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Intézményünk épülete a 20. század elején épült, eredetileg is bentlakásos
intézményként, és egyházi funkciót
szolgált. A második világháború után
államosították, és különböző neveken,
különböző középiskolákhoz csatolva
működött a rendszerváltásig. A rendszerváltás után önkormányzati tulajdonban maradt, és a Trefort Ágoston
Kéttannyelvű Szakközépiskola mellett
működött diákotthonként.

Az ezredfordulón szakmai okok miatt
kezdeményeztük az intézmény önállóságának elnyerését. 2001-ben fenntartónk, a Fővárosi Önkormányzat úgy
döntött, hogy részben önálló intézményként fog tovább működni.
Intézményünk akkor a „Középiskolai
Kollégium” nevet kapta. 2003-tól szorgalmaztuk, hogy olyan nevet vehessen
fel az intézmény, amely segítségével
jobban ki lehet alakítani a kollégium
arculatát.
Körüljárva a kérdést, Kisfaludy
Károlyra esett a választás, az ő nevét
2004. márciusa óta viseli az intézmény.
Működési köre alapján térségi feladat
ellátású intézmény vagyunk, bármelyik
Budapesten tanuló, nappali tagozatos,
érettségi előtt álló diák jelentkezhet
hozzánk.. 65 férőhellyel rendelkezünk,
jelenleg 33 fiú és 31 lány lakik nálunk,
akik 18 különböző iskolában tanulnak.

Az évek óta tapasztalható demográfiai
hullámvölgy ellenére a jelentkezők
száma évről évre meghaladja a férőhelyeink számát. Ennek részben az az
oka, hogy a kerületben a „Kisfaludy”
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az egyetlen kollégium, másrészt az
intézmény jó hírnévnek örvend. A
viszonylag kis tanulói létszám eredményeként biztosított a családias légkört,
az egyéni odafigyelés, a közvetlen, személyre szabott segítségnyújtás.
A csaknem 90 éves épület állapota
műszakilag kielégítőnek mondható,
hiszen az elmúlt évek során jelentős
átalakítások, fejlesztések történtek.
Tetőtér-beépítéssel bővült a férőhelyek
száma, külön szintre költözhettek a
lányok, akik 2 és 3 ágyas szobákban
laknak, míg a fiúk a régebbi épületrészben 5,6 és 8 ágyas szobákban.
Van számítógéptermünk, szélessávú
internet kapcsolattal. Könyvtárat is
működtetünk, amely sajnos nem önálló
könyvtárként működik, ennek ellenére
komoly erőfeszítéseink eredményeként
jól használható könyvállományt sikerül
kialakítanunk.

A kollégium épülete a XIX. kerület,
Kispest egyik forgalmas utcája mellett
helyezkedik el, a másik
oldalon panelházak veszik
körül. Az épület egyik oldalán a forgalmas út, a másikon viszont egy gondozott
belső udvar teszi elviselhetővé a nagy forgalmat. Az
udvaron, valamint a környező lakótelepi sportpályákon megoldható – a téli
időszak kivételével – a diákok rendszeres testmozgása.
Évek óta munkálkodunk
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azon, hogy emlékezetes hagyományőrző programokat alakítsunk ki. Ezek
közé tartozik az egész napos, buszos
kollégiumi kirándulás, az Országházlátogatás, a karácsonyi ünnepség, a
Sportnap, a Végzősbúcsúztató, és a
Kisfaludy Napok, amely egy egész
hétig tartó rendezvénysorozat szellemi
vetélkedőkkel, előadásokkal, játékos
feladatokkal megtűzdelve.
A tanév során olyan érdekes és izgalmas budapesti intézményeket is meglátogatunk, mint a Planetárium, a Jövő
Háza, van állatkerti bérletünk is, ahol
„kihelyezett” csoportfoglalkozások
szoktunk tartani. Rendszeres látogatói
vagyunk a Mindentudás Egyeteme előadásainak is.

Sportéletünk is széleskörű, már ősszel
elkezdődnek a különböző házibajnokságok. Rendszeresen részt veszünk a
budapesti középiskolai kollégiumok
sportrendezvényein, amelyeken a kollégiumunk méretéhez képest rendkívül
sikeresen szoktunk szerepelni, különösen a sakkversenyeken és az atlétikai
versenyeken; ezt a megszerzett oklevelek tömege is bizonyítja, melyek a
Dicsőségfalunkon találhatók.
Mindenképpen ki kell emelnünk a szellemi sportjátékot, a sakkot is, ami igazi
sikerágazata a kollégiumnak.

