A napos egy napra szóló parancsno-

ki beosztás volt. Tevékenysége már

az elõzõ napon megkezdõdött azzal,

hogy takarodó után a naposfüzetet

átvette a leköszönõ napostól. Egyik

feladata lesz a napló vezetése. Reggel

6-kor ébreszt, nálunk például a fo-

lyosói villanycsengõvel. Pál perccel

azután ellenõrzi a szobákat, van-e

lusta kollégista, aki ágyában, pokróc

alatt akarja elbliccelni a reggeli tor-

nát. Ha akad ilyen, márpedig miért

ne akadna, intézkedik. Már az elején

le kell szögeznünk, goromba mód-

szerek alkalmazása nem jöhetett szá-

mításba. Pl. a szalmazsákostól pad-

lóra döntés, vízzel kiöntés. E "köny-

nyû" módszerek, melyekkel példá-

nak okáért Vágó Pista, egy tagbasza-

kadt kollégista társunk elsõ naposi

beosztása alatt élt, felváltattak a ké-

sõbbiekben nehezebb, mondhatni a

legnehezebb módszerekre: a meg-

gyõzésre.

Emellett a naposság a parancsnok-

lás elsajátításának gyakorlati iskolája

volt. Jellemformáló iskola. Elõbbi

példánál maradva, a napos több esz-

köz közül válogathatott, a tiltotta-

kon kívül: könyöröghetett, cselhez

folyamodhatott, a szövetkezeti el-

nökhöz futhatott segítségért, rá is

hagyhatta, stb.

A reggeli torna az udvaron általá-

ban 20 percig tartott és csak a legrit-

kább esetben maradt el. Ha szakadt

az esõ, havazott, vagy nagyon hideg

volt. Mosakodás, ágyvetés után 6.30

- 7-ig reggeli szilencium a tanulószo-

bában, utána reggeli. A feszes idõbe-

osztásról, annak betartásáról a na-

posnak kellett gondoskodnia.

Reggeli után a kollégium épülete

kiürült, a napos is iskolába ment.

Otthon csak a magántanulók marad-

tak és a betegek. Délután ismét el-

foglalta a helyét a napos-asztalnál. A

négyórás szilencium alatt 2-tõl 6-ig

KKeerrnneerr  TTiibboorr

HHAAJJDDAANNÁÁBBAANN--DDAANNÁÁBBAANN
(Egy Batsányi kollégista emlékeibõl)
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maga is tanult, s közben ügyelt arra,

hogy a tanulási idõ rendjét senki ne

zavarhassa.

Vendégeket, barátokat ez idõ alatt

a kollégista nem fogadhatott. Ha

otthonról volt valakinek látogatója,

engedéllyel lejöhetett a hálószobába.

Vacsora urán szabadfoglalkozás,

meghatározott napokon kollégiumi

estek, társas ének, népi tánc tanulás,

kritika-önkritika estek stb. voltak. A

napos minden eseményt feljegyzett a

napos-füzetbe, a legaprólékosabban.

Visszalapozgatva, e kollektív napló-

ból megtudható a népi kollégium

egy napja, összességében pedig

egész, sokszínû élete.

Mi, a Batsányi János Népi Kollégi-

umban 28-an voltunk kollégisták,

így havonta egyszer került ránk a na-

posság, s ki lassabban, ki gyorsab-

ban, belekóstolván a parancsnoklás

és az engedelmeskedni tudás fegyel-

mébe, betanult, vagy ha úgy tetszik

betört.

Ha a szabadság, a szükségszerûség

felismerése, a népi kollégista felis-

mervén a rendszeres tevékenység

szükségességét, még örömét is lelte,

lelhette benne. Megtanulta, hogy az

engedelmesség nem azonos a meg-

alázkodással, a parancsnoklás pedig

a hatalmaskodással. Kialakult és

folyvást erõsödött a népi kollégistá-

ban egy egészséges önkontroll. A kö-

zösség ebben tevõlegesen segített kí-

méletes, de esetenként bizony kímé-

letlen kritikával.

A NÉPBÍRÓSÁGRÓL

A zordon elnevezésû önkormány-

zati szerv általában 5-7 tagú volt.

Hivatalból a népi kollégium igazga-

tója elnökölt, tagjai egy-egy szoba-

szövetkezetet képviseltek.

