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Pataki Ferenc:

A NÉKOSZ-legenda
Régóta várt könyv jelent meg az Osiris Kiadó gondozásában 2005 tavaszán: Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda
című vaskos, 516 oldalas kötet. Pataki
Ferenc akadémikus, a népi kollégiumi
mozgalom kiemelkedő kutatója értékes, gondolatokban, tényekben gazdag
könyvet adott közre, amelyet minden
egykori népi kollégistának, és a mai
kollégiumok tagjainak szinte kötelező
feladatként kellene elolvasni, tanulmányozni. Dehogy is kellene kötelező
olvasmánnyá tenni, de a kézbeadást, az
olvasásának elkezdését igen, a többi
már jönne magától.
A tudományos alaposságú, összefoglaló jellegű munka annyira világos,
lényegre törő és érdekesen megírt
munka, hogy a téma iránt érintettek
vagy érdeklődők számára szinte alig
megszakítható az olvasása. Az egykori
kollégisták, a népi kollégiumi múlt és a
múlt század közéleti témái iránt érdeklődő olvasók számára sok újat mond a
könyv. Eddig nem, vagy nehezen hozzáférhető dokumentum, irodalom
került feldolgozására, illetve a régebbről tudottak újabb megvilágításba.
Minden kollégistának, pedagógusnak,
a huszadik század történései iránt
érdeklődők számára jó szívvel ajánlom
az elolvasását.
Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda
című könyve tizenöt fejezetre tagoltan
tárgyalja a Nékosz sok vitát, eltérő
megítélést megért témáját. Bevezetőként Nagy László kiváló költő, egykori
népi kollégista korabeli verseiből idéz
néhány szakaszt és Útjelzők címen
Illyés Gyulától, Vasvári Páltól illetve a
Győrffy-kollégium szabályzatából idéz
egy-egy frappáns mondatot, valamint

közli Jankovich Ferenc versét: Sej a mi
lobogónkat…, amelyet mi kollégisták
szinte naponta énekeltünk és mostani
találkozásainkon is mindig szívesen
felidézünk. Az egyes fejezetek végén
találjuk az idézetek, hivatkozások
bibliográfiai adatait, a könyv végén
pedig közli a szerző a legfontosabb
dokumentumok, visszaemlékezések,
feldolgozott tanulmányok irodalmát és
a rövidítések jegyzékét. A könyv kiadását az Oktatási Minisztérium támogatta, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási pályázat keretében
jelent meg. Már ez a tény is indokolja,
hogy minden iskola, kollégium könyvtárában elérhető legyen, de remélhetően sok családi könyvtárnak is megbecsült, sokat lapozott kötete lesz.
Előzetes rápillantás címet viseli az
első, bevezetőnek tekinthető fejezet. Itt
a szerző nagy ívű történelmi tablón
vázolja a korszak társadalmi-ideológiai
helyzetét, a népi kollégiumi gondolat,
majd a kollégiumok keletkezésének
körülményeit, szerepét, pedagógiáját
és eredményeit, „a téma tárgyalásának
általános kereteit”. Elsőként a szerző
bemutatja önmagát: „E sorok írója 18
és 21 éves kora között, e nyitott és
fogékony életszakaszában népi kollégista volt; ennek során olykor felelős
posztokat töltött be.” Az idézett vallomás sok tekintetben vonatkozik számos emlékező, kutató egykori népi
kollégistára is. Ugyanakkor magyarázatul is szolgálhat az esetenkénti túlzó,
a népi kollégium mozgalmát bíráló
megjegyzésekre, az ellenünk megmutatkozott „tapintatra”.
Az előzetes rápillantás tulajdonképpen
önálló tanulmánynak is tekinthető,
amelyre „joggal mondhatjuk: a Nékosz

mindenekelőtt értelmiségnevelő mozgalom volt”, egy különleges történelmi
korszakban gyökerezett és ahhoz szorosan kötődött. „A népi kollégiumok
pedagógiai öröksége az újabb kori
magyar neveléstörténet szerves és
tanulságos része” – írja a szerző.
A II. fejezet „a kollégium hagyomány” címen a több száz éves hazai,
elsősorban protestáns kollégiumi történésekről tudósít, amelyek némelyikében a népi kollégium szervezeti, nevelési előképei is fellelhetők.
A III. fejezet „a mozgalom előzményei és forrásai” azt a politikai-ideológiai helyzetet vázolja, amelyben az új
népi értelmiség kialakításának gondolata fogant, a népi írók, falukutatók
elképzeléseit vázolja a paraszti felemelkedés szolgálatában.
A IV. fejezet tárgyalja részletesen a
parasztkollégium: a Bolyai-Győrffy
kollégium történetét. Ez a rész a könyv
leghosszabb fejezete. Nagyon sok
ismeretlen, vagy ismert részletet közöl
az első népi kollégium, a Bolyai kollégium létrehozásának körülményeiről,
első igazgatójáról és nézeteiről, Boros
Lajosról. Hangsúlyozottan együtt tárgyalja a Bolyai-, majd jogutója, a
Győrffy-kollégium életét, együvé tartozónak tekinti a kollégium két, lényegesen különböző korszakát.
Az V. fejezet „az új korszak hajnalán”
címet kapta. Itt a második világháború
utolsó, a felszabadulás utáni első hónapok történései kerülnek terítékre, amikor a Győrffy-kollégisták az ország
keleti felében már a földosztás előkészítői, tevékeny részesei, a főváros
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éppen csak a felszabadulás utáni életet
kezdi, nyugaton még folynak a harcok.
Folyik az új élet, a helykeresés az új
körülmények között.
A VI. fejezet „a felkészülés éve” a
Győrffy-kollégium háború utáni új
tanévét tárgyalja. A demokratikus rendszer keretei között a kollégium újra
fogalmazza önmagát, növeli létszámát,
igyekszik megteremteni a kollégium
rendezett működési körülményeit, rendezi társadalmi-politikai kapcsolatait
és készül a kollégiumi hálózat fejlesztésének feladataira.

körlevelekkel, igazgatói, nevelői értekezletek tartásával sokoldalúan szervezték, irányították.
Országszerte a kollégiumok munkájának középpontjában az 1848-as forradalom centenáriumára való készülődés
állt. Miközben magasra csapott a kollégiumi lelkesedés és egyre szélesebb
keretekben hódított a népi kollégista
öntudat, a „holnapra megforgatjuk az
egész világot” hangulat terjedt, amelyben már a későbbi nehézségek körvonalai „érlelődtek”.

legalábbis látszatra – tovább folytatódott a kollégiumi közösségi – tanulási
munka. Ekkor is még sok volt a szereplés, közösségi tevékenység, működtek
a szövetkezetek.
A XII. fejezet „a végjáték” címet
kapta, de kaphatta volna „a halottgyalázás”, avagy „a gyalázat beteljesítése”
címet is. A Nékosz III. közgyűlését,
születésének harmadik évfordulójára
hívták össze, és itt mondták ki feloszlatását. A népi kollégiumi mozgalom
megtagadása, ócsárlása, bemocskolása
tovább folytatódott. Ebből ad ízelítőt
ez a fejezet.

A VIII. fejezet a szubjektív közbevetés címet kapta, amelyben a szerző
ifjonti élményeit, tapasztalatait, illetve
azok utólagos feldolgozását foglalja
össze. A rövid, de érdekes rész bepillantást enged egy fiatalember gondolataiba és egy munkáscsalád hétköznapjaiba a háború után időszakban.