A folyóirat
megjelenését
támogatja:

Tanévhez
igazodó
finanszírozás

Mi magunk is rendezünk a
többi kollégium meghívásával
sakkversenyt, a Kisfaludy
Kupát.
Ezek a versenyek jó alkalmat
kínálnak arra, hogy megismerkedjünk a többi kollégium
életével, és jó kapcsolatokat
alakítsunk ki velük.

Nagy gondot fordítunk arra,
hogy diákjaink minél több kulturális élményben részesüljenek, kihasználva a Budapest adta lehetőségeket. A belépők és bérletek árait
pályázati forrásokból teremtjük elő.
Programajánlatunk gazdag: bérletünk
van az Operaházba, a Zeneakadémiára,
a Művészetek Palotájába, a Vígszínházba, a Vidám Színpadra, a Magyar
Színházba, Erkel Színházba, többször
részt vettünk az Operettszínház, és a
Merlin Színház angol nyelvű előadásain.

Kisfaludy Kupa sakk-bajnokság a
Fõvárosi középiskolai kollégiumok
növendékeinek részvételével.
Rendszeres látogatói vagyunk az itteni
múzeumoknak is. Az elmúlt tanévben
diákjaink voltak a Szépművészeti
Múzeumban, a Terror Háza Múzeumban és a Közlekedéstörténeti Múzeumban. Az idei évben újabb múzeumok
látogatását tervezzük.

A kötelezően választható kollégiumi
foglalkozásaink (szakkörök) körét
igyekszünk úgy meghatározni, hogy
minden kollégista megtalálja az őt
érdeklő témát. Jelenlegi szakköreink:
- Rocktörténeti gitárszakkör
- Egyiptom titkai
- Csizmaország kultúrája és nyelve

A könyvtárunk a földszinten található, benne többszáz szépirodalmi-,
szakkönyv, többféle lexikon áll rendelkezésre.
- Honlapkészítő szakkör
- Színjátszókör
- Keresztény etika
- Művészeti szakkör.

Tanulást segítő tevékenységünket segíti az a tény, hogy
nevelőtestületünk tagjai minden egyes közismereti tantárgyban
segíteni tudnak a korrepetálásban és a felzárkóztatásban diákjainknak.

Kollégistáink pályaválasztását és továbbtanulását
többek
között meghívott vendégeink – akik között
vannak volt kollégistáink, de tanácsadó
szakemberek is – közreműködésével
segítjük.
A kollégiumi élet szervezésében és a
diákok érdekeinek képviseletében fontos szerepet játszik a Diákönkormányzat 5 tagú vezetősége. Folyamatos képzésükre gondot fordítunk, évek óta
rendezünk vitakultúra-fejlesztő, konfliktuskezelő és identitástudat-fejlesztő
tréningeket számukra külső előadók
bevonásával.
Tapasztalataink alapján kollégistáink
jól érzik magukat intézményünkben,
ezt bizonyítja az is, hogy volt kollégistáink évekig bejárnak hozzánk beszélgetni társaikkal, tanáraikkal.
Nagy Tamás
igazgató

Tanévhez igazodó finanszírozás
bevezetését tervezi az oktatási tárca,
ezért a 2007-es oktatási költségvetésben sok 2008-ra áthúzódó elem lesz jelentette ki Arató Gergely államtitkár
egy pedagógiai tanácskozáson.
A reform bevezetésére, amelynek
során a normatív finanszírozást egyre
inkább felváltja az intézményi működési paraméterek szerinti finanszírozás, fokozatosan kerül sor. Ez azt is
jelenti, hogy a 2007-es oktatási költségvetésben érdemben nem nő a normatív támogatás - közölte a minisztérium államtitkára.
Az elmúlt ciklusban már megkezdődött az oktatás szakmai reformja,
ezért ebben a ciklusban már nem várhatóak drámai változások ezen a területen - mondta el Arató Gergely, hozzátéve: ez a helyzet viszont lehetőséget teremt arra, hogy a tárca fokozottabban koncentráljon a finanszírozás
reformjára, ugyanis a legtöbb feszültség ezen a területen keletkezik.
Ennek kapcsán felhívta a figyelmet
arra, hogy a 2000-es 231 milliárdhoz
képest, 2006-ra 120 százalékkal, 489
milliárd forintra nőtt az oktatás költségvetése. Ennek ellenére sem a
pedagógusok, sem a szülők nem elégedettebbek az oktatás minőségével ismerte el.
Mindez azt jelenti, hogy önmagában
a források növelése nem oldotta meg
a finanszírozási gondokat, vagyis
elkerülhetetlen a reform bevezetése szögezte le az államtitkár.

A költségvetéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva úgy fogalmazott:
„Úgy látjuk, hogy az oktatás pozíciói
ebben a költségvetésben jók, hiszen
egy nagyon óvatos bővülés lesz az
oktatás területén”. Az államtitkár
ugyanakkor nem szolgált számszerű
adatokkal. Mint mondta, a részleteket
először az oktatási szervezetekkel és
a szakszervezetekkel kívánja megosztani.

Kollégium, 2006.október
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Vopaleczky György

Nevelőtanár?
Kollégiumpedagógus?

A címben szereplő kérdésen tulajdonképpen egy akkreditációs kérelem
„szakterület, szakképzettség megnevezése” rovatának kitöltése kapcsán
kezdtem el gondolkodni. Amikor a
kérdés feltevésének jogosságát vizsgáljuk, illetve a választ keressük,
lényegében a kollégiumban dolgozó
pedagógusok szerepkörének, valamint
a kollégiumi pedagógia helyzetének
elemzésébe futunk bele. Erre itt
mélyebben nem vállalkozhatunk; csupán néhány fontosabb szempontot,
érvet, tényt sorakoztatok fel, mely
segít bennünket a kérdés megválaszolásához.
I.

A mai önkormányzati, minisztériumi
fenntartású kollégiumok elődei az
ötvenes évek végén és elsősorban szociális funkcióval létrehozott „szocialista” kollégiumok (diákotthonok) voltak.
Azoknak a fiataloknak nyújtottak elhelyezést, akik az otthonuktól távol voltak kénytelenek tanulni.
Ezt az időszakot az erőteljes iparosítás,
és ahhoz kapcsolódóan a szakmunkásképzés jelentős felfutása jellemezte.
Ehhez igazodott a kollégiumok megszervezése: ez határozta meg a kollégiumok földrajzi elhelyezkedését, de a
működésükkel kapcsolatos tartalmi
követelményeket is. Utóbbira központi
kollégiumi nevelési dokumentumok is
születtek, a korszellemnek megfelelő,
meglehetősen erőteljes ideológiai töltéssel. A magyarországi kollégiumi
rendszer mégsem volt teljesen homogén. A bennük folyó nevelést illetően
azért sem, mert az ott tevékenykedő
nevelők beállítódásának, felkészültségének is köszönhetően különböző igények, és nevelési hagyományok éltek
egymás mellett, kezdve a munkásszállás - szinttől az egyházi-, a NÉKOSZ
–hagyományokon át a református kollégiumi hagyományok továbbéléséig.

A kollégium kezdettől fogva az iskolának alárendelt intézmény volt, s kijelenthetjük: ez mindig gátja volt szak-
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mai önállósodásának. Tény, hogy a
központi dokumentumok előírták a
nevelési tennivalókat, a gyakorlatban
mégis a kollégium az iskolai munka
(értsd: tanulás) folytatásának a helye
volt. Tehát a feltételteremtő funkció
helyeződött előtérbe: azaz, biztosítani a
diákok számára a szociális feltételeket
az iskolai tanulmányok folytatásához,
valamint segítséget nyújtani a mindennapi iskolai felkészüléshez. Kimondva
- kimondatlanul helyi szinten ez utóbbira tevődött a hangsúly: volt időszak,
amikor a kollégiumok eredményességének legfontosabb mutatója (és összehasonlításuknak az alapja) az ott lakó
diákok tanulmányi eredménye volt.