A népbíróság nem fegyelmezõ

szerv lévén, csak akkor ülésezett, ha

a szükség úgy hozta. Volt egy népbí-

rósági tárgyalás, amelyre jól emlék-

szem. Nyilvános volt, a nagy tanuló-

szobában, a teljes tagság elõtt zaj-

lott. Egy lopás volt az egyetlen napi-

rendi pontja. Vati Sanyinak eltûnt a

tanulószobai fiókjából 10 forintja. A

tettest, vagy tetteseket nem találták

meg, az elkövetõnek nem volt bátor-

sága önként jelentkezni.

Az elkövetõ én voltam. Egyetlen

enyhítõ körülmény jöhetett magam

elõtt számításba, hogy nem csak ma-

gamnak loptam. Most, annyi év

után, könnyítendõ lelkiismeretesen

elmondom annak az átkozott zöld

10 forintosnak a történetét. Kezdem

azzal, hogy minden hónapban kap-

tam otthonról 20 forintot. Ez volt a

zsebpénzem. Apám, pontos ember

lévén, fenti összeget mindig a hónap

azonos napján küldte meg, s ebben

már-már olyan biztos lehettem, mint

hogy reggel felkel a nap.

Abban a hónapban késett a pénz.

Moziba szerettünk volna menni,

mind közül én a legjobban. Besur-

ranni a moziba nem akartunk, mert

ha netán elkapnak kollégistát, a népi

kollégiumot éri szégyen. Pénz meg

nincs. A "haditanácson" én vetettem

fel, ahol Vágó Pistával és Ertli Mis-

kával tanácskoztunk, hogy a tanuló-

szobában mellettem ülõ Vati Sanyi

fiókjában láttam a tízest, azt elkér-

jük, s ha megjön a húszasom, vissza-

adom neki. Sanyi pechünkre hazau-

tazott szombaton, kérni nem tud-

tunk tõle. 

A tízest kérés nélkül kivettem. A fi-

ókot feltörni nem kellett, mivel nem

zárta senki sem a fiókját, sem a szek-

rényét. A vasárnap délutáni mozielõ-

adásra mentünk el, valami cowboy-

filmet játszottak. Idõközben Sanyi is

hazaért, kereste a fiókban hagyott

pénzét.

Tudom, amikor hazaértünk, akkor

kellett volna azt mondanom, ne ke-

ressétek, én tettem, nem lett volna

szabad, rövidesen visszaadom. De

én gyáva voltam. Hallgattam. Pista

és Misi is, betyárbecsületbõl.

Szokolszky István igazgató, a nép-

bíróság elnöke csak annyit mondott

a tárgyalás végén a megszeppen,

bûntudatos társaságnak: a 10 forin-

tot minden kétséget kizáróan ellop-

ták, s a tolvaj köztetek van, az fáj,

hogy mostantól nem tudok hinni

egyikkõtöknek sem. Gondoljátok

csak meg, 27 embert oldhatna fel a

gyanú alól egy ember közületek. Mi-

ért hallgat, miért teszi pellengérre az

egész közösséget?

Így maradt akkor miattam, az én

gyávaságom miatt a vádlottak pad-

ján 28 kollégista, magamat is bele-

értve. Annyi év után, ma is tisztán

hallani vélem igazgatónk kétség-

beesett hangját: - Hát hogyan higy-

gyek ezek után nektek, édes gyerme-

keim?

A zöld tízforintos nekem egy élet-

re szóló tanulságokkal szolgált.

Ui.: 
A kollégisták olyan mértékben szégyellték
a lopást és a vállalás hiányát, hogy hár-
man helyeztek el 10-10 forintot észrevét-
lenül a meglopott kollégista fiókjába.

K o l l é g i u mK o l l é g i u m
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E folyóirat 1999. decemberi számában "Az elismerés iránti
igény, mint szükséglet " címmel írtam egy tanulmányt. A meg-
jelenését követõ ez irányú beszélgetések során aztán A. Maslow
és C. Rogers által kidolgozott alapokból kiindulva további hat
szükséglet körvonalazódott meg, azok pedagógiai konzekvenci-
áival együtt. Nevezetesen:

Ad.1. Az érzelmi védettség, biztonság és az odafordulás szük-
séglete

Ad.2. Az elismerés iránti igény, mint szükséglet (errõl írtam
1999. decemberében)

Ad.3. Az új tapasztalatok iránti igény, mint szükséglet

Ad.4. A tanuló szabadság iránti szükséglete

Ad.5. A tanuló önmaga és mások iránt érzett felelõsségének
szükséglete

Ad.6. Az esztétikai élmények iránti szükséglet

Ad.7. A tanuló szükséglete belsõ állapotainak spontán kifejezé-
sére. 