A X. rész a „Nékosz-ügy” címen foglalja össze azt a folyamatot, amelyben
a népi kollégiumok, elsősorban a vezetői, és zászlóshajója, a Győrffy-kollégium elleni vádak érlelődnek. A vidéki és
főként a középiskolás, általános iskolás
kollégiumokban a kezdődő válságból
még semmi sem érezhető, az új tervekről, a Vasvári Akadémia grandiózus
tervéről érkeznek hírek, folyik a készülődés a tanév végi iskolai és kollégiumi
vizsgákra, illetve azok sikeresen befejeződnek és a kollégisták országszerte
készülnek a nyári táborozásokra, iskolákra. Ez a fejezet részletesen bemutatja, amiről a „mezítlábas” kollégisták
semmit sem tudnak, a Nékosz vezetői
közötti csatározásról, a Nékosz és a
párt egyes szervei között folyó vitákról, egyezkedésekről, illetve a készülő,
a Nékoszt elítélő határozatról. Mint
derült égből mennykőcsapás, úgy érte a
kollégisták lelkes és népes táborát
1948. szeptember 21-én Budapesten a
Köztársaság téri aktíva ülésen Révai
József kritikája. Az eddig csak dicséretet kapott csapatot teljesen letaglózta az
éles és jórészt érthetetlennek vagy
igaztalannak tartott kritika. Ennek
előzményeiről és következményeiről
ad tájékoztatást e fejezet.
Talán jó is, hogy az előzményekbe, az
alkudozásokba nem avatták be a kollégisták szélesebb táborát még a későbbi évtizedekben sem, ez jórészt segített
megőrizni valamit a Nékosz szellemiségéből, megóvandó örökségéből.

A XIII. részben a népi kollégiumi
nevelés elveit foglalta össze a szerző és
kijelenti, hogy „mindmáig nem született átfogó és nagy általánosító erejű,
monografikus feldolgozás a népi kollégiumi nevelés átfogó eszmevilágáról”.
A szerző könyvének e fejezete jórészt
pótolja a jelzett hiányt. A szerző jelzi,
hogy volt néhány központi szervező
elv, az önkormányzati autonómia, az
együttcselekvés élménye fontosságának felismerése, a kollégiumi „legendárium” ápolása, „a népi kollégista”
eszmény felmutatása, a forradalmi
aktivizmus, a maximalista teljesítmény
elve (ezt néha túl is hajtották – szorzórendszer), stílus és szimbólumrendszer
megteremtése és ébren tartása. A szövetkezetek, a kis közösségek, az önkormányzatiság és nevelés fontos szervei
voltak. A kollégiumokat a sokszínűség,
önállóság jellemezte; a központi irányításnak: körleveleknek, igazgatói,
nevelői értekezleteknek, a nyári táborozásoknak, szakmai iskoláknak is fontos volt a szerepük.
Természetes, hogy a népi kollégiumi
mozgalom – a tömegesítést tekintve –
alig három éve alatt nem alakulhatott ki
kikristályosodott nevelési rendszer, de
talán így a jó, így élhet szabadabban a
Nékosz-legenda, amely eddig is, és
várhatóan a hazai pedagógiában nem
lebecsülendő értéket képvisel.

A IX. fejezet a népi kollégiumok
„aranykorát” tárgyalja. Az 1947-es
iskolaév kezdetére már országosan
kiépült a népi kollégiumok hálózata;
felső-, közép- és általános iskolai kollégiumok, kiegészítő intézmények létesültek. A Nékosz központi szervezeti
kerete is kialakult. A kollégiumi életet

A XI. fejezet az utolsó esztendő részletesen ismerteti azt a sok jó szándékú
és becsületes törekvést, hogy a Nékosz
új vezérkara igyekezett valamelyest
konszolidálni a helyzetet, őrizni a látszatot, ameddig lehetett. Kétségtelen,
hogy a vidéki kisebb középiskolás,
általános iskolás kollégiumokban –

A XIV. rész az utóélet vázlata inkább
a Nékosz politikai ideológiával, a vezetők utóéletével foglalkozik, mint a kollégiumok valódi utóéletével, pedig e
tekintetben is lenne téma, kutatnivaló
bőségesen. Ebben a részben kapunk
tájékoztatást a Nékosz-dokumentumok
gyűjtéséről, feldolgozásáról, központi

A VII. rész: zászlóbontás: a Nékosz
születése a magyar politika- és neveléstörténet lényeges, izgalmas időszakát
mutatja be. A Győrffy-kollégium
évzáró taggyűlésen a Győrffy-kollégium elnöke, Kardos László, a politikai
élet reprezentánsa, élükön Tildy Zoltán
köztársasági elnökkel, a koalíciós pártok vezetői, számos miniszter, közéleti
személyiség jelenlétében, helyeslésével és támogatásuk megajánlásával
meghirdetik a kollégiumokat építő
országos programokat. Ezután gyors
egymásutánban következnek a kollégiumok szervezéséhez kapcsolódó események, intézkedések, és jönnek létre
az őszi hónapokban országszerte a
közép- és főiskolai népi kollégiumok.
Ezek szervezésében a Győrffy-kollégisták nagy szerepet vállalnak;
belügyminiszteri rendelet, helyi kezdeményezések, és helyenként éles politikai csatározások közepette jönnek létre
az új kollégiumok országos érdeklődés
és támogatás mellett, de nem hiányoznak a gáncsoskodások sem.
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rendezvényekről, „az elbocsátott légió”
utóvédharcáról, a Nékosz-emlékek
ébren tartására fordított erőfeszítésekről.
A befejező XV. rész ítélet nincs?!
címet kapta joggal. A szerző, de más se
igen tudna, merne sommásan ítélkezni
egy olyan mozgalomról, mint amilyen
a Nékosz volt. Nem igen volt ideje igazán kibontakozni, sok oldalról építették, szaggatták és mégis maradandót
alkotott, része lett a magyar múltnak, a
hazai történelemnek. Eddig is, ezután
is mondanak róla ilyet is, olyat is, de
kitörölni aligha lehet, érdemesebb,
hasznosabb volna nyilvánvaló eredményeire építeni.
Pataki Ferenc kollégista barátunk, az
MTA tagja szép és hasznos munkát
végzett a Nékosz-legenda megírásával,
közkinccsé tételével. Minden elismerés
kijár a szerzőnek sok munkát, erőfeszítést kívánó munkájáért. Köszönet illeti
azokat is, akik korábban a dokumentumok összegyűjtését és kiadását kezdeményezték és megvalósították, ezekre
a szerző joggal és eredményesen
támaszkodhatott.
A tekintetben hiányérzetem van a
kötet kapcsán, hogy a Nékosz-legendárium túlzottan azonosul a BolyaiGyőrffy kollégium, a Nékosz központ,

illetve a központ irányító magjának
tevékenységével. A Nékosz mozgalomban valóban kiemelkedő szerepük volt
a Győrffy-kollégistáknak, a Nékosz
vezetőinek, Kardos Lászlónak, Gyenes
Antalnak és másoknak, de a régi kollégiumi mozgalom eredményeit – amint
a szerző is említi – a kortól, az egyedi
történelmi körülményektől, az országos helyzettől elválasztani nem lehet.
Minden egyes kollégiumért áldozatos
küzdelem folyt, sok ezer közéleti személyiség, politikus, pedagógus tevékenykedett a Nékosz körül, attól nem
lehet, nem szabad elválasztani. A
Nékosz egyediségének éppen az az
egyik fontos meghatározó eleme, hogy
tömegmozgalommá tudott válni kialakításában és fennmaradásában, meglehetősen ellentmondásos körülmények
közepette.
Hiányosságnak tartom, hogy két fontos dolgot nem, illetve csak vázlatosan
érintett. Nem foglalkozott a Nékosz
mozgalmat ért egyik igaztalan kritikával, a szerelemmel, a fiúk-lányok
közötti kapcsolatokkal, pedig ez a téma
fontos és a Nékosz ebbéli tevékenysége – középiskolás szinten – kifejezetten
példásnak tekinthető. A központi szerveket e tekintetben ért kritikákra valamiként reagálni szükségeltetik egy
ilyen jelentős, átfogó munkában. A vallással kapcsolatban pedig megjegyzem,