A lelki fejlõdéssel természetesen összefüggõ minden egyes
szükséglet magatartási aspektusok és követelmények egész so-
rát foglalja magába. Ez utóbbin, nevezetesen a követelmények
során nem csupán a tanulóval szembeni, de a pedagógus és a
pedagóguskollektíva önmagával szembeni követelményeit is
értem. 
Az is nyilvánvaló, hogy az egyes szükségleteket a pedagógiai
tevékenység komplex folyamatában nem lehet egyértelmûen el-
határolni, hiszen a tanuló is mindig egész személyként van je-
len a pedagógiai szituációban. 
Mint ahogy ez irányú felfogásom sajátos aspektusa az is, hogy
a tanulók szükségleteit nem foghatjuk fel oly késztetésekként,
melyekhez a pedagógusnak, a szabad kibontakozás feltételeit
kell csupán biztosítani. 
Ha már beláttuk, átéreztük, mennyire fontosak is ezek a készte-
tések, az ezeket elõhívó szükségletek, érvényre jutásuk a peda-
gógiai helyzetek közepette mindenekelõtt attól függ, miként vi-
szonyul hozzájuk a pedagógus és melyek kielégítését ösztönzi,
" provokálja ". Ezen a ponton már a személyiség kialakulásának
dinamikájához kapcsolódtunk. 
Maslow nyomán állítom, hogy a szükségletek kielégítésének
"természetes joga" kötelezi a pedagógust. Éspedig arra, hogy

ezek megvalósulását humánus értékorientációk segítségével
biztosítsa. 
Mindez természetesen olyan pedagógus-személyiséget feltéte-
lez, aki fel- és elismeri a tanuló szükségleteit, mivel önmagában
is képes észlelni ezek hatásmechanizmus-mûködésének ilyen
vagy olyan következményeit.
De mi is a szükséglet?
A szükséglet mindig valaminek a hiányát vagy hiányos voltát
jelzi a szervezetben. S miután a pszichikus mûködések is fizio-
lógiai - azaz életjelenségek, komplex hatásaik a magatartást, vi-
selkedést és teljesítményt feltétlenül meghatározzák.
A szükségletek kielégítése, csökkentése, netán megszüntetése
érdekében keletkeznek a motivációk.
Ezekre,- miután az emberi személyiség nyílt rendszer - a min-
denkori helyzet, a környezet meghatározó hatást fejtenek ki.

A Carver-Scheier szerzõpáros szerint - a példának okáért az az
iskoláskorra vetítve - a külsõ körülmények és a belülrõl ébredõ
motivációk között a következõ kapcsolat van: 
(lásd táblázat)
Általában elmondható, hogy bizonyos viselkedés megjelenése
annál valószínûbb, minél erõsebb a mögötte álló szükséglet, il-
letve motiváció.
Most jutottunk el a viselkedés, cselekvés hatékonyságához, a
teljesítményhez.
Valamely konkrét egyéni viselkedést mindig a helyzetbõl adó-
dó körülmények és az egyéni szükségletekbõl fakadó motiváci-
ók együttesen határoznak meg.

És minden teljesítmény alapvetõ lélektani feltétele a képessé-
gek és a motiváció, valamint a helyzet, a szituáció.

Jó okunk van rá tehát, hogy a tanítási-nevelési szituációkat jól
megszervezzük a tanulókat helyzetbe hozzuk.

Gajdár István  tanár

KÖRNYEZETI HATÁS

TÁRSASÁG HIÁNYA

VESZEKEDÉSEK A CSALÁDBAN, ISKOLÁBAN, stb.

EGYHANGÚSÁG, vagyis A VÁLTOZATOSSÁG HIÁNYA

A BIZALOM ELVESZTÉSE

KÖVETKEZETLEN FEGYELMEZÕ MAGATARTÁS

BARÁTSÁGOK

ERÕS KORLÁTOZÁS, DRILL

ÉBREDÕ MOTÍVUM

Új kapcsolatok, barátságok, kötõdések iránti vágy.