Iskolakezdés 2005/2006-os tanév
Szeptember 1-jén az általános és
középfokú oktatási intézményekben
mintegy másfél millió tanuló kezdi el
az új tanévet.
Új elemek a 2005/2006-os tanévben
A 2005/2006-os tanévben válik teljessé
a rászorultsági alapon járó ingyenes
tankönyvellátás rendszere az újonnan
belépő 9-13 évfolyamos kedvezményezettekkel.
Az új tanévben újabb 1%-al növekszik, azaz 7%-ra nő az iskoláknak az
egyéni foglalkozásra fordítható időkerete, amely a legrászorulóbbak egyéni
segítését, fejlesztését szolgálja.
Az iskola pedagógiai programjában
rögzíteni kell a házi feladat meghatározásának elveit, korlátjait, így a szülő
számára is nyilvánossá válnak.
A szakiskolák 9-10. évfolyamai osz-
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tálylétszámának határa, a korábbi
maximális létszám/átlaglétszám 35/28ról 30/23-ra csökkent.
Az informatikai normatíva tanulónként 4550 Ft-ot igényelhetnek a helyi
önkormányzatok az általuk fenntartott
közoktatási intézményekben meglévő
informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő
költségek megtérítésére, valamint új,
az oktatási tevékenységet segítő infokommunikációs eszközök, beszerzésére az 5-13. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részesülők létszáma
után. (a 2005/2006-os a tanév folyamán bevezetik az egységes diákazonosítót)
2005/2006-os tanévben folytatódnak
a reformok
A nyelvi előkészítő évfolyam szeptembertől 14.764 diák részvételével, 431

hogy a katolikus egyház igaztalan kritikája az egyháznak ártott igazán, a vidéki gyerekek közül sokan jórészt annak
hatására fordultak el a vallás gyakorlásától. Jó lett volna szólni arról is, hogy
a határokon túlról menekült sok
magyar diák talált otthonra a népi kollégiumokban.
Az Osiris Kiadót elismerés illeti a megjelentetés tényéért, azonban igényesebb, nagyobb alakú és betűméretű,
keménytáblás kötésű könyvet is megérdemelt volna az értékes tudományos
munka, és sok forgatásra joggal igényt
tartó kiadvány. Egy térkép jól segítette
volna a kollégiumok elhelyezkedését, a
kollégisták származási helyét. A könyv
tanulmányozását egy tárgy- és különösen névmutató segítené.
Mindent egybevetve a Nékosz-legenda című könyv megítélésem szerint jól
szolgálja a hazai társadalmi-politikaipedagógiai viszonyok megismerését,
megörökítését. Úgy vélem azonban,
hogy nemcsak a népi kollégiumi
„legendárium” bővítésében vannak tartalékok, de sok dokumentum, személyes emlék, tény vár még megörökítésre. Azt is remélem, hogy a „Fényes
szellők” című híres–hírhedt filmnél
még igazabb, valósághűebb film, filmek is készülnek a mozgalomról.
Dr. Tatai Zoltán
középiskola indít nyelvi előkészítő
évfolyamot, 25%-kal több diák kezdi a
tanévet ezeken az évfolyamokon a
tavalyi évhez képest.
Iskolafelújítási programok
A Regionális Operatív Program keretében elkezdődik a 2004/2005. tanév
során kiírt pályázatok megvalósítása,
óvodák, iskolák felújítása összesen 12
milliárd Ft értékben. Az "Információs
technológia az általános iskolákban"
komoly Phare források bevonásával,
mintegy 6,5 milliárd forint összeggel
segíti a magyarországi iskolák felújítását, illetve a legkorszerűbb információs
technológiák oktatásban történő használatához számítástechnikai, multimédiás berendezések beszerzését, a tanárok továbbképzését, e-tanulási, képzési
programok fejlesztését. Az érintett 126
közoktatási intézmény esetében az
épületek többségének műszaki átadása
a tanévkezdésig megtörténik.

A kollégiumpedagógiai módszertani kultúra fejlesztése
Életvezetési ismeretek: A megelőzés
A szakmai ismeretek, tapasztalatok átadása érdekében
ezentúl rendszeresen meg fogunk jelentetni a Kollégiumi
Akadémia végzős hallgatóinak záródolgozataiból egy-egy
anyagot. A dolgozatok főbb elemeit mutatjuk be, mivel a
teljes - mellékletekkel kiegészített - dolgozat meghaladná
lapunk terjedelmét. Úgy gondoljuk, hogy így is jó lehetőséget teremt pedagógiai módszerek bemutatására, intézményi adaptálására. (Szerk.)
1. Bevezetés:
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja előírja, hogy a
kollégiumban csoportonként, évi 37 (12-14. évfolyamon 33)
foglalkozást kell tartani.
A rendelet hét témakört jelöl meg, évfolyamonként meghatározott óraszámokban.
Ezek közül az életmód, életvitel, háztartási ismeretek témakörben 9. 10. 11. évfolyamra 4-4, a 12. évfolyamra 5 órát
irányoz elő.
Dolgozatomban egy kilencedik évfolyamos lány tanulócsoportban már többször megtartott, és a lányok részéről nagy
érdeklődéssel és aktivitással kísért óra tervezetét írom le, a
fent említett témakör keretéből.
Célok:

Életmód, életvitel témakör lebontása. (9. évfolyam)
(lásd. 1. táblázat)
A folyamatosság és egymásra épülés elvét érvényesítjük,
amikor a kilencedikes évfolyam prevenciós óráin elhangzottakra építünk magasabb évfolyamokon is: vagyis az életvezetési ismeretek foglalkozáson megbeszéltekre.
Prevenció téma lebontása magasabb évfolyamokon:
(lásd. 6. oldal 2. táblázat)
1.3 A téma fontosságának indoklása:
A rendszerváltást követően hazánkban is egyre nagyobb
mennyiségben jelent meg a kábítószer. A világon fellelhető
teljes fajta-spektrumban hozzáférhető szerek fogyasztására a
fiatal korosztályt célozták meg a terjesztők.
A középiskolás diák még könnyen befolyásolható, rávehető,
rávihető a szer használatára. Annál is inkább, mivel a kollégiumokba kerülő lányok szociális háttere sem felhőtlen,
szinte mindegyiknél fellelhetők kisebb nagyobb problémák.
Másrészt az új, a tiltott „dolog” kipróbálása a lázadó korban
lévő fiatalnál elismerést vált ki saját korosztályának tagjai
körében. A teljesítmény centrikus világunkban sokan a
feszültségek csökkentését, illetve elviselését is a legális és
illegális szerektől várják.
Ezért is fontos a kollégiumi nevelőtanár személye, az általa
adott információ.
De nem közlő, utasító módon!
A megelőzés fogalmát nem csak a drog-prevenció kapcsán
lehet használni, hanem az élet számtalan területén is. Erre ad
példát ez az óra, de egyben elő is készíti a drog-megelőzést
célzó órákat is.

Az életmód, életvitel témakörben a csoportfoglalkozások
célja, hogy a kollégistát az egészséges életmód, életviteli
szokások felé irányítsa, hogy majd később tudatosan ennek
megfelelően éljen.
Ehhez ismerteket kell, hogy adjunk, és ezt kell, hogy gyakoroljuk, hogy a mindennapokban tökéletesen beépüljön.
Mindemellett alakuljon ki a gyerek egyéni életritmusa, mely
a közösséginek szerves része, és
Idõpont
Foglalkozás címe
Módszer
abba tökéletesen illeszkedjék.
Élet a kollégiumban:
11. évfolyamos lány ismerteti a
I.
A lányokat segítsük problémáik
Környezetünk és közérzetünk
kialakult szokásokat.
szeptember elsõ hete
Csoportnevelõtanár: házirend,
megoldásában, konfliktusaik
napirend ismertetése, beszélgetés
kezelésében. Válsághelyzetben
nyújtsunk támaszt.
Társas kapcsolataink:
Szituációs gyakorlat:
II.
Harmonikus kapcsolatok kialakítása a egy-egy pozitív, és negatív felhangú
október közepe
Adjunk módot arra, hogy elsakollégiumban élõ diákokkal és
kapcsolat diák-diák, tanár-diák,
játíthassa a mindennapi élet
felnõttekkel
gazdasági dolgozó-diák között. Ezek
során adódó ügyei intézésének,
megbeszélése. (Szerepek elõtte
érdekérvényesítésének jogszerű
kiosztva)
és eredményes módjait.
Testi-lelki egészségünk;
Interaktív óra: kis csoportok
III.
Segítsük, hogy megtanulja,
Életvezetési ismeretek:
képzésével Egészség-betegség
december eleje
hogy nemet tudjon mondani az
A megelõzés
értelmezése
egészségét, biztonságát veszéMegelõzés-védelem
lyeztető helyzetekben, helyeFelvilágosító óra: Serdülõkori
Orvostanhallgató elõadásában
IV.
ken.
problémák megbeszélése.
február
Támogassuk felkészülést az
Nemi érés;
Párkapcsolat 14-15 éves korban.
önálló életvitelre, önellátásra.
Párválasztással, barátsággal,
Háztartás:
Vásárlási szokások.
V.
szerelemmel, családtervezéssel
Szükséglet és a kínálat
Reklámok gyûjtése.
április
megbeszélése.
Reklámszöveg kiértékelése.
kapcsolatos ismertekhez is jut- (+1 óra a 17 óra terhére)
Reklámok üzenete.
Szituációs gyakorlat.
tassuk hozzá.
1. táblázat
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Mivel itt nem csak ismeretadásra törekszünk, hanem a készségfejlesztésen alapuló személyiségfejlesztő módszert alkalmazzuk, ezért ezek az órák nem unalmasak a lányok számára, hanem aktív
élmény- és tapasztalatszerzésre fordítódnak.
Az óra menetének kidolgozása: (15-25
fős csoporttal)
Minden órához igyekszem egy, vagy
több, a témát tökéletesen kifejező mottót
választani.
Mottó:
- „Az egészség a teljes testi, lelki, szellemi és társadalmi jólét állapota.”
(WHO)
- „Az élet meghosszabbításának titka,
hogy meg ne rövidítsük.”
(Móra Ferenc)

10. évfolyam:

11. évfolyam:

12. évfolyam:

2.1 A mottókat egy kartonlapra (minden segédlet számítógépről is kivetíthető) előzőleg felírom és felolvasom: A csoport
választ! Ez kerül a táblára felragasztásra!
2.2 Bevezetés: A mottónk kinek mit mond: 2-3 diák elmondja a véleményét.
2.3 Feladat: 4 színű kártyából húznak, majd a színek szerint
csoportokat alkotnak.
A későbbiekben több feladat elvégzésekor a négy csoportba
került gyerekek közösen dolgoznak. Az óra végén esetleg
rákérdezek, hogy ki volt a legaktívabb, kinek a véleményére
adtak legtöbbször. Ekkor a hangadó, a vezető személyekre
derül fény, akiket a későbbi munkámban segítőként tudok
alkalmazni a közösség építésében.
Feladat: 2 perc alatt írják össze, milyen megelőzési célú
egészségügyi szolgáltatásban részesültek eddig életük során.
Egy példát mondok: pl.: születés után: Hepatitis B ellen
aktív + passzív immunizálás.
Az idő lejárta után táblára írjuk a szolgáltatásokat, amit a
maguk közül választott gyerek mond. Majd a felírtak mellé
egy táblázatot teszek és megmutatom, hogy összesen mit
kaptak már, hogy a genetikailag örökölt egészségre való hajlamukat megtartsák.
Hangsúly: A család és a társadalom milyen sokat tett, hogy
ő egészséges legyen!
2.4. A csoportok különböző feladatot kapnak. (2 perc)
csoport egészség fogalmát
csoport betegség fogalmát
csoport Mi az egészségfejlesztés
Mi az egészségmegőrzés
Az idő lejárta után a csoportokból a leghosszabb hajú, (a legrövidebb hajú, stb., ne csak ők válasszák ki a személyt, aki a
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Téma:

Életvezetési ismeretek: Drog-prevenció

Cím:

Határozott fellépés, egyértelmû kommunikáció,
A megkísértés elutasítása.
Döntéseink következményeinek elõrelátása

Módszer:

Interaktív óra

Téma:

Életvezetési ismeretek: Legális és illegális drogok.

Cím:

Visszaélés fogalma a legális szerek használatának felnõtt
kultúrája.
Szituációs gyakorlatokon keresztül.
Életvezetési ismeretek: Drog-prevenció

Módszer:
Téma:
Cím:

Visszaélés.
Az illegális szerhasználattal összefüggõ
bûncselekmények.
Módszer: Egyéni.
(törvények,
szabályok,
ismertetése
törvénytárból.)
2. táblázat
csoport közös munkáját ismerteti) mondj el a válaszukat.