Nyugalom iránti vágy.

Az élmények, izgalmak, a változatosság keresésének igénye.

A megtorlás vágya

A bejósolhatóság igénye.

A gondoskodás, az önzetlenség vágya.

Szabadság iránti vágy.

A TANULÓK ALAPVETÕ LELKI SZÜKSÉGLETEI

VISELKEDÉS= helyzet + motiváció

TELJESÍTMÉNY = motiváció + képességek + szituáció

szükséglet

környezeti hatás

motívum viselkedés
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I.

A barcsi Dráva Völgye Középisko-

lában körülbelül 25 éve mûködik

egy úgynevezett humán szakkör. En-

nek nem megalakulása, hanem kiala-

kulása van, létrejötte ugyanis nem

eseménynek, hanem folyamatnak te-

kinthetõ. A folyamat elindítója isko-

lánk szerkezetének átalakulása volt.

Gimnáziumból szakközépiskolává

alakították át felettes szerveink in-

tézményünket. Ez az átalakítás szak-

tárgyak bevezetésével járt. A szaktár-

gyak óraszámát részben az irodalom,

nyelvtan, történelem, mûvészettör-

ténet, rajz, ének tantárgyak óraszá-

mának csökkentésével, illetve teljes

megvonásával kapták meg, részben

pedig a diákok a heti kötelezõ óra-

számának emelésével. Az ide jelent-

kezõ diákok érdeklõdésének ez az új

tantárgyfelosztás nagyon is megfe-

lelt, mert a szakmáért (erdészet, víz-

gazdálkodás és vízépítés, vadászat,

stb.) jöttek ebbe az iskolába. A hu-

mán tárgyaktól elvett órák pótlására

szerveztem ebben a közegben szak-

körömet. Elõször az óraszámcsök-

kentés miatt elmaradt irodalom, tör-

ténelem anyag pótlására, a kommu-

nikációs készség fejlesztésére vállal-

koztunk szakköri programunkban.

Ide tartozott egy-egy irodalmi alko-

tás feldolgozása, felkészítés a Szép

Magyar Beszéd kiejtési versenyre,

szavalóversenyekre. Ide tarozott az

iskolaújság szerkesztése, a kulturális

rendezvények – író-olvasó találko-

zók, múzeumi kiállítások – közös lá-

togatása, megbeszélése, benevezés

helytörténeti versenyekre, riportok

készítése városunk történetében sze-

repet játszó személyiségekkel. Ezt a

szerteszét ágazó munkát úgy érez-

tem, mindinkább közös mederbe

kell tereljem. Egy mederbe terelni ez

ideig nem teljesen sikerült. Két fõ

meder azonban kialakult a munkánk

során: az egyik a Dráva Völgye isko-

laújság szerkesztése, a másik meder,

amit magunknak lépésrõl-lépésre

úgy vájtunk, a honismereti munka.

Városunk megismerése után el-kiraj-

zottunk félévenként egyszer hazánk

egy-egy nevezetesebb helyére, hogy

azzal ismerkedjünk. A két mederben

zajló munka néha összefolyik. Hon-

ismereti kirándulásainkról többnyire

cikket jelentettünk meg iskolaújsá-

gunkban a Dráva Völgyében.

II.

Ezután részletesebben szakkörünk
honismereti munkájáról számolok be. 
Az egyszerûség kedvéért példával

kezdem. A szakkör célul tûzi maga

elé a tõlünk 30 km-re fekvõ Sziget-

vár megismerését. A szakköri munka

menete ezután a következõ: 

1) A tanár felkészülése Szigetvár anya-

gából. Ez a munka magába foglalja a

város történetét és a település irodal-

mi, építészeti, képzõmûvészeti vo-

natkozásait. 