Összegzés
Az egészség fogalmát meghatározók fogalomismertetése
után jussunk következtetésre, mely szerint az egészség szó
különféle jelentéstartalmakat fed:
egészség
a beteg(ség) állapot ellentéte
egész+ség = teljesség (létállapot)
A health (egészség) és a whole (teljesség) szavaknak ugyanaz a gyökerük: egészségesnek lenni annyit tesz, mint teljesnek lenni.
Betegség fogalmához a tanulói gyűjtések megbeszélése után
az egészség-paradigma furcsaságairól c. szövegből felolvasok, vagy olvastatok.
Az egészségmegőrzés feladatot kapottak ismertetik gyűjtésüket, amit szintén közösen kiértékelünk.
Az egészségfejlesztés feladatot kapottak ismertetik gyűjtésüket, majd ezt is értékeljük.
Az utolsó két csoport ismertetése előtt egy táblázatot ragasztok fel, amelyen az egészséget befolyásoló tényezők vannak
felsorolva. Közösen megállapítjuk, hogy mi hova sorolható
illetve rendelhető.
2.5 Megelőzés – Mi jut eszedbe a szóról?
Minden csoport váltakozva mond egyet-egyet amit felírunk
a táblára, majd csoportosítjuk a fogalmak alapján.
Itt hangsúlyt kap, hogy a mindennapi élet számos területén
használjuk a megelőzés szót, utótagként.
2.5.1 A csoportok felsorolnak olyan tevékenységeket, módszereket, amivel hasznosan cselekednek egészségük megőrzése, illetve a betegség megelőzése érdekében.
A táblára írjuk a felsorolást!
Fontos: minden feladat alkalmával más írjon a táblára!
(Ekkor már a gyors, pergő sorolás a célravezető, az írásra

fordított idő alatt gondolkodhatnak csak. Azt már nem szabad mondani, ami fenn van a táblán.)
2.5.2 A csoportok felsorolnak olyan tevékenységeket, amelyekkel ártanak egészségi állapotunka. (A módszer ugyanaz;
A táblára párhuzamosan az előző oszlop mellé kerül.)
Fontos: Minden esetben kerüljön fel az oszlopokba a cola
ivás; gyorséttermi étkezés; sok tv nézés; számítógépes játék;
mobiltelefon bekapcsolva hagyása éjszakára a párnánk mellett; egészségtelen ételek pl.: chio-chips fogyasztás, dohányzás, alkohol, túl hangos zene hallgatása disc-mennel, stb.
Cél: Az adott, ártó tényezők ártalmainak konkrét ismertetése mellett rákérdezni, hogy hogyan, vagy mi lenne a helyes.
Következtetés: Rá kell mutatnunk arra, hogy az ártó tényezők listája mindig hosszabb: vagyis többet ártunk magunknak és égészségünknek, mint használunk! Ezen csak tudatos
és következetes életmóddal lehet módosítani! Vagyis önmagunknak használunk, ha egészségesen élünk, mert az egészség a legnagyobb érték, és sok ember erre csak akkor jön rá,
ha már elveszítette.
Feladat: A következtetéseket a zárásban is, de előtte is a
gyerekekkel próbáljuk megfogalmaztatni.
Amennyiben van még időnk, a zárás előtt bemutatok egy táblázatot:
„Ez én vagyok …” címmel.
Ez egy didaktikai játék, ami már az egyénnek szól: a rá legjellemzőbb ötöt kell kiválasztaniuk két perc alatt. Két esetleg
három gyerek olvassa fel. Mindegyik után megkérdezem a
csoport többi tagját, hogy ők is így látják-e a felolvasót.

2.6 Zárás:
A befejezetlen mondatokat, minden csoportból 1 diák egészítse ki. A következő mondatot már más egészítse ki, és ne
ismétlődjenek a válaszok.
Ma megértettem, hogy …………..
Ma úgy döntöttem, hogy…………..
Ma rádöbbentem, hogy …………..
Ma megtanultam, hogy …………..
MEGJEGYZÉS
Ennek az óratípusnak a levezénylése egy csoportban
nagyon sok felkészülést, odafigyelést igényel a pedagógus
részéről, mivel mindig más-más a gyűjtések, a hozzászólások eredménye, tehát az óra lefolyása mindig alakul. Még
jobb, ha számítógépes kivetítéssel, esetleg Internet bevonásával dolgozhatunk.
Óriási előnye azonban, hogy a gyerek aktív résztvevő, és
nem csak passzív befogadó. A mai kor diákjához ugyanis
ilyen, és ehhez hasonló módon tud közelíteni a tanár, és csak
ezen a módon hajlandó odafigyelni a mondandónkra, és
esetleg elgondolkodni rajta, esetleg befogadni, alkalmazni.
Felhasznált irodalom
Csendes Éva :Életvezetési ismeretek és készségek (középiskolai tanári kézikönyv)
Csengéné Bányász Terézia
nevelőtanár

Kollégiumpedagógiai
továbbképzés
Tisztelt Kollégák!
Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy az oktatási miniszter által kiadott pedagógus továbbképzési jegyzékben három alapítási és indítási engedéllyel
rendelkező tanfolyam található (Oktatási Közlöny
35/II./2003. december 30.). Így lehetővé vált, hogy a
277/1997 (XII. 22) számú OM rendeletben szabályozott továbbképzésben résztvevők felhasználják a
normatív alapon járó továbbképzési támogatást. A
programok teljesítésével külön-külön adjuk ki a
tanúsítványt. A három programmal (összesen
30+30+60=120 óra) teljesíthető a kötelező hét évenkénti továbbképzés.
A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség
dr. Benedek Istvánt kérte fel a kollégiumpedagógiához kapcsolódó továbbképzési kurzusok tematikájának kidolgozására, az akkreditációs és indítási
folyamat lebonyolítására.
A továbbképzések tervezett ideje: 2005. szeptember

26.,30., október 6.,7.,13.,14.,20.,21.,27.,28., november 10.,11.,17.,18., december1.,2.
A csoportokat a jelentkezések szerint állítjuk össze.
A foglalkozások 9.30-tól 15.30-ig. tartanak.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
Az első csoportba kerüléshez
2005. SZEPTEMBER 19. , majd folyamatos.

1. Kurzus
Kollégiumpedagógiai ismeretek
Alapítási engedély száma: OM 241/44/2003.
Indítási engedély száma: OM 243/103/2003.
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint
2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ
ADATOK
2.1. A továbbképzési program megnevezése
Kollégiumpedagógiai ismeretek
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2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelőtanári munkát vállaló kezdő vagy kevés
gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak átfogó kollégiumpedagógiai ismereteket adni:
- a kollégiumi nevelés történetéről, hagyományairól,
- módszereiről, gyakorlatáról,
- az alkalmazott szakmai irányzatairól,
- az országos kollégiumi hálózatról.
2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények
1. Ismerjék meg a kollégiumi neveléstörténet főbb állomásait, a jellemző egyházi és világi kollégiumi típusokat,
különösen a diák-önkormányzati hagyományokat.
2. Azonosítsák be saját intézményük pedagógiai rendszerét,
a mai kollégiumi felfogások alapján. Alkotó módon
ismerjék a felzárkóztatás és tehetséggondozás kollégiumi
módszereit, irányait, ismerjék a pedagógiai szituációelemzés kritériumait.
3. össze intézményük alapdokumentumait (nevelési, pedagógiai program, házirend, diák-önkormányzati SZMSZ)
más intézmények alapdokumentumaival.
4. Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség tevékenységéről, az országban folyó szakmai
és szervezeti fejlesztésekről.
2.4. A továbbképzés részletes tematikája
1. Téma: A kollégiumi nevelés neveléstörténeti
áttekintése
- Hálókamrák, burzák, kollégiumok.
- A kolostoriskolák és internátusok.
- A felekezeti és rendi intézmények, a híres kollégiumi
városok, intézmények, reformkori törekvések.
- A századforduló bentlakásos intézményei.
- A népkollégiumok működése, szerepe.
- A diák-önkormányzatiság fejlődéstörténete.
2. Téma: A kollégium a közoktatás rendszerében
- A kollégiumi nevelés törvényi bázisa, kollégiumok a
közoktatási törvényben.
- A kollégium jellemző alapdokumentumai (nevelési,
pedagógiai program, házirend, munkaterv, diák-önkormányzati SZMSZ).
- A kollégiumi nevelés funkciói, kollégiumi típusok,
szakmai irányzatok.
- A kollégium hagyományrendszere.
3. Téma: Egyén, csoport, közösség
- A kollégium, mint szervezet.
- A kollégiumi funkciók érvényesülése.
- Felzárkóztatás, tehetséggondozás a kollégiumban.
4. Téma: Személyiségfejlesztés a kollégiumban
- A kollégiumi tanár
- A bánásmód differenciáltsága
- Környezetkultúra a kollégiumban
- A kollégiumi tevékenységek rendszere, az irányított, a
kötött és a kötetlen idő
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5. Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség tevékenysége, a folyamatban lévő szakmai
és szervezeti fejlesztések
2.5. Kötelező egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikéből:
- Intézményének pedagógiai rendszere, a lehetséges fejlesztési irányok bemutatása.
- Szituációelemzés egy felzárkóztatással, vagy tehetséggondozással kapcsolatos esetről.
- Egy kollégiumi alapdokumentum kritikai elemzése,
javaslat a javításra.