2) A tanár kiosztja szakkörösei kö-

zött a város megismeréséhez szüksé-

ges anyagot. Így például: 

a) A szigeti vár története; a Török

család, a Zrínyiek;

b) Az 1566-os városban

c) A várostrom megörökítése – a

Zrínyiász

d) Az ellenfél, a törökök: 

Szulimán Szultán alakja a török

történelemben

Szulimán emlékének ápolása:

- Turbék 

- a török park kialakítása és a kö-

rülötte folyó viták

A törökök berendezkedése Sziget-

váron: építészeti emlékeik.

e) A XVI. századi várépítés sajátos-

ságai;

f) Tinódi Lantos Sebestyén alakja 

g) Képzõmûvészeti látnivalók:

- Dorfmeister: Zrínyi megdicsõülése

(freskó)

- Székely Bertalan: Zrínyi kirohaná-

sa (festmény)

- Somogyi József: Zrínyi lovas szob-

ra

- Makovecz Imre: Mûvelõdési Köz-

pont épülete

- a kroüosztikon

3) Szakköri beszámolók a diákok

gyûjtõmunkájáról. 

4) Ismeretgyûjtés a kirándulás helyé-

rõl. Ismerkedés, kapcsolatfelvétel.

(jelen esetben a szigetvári Zrínyi

Gimnázium igazgatójával)

5) A kirándulás

A Dráva Völgye Középiskola igaz-

gatója a szakköri munkatervben sze-

replõ honismereti kirándulásokhoz

biztosítja számunkra az iskolabuszt,

a menza kiadja hidegcsomag formá-

jában a napi étkezési adagot. Ha a

szakköri létszám meghaladja a 20

fõt, a szakkörvezetõn kívül még egy

tanárkísérõt kapunk a csoport mellé.

Eddig minden esetben a kísérõtanár

maga is honismereti érdeklõdésû és

ezért önként jelentkezõ volt. A ki-

rándulás tanítási idõben történik.

Idõtartama egy legfeljebb két nap. A

kiránduláson igyekszünk minél töb-

bet felismerni az olvasottakból. Az

idegenvezetõ elõadásának jegyzete-

lése, följegyzések készítése mellett

diákjaink elõadással, versmondással,

énekléssel is bekapcsolódnak a prog-

ram megvalósításába (pl. a szigeti

vár udvarában felállított Zrínyi lovas

szobor mellett Somogy József alakjá-

ról egy kis rögtönzés (1. diák), a szo-

bor sajátságainak elemzése, a szobor

körüli viták (2. diák) részlet a Szige-

ti veszedelembõl Zrínyi várkapitány-

ról – versmondás (3. diák).

6) Újra itthon

Szakköri beszámoló következik a

kirándulásról. A beszámoló többnyi-

re vetélkedõ formájában zajlik le. Ki-

sebb létszámú csoport esetén szó-

ban, nagyobb létszám esetén írásban

történik a számadás. A vetélkedõn

jeligésen szerepelnek a diákok. A

szóbeli vetélkedõkön 3 fõs csopor-

tok indulnak.

Ezeken a beszámolókon még egyszer

végigéljük a kirándulást, ismeretein-

ket az ismétléssel elmélyítjük, s

mindezeket az élményeket a vetélke-

dõ izgalmával fokozzuk is. A vállal-

kozó diákok újságcikkben örökítik

meg honismereti tapasztalataikat.

Egy-két nevezetes kirándulásunkról.

• Pécsvárad. E köré gyûjtöttük

Mecseknádasd és Zengõvárkony

megtekintését

EGY HONISMERETI SZAKKÖR MUNKÁJÁRÓL
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• Segesd a hajdani királynéi udvar-

ház – és a mai Segesd

• Sárvár – Csempeszkopács

• Az ópusztaszeri emlékpark 

• Komárom: Klapka Jókai Komá-

rom és a mai Komárom

• Zala megyei településformák és a

zalai fazekasok

III.

A honismereti kirándulások 

elõnyeirõl

A kirándulások az utazás izgalmával,

a látvány és a tapasztalások élmé-

nyeivel ismertetik meg a diákot 

• nemzeti múltunkkal, 

• hazánk természeti értékeivel, 

• ember alkotta értékeivel,

• egy-egy tájegység népi kultúrájá-

val,

• mûvészeti gazdagságunkkal: épí-

tészetünk, szobrászatunk, festé-

szetünk kimagasló alkotásaival,

egyszóval: a mai Magyarországgal. 

Közben egyéb ismeretekkel is gazda-

godik a tanuló. Például megtanulja

felismerni a valóságban a különbözõ

korstílusokat. Látja a települések fej-

lõdésének sajátságait, eltérõ voltát. 

S talán a legfontosabb, megismerke-

dik közben sok nagyszerû emberrel,

akik népünk hagyományainak, érté-

keinek õrzõi. 

Ezek az élmények mind alakítják di-

ákjaink ízlését, sõt egész egyénisé-

gét. Honismereti kirándulásaink te-

hát nemcsak mûvelik, hanem nem-

zeti értékeink elkötelezettjeivé is te-

szik õket. Akiknek, ha eljutnak is a

nagyvilágba, a legfõbb céljuk mindig

ez a kis ország lesz, hogy oda vissza-

jussanak. 

Bagi Gáborné
szakkörvezetõ

A
Soros Alapít-

vány „Önfej-

lesztõ közép-

iskolai kollégiumok

meghívásos pályáza-

tának” elsõ lépése-

ként kollégiumunk,

a Dráva Völgye Kö-

zépiskola Kollégiu-

ma, Környezetvédõ

Konferenciát tartott

Barcson 2000. októ-

ber 21-22-én. 

Pályázati progra-

munk iránt nagy volt

az érdeklõdés, amit

bizonyít az is, hogy

hívásunkra 11 kollé-

giumból 65 felnõtt

és diák érkezett a

Dráva parti városba. 

Szombat délután az

elõadások az évek

óta sikeresen mûködõ humán szak-

kör munkájáról, a szakköri tevé-

kenység fejlesztésének lehetõségei-

rõl, a környezetvédelmi, honismere-

ti, helytörténeti ismeretek komplex

szemléletérõl és kezelésérõl, a Nem-

zeti Parkokkal való együttmûködés

lehetõségeirõl szóltak. 

Este kerekasztal-beszélgetés formá-

jában beszélgettünk a kollégiumok

közötti együttmûködés konkrét for-

máiról, az elõttünk álló feladatokról. 

Vasárnap a Duna-Dráva Nemzeti

Park munkatársai egy drávai hajóki-

rándulással tették felejthetetlenné

együttlétünket. 

A pályázati célunkkal azonosulni

tudó, a programunkban feladatot

vállalni akaró kollégiumokkal e tan-

évben 2 alkalommal szeretnénk ta-

lálkozni más-más helyszínen, majd

2001. szeptember-októberében is-

mét Barcson tartunk egy ún. záró

konferenciát, ahol útjára bocsátunk

(közös munkánk eredményének ösz-

szegzéseként) egy vándorkiállítást.

A Programunk iránt érdeklõdõ kollé-

giumok számára szívesen rendelke-

zésre bocsátjuk pályázati anyagun-

kat.

Barcs, 2000. november 7. 

Liptai Katalin
kollégiumvezetõ

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDÕÕ  KKOONNFFEERREENNCCIIAA
BBAARRCCSSOONN



Hallottátok, hogy...
... éjjelente állathangok szûrõdnek ki az egyik emeleti szobából? Vajon mi folyhat

odabenn??!

... az emeleti fürdõszoba helyén magánzárka kialakítását tervezik? A tesztelés már
folyik. M. Melinda szanyi lakos a próbák során beszorult a leendõ fogdába, és csak
a két "szuper vumen" (T. Lívia és D. Andrea) segítségével sikerült kijutnia.

... az OÉTI emberi fogyasztásra alkalmasnak minõsítette a kollégiumban felszolgált
fejedelmi étket? A korrupciógyanús ügyben a nyomozás még folyik.

... a kollégiumban újra bevezették a halálbüntetést? Ennek egyetlen oka az, hogy az
eddig kilátásba helyezett szankciókkal nem tudták visszaszorítani az itt lakók azon
igényét, hogy néhanapján kinézzenek az ablakon.

... a Hallowe'ent megelõzõ héten zombik vették uralmuk alá a kollégiumot? Gyanút-
lan áldozataikat rémes külsejükkel riogatták.

... pár hete az emeleti folyosón "valaki" csábító hastáncot lejtve ércesen zengõ hang-
ján a "Boci-boci tarka..." kezdetû mélyenszántó szövegû dallal kápráztatta el a kö-
zönséget?