2. Kurzus
1. A kollégiumpedagógiai módszertani kultúra fejlesztése
Alapítási engedély száma: OM 241/43/2003.
Indítási engedély száma: OM 243/102/2003.
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint
2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ
ADATOK
2.1. A továbbképzési program megnevezése
Kollégiumpedagógiai módszertani kultúra fejlesztése
2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi, nevelőtanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok módszertani ismereteinek fejlesztése:
- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Alapelveinek megismertetése, értelmezése, a megvalósításra való
felkészítés.
- A kollégiumi funkciók tevékenységrendszerré alakítása.
- A kollégiumi nevelés-oktatás feladatainak alkotó értelmezése (tanulás, önképzés, rekreáció, kulturális, sport- és
önkiszolgáló tevékenység).
2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények
- Ismerjék meg a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja Alapelveit, hasonlítsák össze saját programjukkal,
képesek legyenek terveket készíteni a szükséges változtatásokhoz.
- Alkotó módon értelmezzék a kollégiumi funkciók szerepét, összefüggéseit. Ismerjék meg a játékpedagógiai felfogásokat. Legyenek tájékozottak az Internet és a multimédia kollégiumi alkalmazásának lehetőségeiről.
- A kollégiumi tevékenységrendszer modelljeinek megismerése után képesek legyenek kritikai (összehasonlító) elemzést készíteni intézményük gyakorlati megoldásairól.
- Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség tevékenységéről, az országban folyó szakmai és
szervezeti fejlesztésekről.
2.4. A továbbképzés részletes tematikája
1. Téma:
A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja.
- Alapelvek.

- Tevékenységek.
- Eszközök, személyi és tárgyi feltételek.
- Intézményi kompetenciák.
2. Téma: A kollégiumi funkciók tevékenységrendszerré
alakítása
- Modellek megismerése, előny-hátrány elemzés.
- Szociális, szocializációs, felzárkóztató, tehetséggondozó,
pályaorientációs funkciók.
- A szabadidő szervezése és a játékpedagógia elvei a kollégiumban.
3. Téma: A kollégiumi tevékenységek rendszere
- Modellfelfogások, eljárások.
- Tanulás, önképzés, rekreáció, önkiszolgáló és közéleti
tevékenység a kollégiumban.
- A kollégiumi diákönkormányzat szerepe, mai tartalmak,
működési elvek.
4. Téma: Az Internet, a multimédia, az informatika felhasználási lehetősége a kollégiumi nevelési-oktatási
folyamatban
- Informatika a kollégiumban.
- WEB-lap készítése, multimédiás szakköri tevékenység.
- A kollégiumi programok multimédiás támogatása (kollégiumi híradó, házrádió), az intézménymenedzselés lehetőségei.
- A kollégiumi dokumentációk informatikai, szoftver háttere.
5.Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tevékenysége, a folyamatban lévő szakmai és
szervezeti fejlesztések
6.Téma: folyamatban lévő szakmai és szervezeti fejlesztések
2.5. Kötelező egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikéből:
- Intézményének foglalkozási tervei, a tanórán kívüli tevékenység bemutatása
- Szituációelemzés egy hagyományos kollégiumi programról (beszámoló, értékelés).
- Egy kollégiumi nevelőtanári óra tervezete (téma, cél, tartalom, módszer, eszköz).

3. Kurzus
1. Kompetenciaváltozások a kollégiumi nevelő-oktató
munkában, intézményvezetésben
Alapítási engedély száma: OM 241/45/2003.
Indítási engedély száma: OM 243/104/2003.
Foglalkozási órák száma: 60 óra
A továbbképzés díja: 72 000.- forint
2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ
ADATOK

2.1. A továbbképzési program megnevezése
Kompetenciaváltozások a kollégiumi nevelő-oktató munkában, intézményvezetésben
2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelő-oktató munkával kapcsolatos értékelési, mérési, minőségbiztosítási, minőségfejlesztési lehetőségek megismertetése, a kollégiumi vezetővé válás segítése:
- A minőségelvű gondolkodásra orientálás
- A mérési, értékelési technikák alkotó alkalmazása
- A korszerű vezetői program követelményei, vezetői pályázat készítése
- Kitekintés az országos kollégiumi hálózatra
2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények
- Ismerjék meg a kollégiumban alkalmazható mérési, értékelési, minőségfejlesztési, minőségbiztosítási eljárásokat,
tudják értelmezni a minőségfogalmakat, felfogásokat.
Képesek legyenek tervezni hozzáadott érték mérésére
alkalmas kritériumrendszert.
- Hasonlítsák össze intézményük értékelési eljárásait egy
lehetséges sikerkritérium listával. Ismerjék meg a
COMENIUS 2000. I. intézményi modell struktúráját.
Készítsenek kulcsfolyamat elemzést.
- Értsék a vezetői funkciók összefüggéseit, prioritásait,
ismerjék meg a korszerű vezetési felfogásokat, a megváltozott vezetői kompetenciákat.
- Tájékozódjanak a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség tevékenységéről, az országban folyó szakmai és
szervezeti fejlesztésekről.
2.4. A továbbképzés részletes tematikája
1. Téma: Minőségfogalmak, minőségtartalmak, felfogások
- A kollégiumban alkalmazható mérési, értékelési, minőségfejlesztési, minőségbiztosítási eljárások
- A hozzáadott érték fogalma, mérése, a mérési kritériumrendszer
- Összehasonlító elemzés intézményük értékelési eljárásai
és egy lehetséges sikerkritérium lista alapján
- A COMENIUS 2000. I. intézményi modell struktúrája
- A kulcsfolyamat-elemzés, fejlesztésekről
2. Téma: Kompetencia-változások az intézményvezetésben
- A vezetői funkciók összefüggései,
- A korszerű vezetési felfogások, a megváltozott vezetői
kompetenciák
- Vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, személyzetfejlesztés, minőségbiztosítás

-

3. Téma: A vezetői pályázat elkészítésének algoritmusa
A szerkezeti felépítés, formai követelmények
A tartalmi kidolgozás
A szakértői véleményezés
A vezetői pályázat kiírása, eljárásjogi szabályok
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4. Téma: A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tevékenysége, a folyamatban lévő szakmai és
szervezeti fejlesztések
2.5. Kötelező egyéni munka: Záródolgozat elkészítése az
alábbi témák egyikéből:
- Intézménye mérési, értékelési, minőségbiztosítási elveinek bemutatása
- Vezetői program tervezése, kollégiumi vezetői pályázat
elkészítése
- Pályázat készítése szakértői listára történő felvétel céljára.
A továbbképzések helyszíne:
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium,
1022 Budapest, Bimbó út 51.

4. Kurzus
1. „Tanuljunk tanulni!” Tanulás módszertani foglalkozás
a kollégiumban
Alapítási engedély száma: OM 175/89/2005
Indítási engedély száma: OM 175/89/2005
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja: 38 000.- forint
2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ
ADATOK
2.1. A továbbképzési program megnevezése
„Tanuljunk tanulni!” Tanulás módszertani
foglalkozás a kollégiumban
2.2. A továbbképzés célja
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja tanulásmódszertan témakörhöz kapcsolódó tartalmak megismertetése:
- Segítséget adni a kollégiumi tanulmányi munka tervezéséhez, az egyéni és kiscsoportos felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások megtartásához.
- Megismertetni a tanulással kapcsolatos fogalmakat, stílusokat és kooperációs technikákat, a tanulás pszichés feltételeit.
- Módszereket adni a tanulók beszéd, olvasás, írás és kommunikációs készségeinek fejlesztéséhez.
- Bemutatni az informatikai háttérrel támogatott felfedező
tanulás feltételeit a tanulási környezetkultúra fontosságát.
2.3. A továbbképzés során elsajátítandó tartalmi követelmények
- Ismerjék és a nevelő-oktató munkában alkalmazzák a kollégiumi nevelés országos alapprogram tanulásmódszertan
évfolyam-specifikus tartalmait. Tudjanak foglalkozási terveket készíteni a téma, a cél, a tartalom, a módszer, és az
eszköz felépítésben.
- A hatékony, élményszerű tanulás érdekében alkalmazzák a
tanuló motiváltságának és személyiségállapotának megfelelő differenciálpedagógiai módszereket.
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- Képes legyen megtervezni a kollégiumi tanulást segítő
tevékenységet. Tegyenek különbséget a korrepetálás, a
felzárkóztatás, az adhoc segítés, a kikérdezés, a tehetséggondozás és a pályaorientációs tevékenység között.
- A tanulást segítő tevékenységben képesek legyenek alkalmazni a teljes a tanuláskörnyezeti infrastrukturális eszközrendszert (könyvtár, CD-tár, video-tár, Internet).
2.4. A továbbképzés részletes tematikája
1. téma: tanulás a kollégiumban, tantervelméleti megközelítések
A kollégiumi tanulási tevékenység problematikája
Tantervelméletek, műfajok
2. téma: a tanulás fogalma, tanulási stílusok, információ
feldolgozás, befogadás
A tanulási stílusok elemzése
A befogadás fejlődés-lélektani feltételei
3. téma: kooperációs képesség fejlesztése,
A megváltozott szocializáció
A képességfejlesztés módszerei
4. téma: az emlékezet fejlesztése,
Módszertani gyakorlatok az emlékezet fejlesztésére
Ismeretek rendszerezése
5. téma: a beszéd- és kommunikációs képesség fejlesztése
Kommunikációs szituációk gyakorlása, elemzés
A kommunikáció akadályai, a pedagógiai klíma szerepe a tanulásban.
6. téma: az olvasás képesség, a gondolkodási képesség
fejlesztése
Memorizálás, mint a tanulás alapfeltétele
A tanulást befolyásoló egyéb tényezők
7. téma: Az informatika és a tanulásmódszertan kapcsolata a kollégiumban
Tematikus keresés Interneten és adatbázisokban
A tudás forrása. Könyvtárak az Interneten
8. téma: A tanulást segítő környezet, a tanulás eredményességének mérése, a hozzáadott érték
Méréses módszerek a tanulási folyamatban
Tanulmányi adatok kezelése
A továbbképzések helyszíne:
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium,
1022 Budapest, Bimbó út 51.
Megkezdtük a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja hét témaköréhez kapcsolódó felkészítő tanfolyamok
(30 órás) akkreditálását.
Örömmel értesítjük a Kollégákat, hogy az oktatási miniszter
által kiadott pedagógus továbbképzési jegyzékben újabb alapítási és indítási engedéllyel rendelkező tanfolyam található
(Oktatási Közlöny 19/II./2005. július 21. 2845.o)
Így lehetővé vált, hogy a megyékből, vagy kollégiumonként
legalább egy kolléga megismerkedjen az alapfoglalkozások
módszertanával. A tanfolyamon elsajátított ismereteket a
megyében. Helyben továbbadhatják.

5. Kurzus
1. Önismeret, pályaválasztás és játékpedagógiai foglalkozások a kollégiumban.
Az akkreditációs eljárás megkezdődött! Az első csoport,
számításaink szerint márciusban indulhat!
Alapítási engedély száma:
Indítási engedély száma:
Foglalkozási órák száma: 30 óra
A továbbképzés díja:

lasztott kurzus(ok) megjelölésével jelezzék.
A jelentkezési lapot benedic@freemail.hu vagy
Fax: 06-1-336-14-94 címre küldjék.
E tárgyban bármilyen kérdés, információkérés esetén szívesen állunk rendelkezésükre. Keresendő (kapcsolattartó)
tanár: Dr. Jarosievitz Beáta Telefon: (06) 1-336-14-94 és
Dr. Benedek István Telefon: (06) 1-336-14-95.
Budapest, 2005. augusztus 30.
Üdvözlettel:

Teendők:

Dr. Benedek István
igazgató

Kérjük, hogy a képzésen való részvételi szándékukat, a kivá-

MEGJELENTETTÜK AZ ALAPROGRAM TÉMÁIHOZ
KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSI TERVEINKET!
kérjük, itt vágja le)…...............……………….
…………...........................(MEGRENDELŐLAP
(Letölthető: www.ady-kozgazd.sulinet.hu/ honlapunkról)
Megrendelem a következő könyveket:
Szerkesztette: Dr. Benedek István Kiadó: Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
1022 Budapest Bimbó u. 51 /fax 334-14-94
A könyv címe
Gondolatok a kollégiumban. (Tanulmányok a

Példány

Ára

…….db

2500 Ft.

…….db

2999 Ft.

…….db

5000 Ft.

kollégiumi nevelés témakörébõl, Idõmérleg vizsgálat és
módszertana.)
Gondolatok a kollégiumban II. (Az alapprogram
témáihoz tartozó-88 db- foglalkozási terv és
témakörönként, évfolyamonként mintafoglalkozási
trevek-27 db.
A fenti két kötet együtt(1+1)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! A posta és csomagolási költséget felszámítjuk!
Dátum: ..............................................
Megrendelő

Neve: .................................................................................................................................
Címe:.................................................................................................................................
Telefon: ..............................................

A számlát a következő névre kérem kiállítani:
Név (Intézmény):.....................................................................................................................
Cím:..........................................................................................................................................
(Amennyiben azonos a megrendelővel húzza alá: UGYANAZ!)
A csomagot a megrendelő címére, a számla címére kérem küldeni.
(megfelelőt húzza alá!)