FFoorrrrááss::  „„MMOO  MMII  DDUU““  ((MMOOsstt  MMII DDUUmmáálluunnkk))  ccíímmûû  kkoollllééggiiuummii  ddiiáákkllaappbbóóll
PPáállffffyy  MMiikkllóóss  KKeerreesskkeeddeellmmii  KKöözzééppiisskkoollaa  KKoollllééggiiuummaa,,  GGyyõõrr
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Az augusztus végi iskolakezdés már

oly régnek tûnik, pláne egy "zöldfülû

kollégistának, akivel annyi minden

történik ekkortájt. Új otthonra kel-

lett találnia egy idegen városban, el-

hagyva a szülõi házat és a barátokat.

Aztán egyszer csak elérkezik a pilla-

nat, amikor azt érezheti: õt, mint

zöldfülût is befogadta az új család, a

kollégium.

A balassagyarmati Madách Imre

Kollégiumban ugyancsak megadják

a módját annak, hogy ez a folyamat

ne automatikusan következzen be,

nehogy a "zöldfülû" elfelejtse ezt az

idõszakot. Egy teljes hét a "befogadó

ceremónia"!

Mindenkinek illik ugye ismernie

elõdei történetét, ezért aztán

Nemecsek Péter igazgató vázolja a

hely történelmét. Kezdve az 1947-es

népi kollégiumként való megalaku-

lással, amikor még csak 28 szalma-

zsák várta a beérkezõket. Azóta öt

épületben mûködött az intézmény,

míg 1983-ban a jelenlegi négy eme-

letesbe költözhettek a kollégisták.

Bepillanthattak a dokumentumokba

is a diákok, fotók jártak körbe és vi-

deóról is megelevenedett az egykori

élet.

Az ünnepi vacsorát megelõzi az igaz-

gatói beszéd és a Diákönkormányzat

elnökének, Csáky Csongornak a kö-

szöntõ szavai. "Kívánom, hogy le-

gyenek boldog és vidám kollégista

éveitek és legyetek jó kollégisták"- e

szavakkal zárta mondandóját az

öreg-diák. Az est érdekességének

számít, hogy a régi kollégisták szol-

gálnak fel ilyenkor az újaknak. Hiá-

ba, az ünnep, az ünnep!

Bár elõre aggódik minden zöldfülû,

hogy mit kell vajon kiállniuk az ava-

táson, de a tréfás avatás több órás vi-

dámságot hoz. Sok-sok megoldandó,

legyõzendõ feladat igazságos értéke-

lését külön zsûri tartotta a kezében.

Az elsõsöket külön csoportokba osz-

totta a diákönkormányzat, melléjük

pedig egy-egy felsõbb éves segítõ ke-

rült. Aztán jöhetett a zsákban futás,

a tojásvezetés, a gyertyafújás, stb.

Minden elsõs elvállalta a feladatokat

és számos nézõ szurkolt nekik eh-

hez. Végül a közös fogadalom avatta

õket hivatalosan is kollégistává.

Egy teljes napot szántak a focinak, a

város középiskolásainak a részvételé-

vel.

A csoportmérkõzések kieséses

rendszerben zajlottak. A döntõ mér-

kõzést a házigazdák a Szondisokkal

játszották, eredménye 2: 0, góllövõk:

Faliszek Norbert és Kovács Péter

voltak.

A végsõ sorrend:

1. Madách Imre Kollégium

2. Szondi Ipari Szakképzõ és Szak-

munkásképzõ

3. Szent Imre Keresztény Általános

Iskola és Gimnázium 

4. Balassi Bálint Gimnázium

5. Mikszáth Kálmán Vendéglátó-

ipari és Idegenforgalmi Szakkö-

zépiskola

6. Szentgyörgyi Gimnázium

Október 4. Madách halálának a

136. évfordulója. A kollégium név-

adójának tiszteletére felkeresték az

egykori Madách birtokot Csesztvén,

az ottani Emlékmúzeumot. Az elsõ

éves Dudás Anikó emlékezett meg a

költõ és drámaíró életének fõbb állo-

másairól majd koszorút helyeztek el

az emléktáblánál.

Az esti diszkóban több mint 70 fõ-

vel a Szalézi Kollégium diákjai is be-

kapcsolódtak egy kis diákos lazítás-

ba.

Itt már a "fülek színe" sem számított!

„ZZööllddffüüllûûeekk“ "" avatása 