…………………………………………
Aláírás
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Szakmai
Műhely
E rövid, vitára inspiráló, gondolatébresztőnek szánt cikkemben mindjárt az
elején jogosan merülhet fel a kérdés:
lehet-e önismeret fejlesztést, pályaorientációs tevékenységet kötelező jelleggel eredményesen művelni?
Még mielőtt az igényes, pedagógiai-nevelési tapasztalatokkal felvértezett olvasó felszisszenne a téma felvetése kapcsán, sietek az egyértelmű válaszommal
mindjárt az elején leszögezni: nem.
Mégis mi indokolja a kérdéskör felvetését, mi teszi szükségessé a 46/2001.
(XII.22.) OM rendelet végrehajtását,
mint újszerű tartalmi és szervezési feladat bevezetését a kollégiumban?
A kérdés kapcsán két olyan dologra szeretnék fókuszálni, amely az önismeret
kérdését a maga jelentőségében hangsúlyozottan fontossá teheti:
- a kollégium, mint az egyik legrangosabb szocializációs terep,
- a pedagógushivatásban bekövetkezett
változások.
A kollégiumi létforma a közösségi élet
megteremtésének a legkiválóbb lehetősége. Soha vissza nem térő alkalom, a
tudatos és tervezett értékközvetítésre.
Nem közömbös, hogy hogyan élünk e
felelősségteljes lehetőséggel. Az életkori sajátosságokból adódóan a személyiségfejlődés olyan fontos szakaszaiban
kerülünk kapcsolatba a diákkal, amikor
talán a legfontosabb életkészségek vannak kialakulóban, egy kiegyensúlyozott, boldog felnőtt élet garanciái alapozódhatnak meg.
Másrészt nem lehet figyelmen kívül
hagyni azt a tényt, hogy a legtöbb
humán hivatás, köztük a pedagógus
hivatás is mára már szakmává vált. A
felgyorsult társadalmi változások okán néha pusztán csak védekezésből - egyre
gyakoribb tünet, hogy kivonni igyekszik a pedagógus a saját személyiségét a
nevelőmunkából, helyette tárgyiasult
eszközrendszerrel és rutinnal törekszik
az egyre szerteágazóbb követelményeknek megfelelni.
A kollégiumi létforma és a változóban
lévő pedagógusszerepek talán elegendő
indokot adnak az önismereti igény előtérbe helyezéséhez a kollégiumi pedagógiai programok megfogalmazása
során.
Megfelelő önismeret, helyes önértékelés az alapja a felelősségteljes pályavá-
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Az önismereti, pályaorientációs
foglalkozások kötelező bevezetésének
tapasztalatai egy budapesti kollégiumban
lasztási döntésnek, melyet a pályaorien- az alább idézett sorokat:
tációs foglalkozások hivatottak megfe„A szemléletváltás bennünk kezdőlelő módon előkészíteni.
dik, és a lélek mélyén indul el. Nem
A csoportfoglalkozások felépítése álta- rendelhető el, csak megtapasztalható.
lában 5 elemet tartalmaz: hangulatte- Bátorság kell hozzá és elszánás. Bizaremtést, célkitűzést, ismeretfeldolgo- lom abban, hogyha megélt érzelmeinzást, személyes hozamot, és a követke- ken, feltérképezett lelki történéseinző foglalkozás előkészítését.
ken – vagyis az önismeret tükrén –
A hangulatteremtést, mint módszert keresztül éljük meg a tanár-diák kapelválasztottam a hagyományos ismere- csolat pillanatait, akkor mi is, a diák
tátadástól. Ezt a foglalkozási formát. is, a kapcsolat is megváltozik, és
játékkal, hangulatjelző körkérdéssel, olyan folyamat indul el, melyben
rajzzal, vagy éppen vezetett relaxációs mindannyian tanulunk, fejlődünk.”
gyakorlattal oldottam meg.
(Fodor, 2001)
Ruzics Ibolya
A célkitűzés során közlés formájában
nevelőtanár
tudatosítottam a résztvevőkben, hogy mit kell tenniük
önmagukért az adott foglalkozáson.
Az ismeretfeldolgozás ideje A pályaorientáció folyamat, amely a résztvevő igénye
alatt meghatározott tartalmú szerint zajlik, s ami az életpálya-építésben segíti a
strukturált gyakorlatokat, tanácskérőt. A pályaorientáció új filozófiát közvetít a
feladatokat oldottak meg a fiataloknak, amely segíti az életpálya-szemlélet elsajátanulók, amelyek intellektuá- títását és hangsúlyozza az önismereten és a pályaismelis jellegük mellett érzelme- reten alapuló pályaválasztási döntés előkészítésének
fontosságát.
ket is mozgósítottak.
A pályaorientáció három pillérre épül: az önismeretA személyes hozamban egyé- re, amely az öndefiníciós képesség kialakulásával
ni megnyilatkozásokat hí- zárul, a pályák ismeretére, amelyen segítségével a
vunk elő, kérdésre válaszokat választás alapozható meg, és a az érzelmi élmény meggyűjtünk, amikor is a diákok szerzésére, amely a kommunikációs képesség, az
megfogalmazzák, mit kap- együttműködési képesség fejlesztését is jelenti, s ami a
tak, mit nyertek a foglalkozás strukturált csoportfoglalkozás keretében valósítható
révén. E foglalkozássorozat- meg. Ez egyben az elvárt alapkompetenciák fejlesztéban soha nincs számonkérés. sét is biztosítja, lehetőséget ad a tanulóknak az érzelmi
Az egyéni igények, érdekek involválódásra, önmaguk kipróbálására, a szerepjátéigen fontossá válnak a közös kokon keresztül az együttes gondolkodás és a helyzetfelismerés képessége is fejlődik. A strukturált csoportmunka szempontjából.
foglalkozás módszere az önértékelésen és a csoportérA következő foglalkozás elő- tékelésen keresztül egyaránt segíti az önismeret bővükészítése, mint módszer azt lését, ezzel a megalapozottabb pályaválasztási döntést.
jelenti, hogy az ismeretfel- A csoportfoglalkozás lényeges eleme, hogy valamilyen
dolgozás szakaszában sok- "kézzel fogható" eredménnyel zárul, amit a diák elvihet
szor építünk a tanulók önálló magával, s a későbbiekben a megismert módszer alapmunkájára,
aktivitására, ján alakíthat (ez a pályaterv, vagy az egyéni terv).
Ezeknek a céloknak a megvalósítása új feladatok elé
egyéni kezdeményezésére.
Fokozott hangsúlyt helye- állítja a tanárokat. Az eddig megszokott módszereket a
zek a foglalkozásaim során moderátori szerepre kell cserélni, a csoportfoglalkozás
az altruisztikus szemlélet- során jelentkező dinamikai elemek kezelése és kihaszmód tanítására, mert tapasz- nálása új szakértelmet követel meg. További kihívás,
hogy a pályaorientációban szereplő pályaismeret folyatalatom szerint a szeretet
matosan változó ismeretanyagot jelent, ráadásul a gyeképességének tanulására, rekek tudás, szemlélete, motivációs készlete is folyagyakorlására, az elfogadás matosan változik, így nem lehet rutinszerűen foglalkotudására, a belső meggyő- zásokat tartani. A gyakorlatorientált tevékenység leheződésből fakadó szemlélet- tőséget a tanároknak arra, hogy jobban figyelemmel
változásra talán a legjobb kísérjék a tanulók szakmai ismeretének bővülését és
személyiségük fejlődését, így új tapasztalatokat szerezeszköz.
Végül szívből ajánlom vala- hetnek a diákokról, amelyeket eredményesen használmennyi érintett olvasómnak hatnak fel oktató-nevelő munkájuk során.

A tanárok szerepe
a pályaorientációban