Az is tény, hogy a kollégiumnak mindig volt kultúraközvetítő szerepe is: ezt
szolgálták a kulturális programok, a
szakköri foglalkozások, csoportfoglalkozások, és a szabadidős foglakozások.
Ezek hatékonysága azonban az intézményekben rendkívül változatos képet
mutatott, melynek oka a korábban már
említett belső igényszint, ami természetszerűleg a személyi feltételekkel
állt szoros kapcsolatban. Előfordult,
hogy a kollégiumokban az iskolából
„kikopott”, vagy oktató munkára alkalmatlan tanárok jelentek meg, vagy
olyanok, akik végső megoldásként
választották a kollégiumot munkahelyül, s akiktől a maximális elvárás
valóban az lehetett, hogy a formális
szilenciumi fegyelmet biztosítsák.

Mindezek miatt tűnhetett úgy, hogy a
kollégium „általában” gyermekmegőrzést végez. Ez az ítélet túlságosan
leegyszerűsítő volt, hiszen igényes
nevelőmunkával is találkozhattunk, de
megalapozta a kollégiumi nevelők
pedagógustársadalmon belüli igazságtalan lefokozását. (Azt azért tegyük
hozzá, hogy ma is tapasztalhatunk akár
komolyabb színvonalbeli különbségeket a szakmai felkészültséget, a szakmai munkát illetően.)
Az alárendelődés tehát abból eredt

– függetlenül attól, hogy iskolával egybeszervezett, vagy önálló volt-e az
intézmény - , hogy a kollégium számára a tanulási feltételek megteremtése
volt a kijelölt, és leginkább számon
kért feladat.
Ezt a helyzetet konzerválta a kollégiumok önállóságának fokozatos megszüntetése. Ez a folyamat a 70-es években kezdődött, ekkor vettek komolyabb lendületet az iskolákkal való
összevonások. (Ma már az intézmények több mint kétharmada közös igazgatású.)

Mondanunk sem kell, hogyan érintette a kollégiumi munka presztízsét,
ezzel együtt a kollégiumi pedagógusok
önbecsülését ez az intézkedéssorozat.
Hiszen az iskolák számára a legtöbb
esetben terhet jelent a kollégiummal
való kényszerházasság. Tisztelet a
kivételnek, nem fordítanak kellő
figyelmet a kollégiumra, az amúgy is
szűkös költségvetési keretből nem
adnak elegendő pénzt fejlesztésre
(”maradékelv”, „hátsó udvar szerep”,
ahogy az állapotokat Horváth István, a
Kollégiumi Szövetség elnöke találóan
jellemzi). Ráadásul, egyre több az
olyan közös igazgatású intézmény,
ahol az „idegen” iskolák diákjai túlsúlyban vannak a kollégiumban. Az
iskolák érdekeltsége tehát nagyon csekély a kollégiumok működtetésében, s
ez kétségkívül visszahat az ottani pedagógiai munka megítélésére, végső
soron a pedagógusokra. Az igazság
kedvévért azonban meg kell jegyezni:
ez nagyban függ az intézmény vezetésétől, az ott kialakult szervezeti kultúrától.

Végső soron a kollégium iskolai funkcióhoz való – a kezdetektől tartó - erőteljes kötődése relativizálja a két intézmény pedagógusainak szerepkörét.
Ebből ered a kollégiumi nevelőtanár
státusának, szakterületének, munkájának nem túl kedvező megítélése,
másodrangú szerepbe sorolása. A
„nevelőtanár” titulus nem szerencsés,
és/mert szétválaszt: eszerint a testületi
(tanári) hierarchiában a kollégiumi
nevelők mellett vannak „nemnevelő
tanárok”, logikailag levezetve ez az
iskolában tanító, oktató tanárok csoportja. Ez viszont ellentmondásban van
azzal, hogy az iskolának, tehát a „tanító” tanároknak is feladata a nevelés –

nyilvánvalóan nevelnek is -, ilyen értelemben ők is nevelők (amellett, hogy
tanárok).

Meg kell jegyezni, hogy maga a
Közoktatási törvény is fenntartja a kollégium iskolának való alárendelését. A
49.§-ban olvashatjuk, hogy „a kollégium…pedagógiai programot készít,
figyelembe véve az érdekelt iskolák
pedagógiai programját.”
Többször elmondtuk már, hogy ez az
előírás a gyakorlatban szinte teljességgel betarthatatlan. Emellett fenntartja,
hogy a kollégiumnak alkalmazkodnia
kell az iskolához, akkor, amikor a kollégiumot a törvény szakmailag önálló
nevelési-oktatási intézményként deklarálja. A partnerközpontúság elve alapján működő minőségirányítási rendszer
egyébként is garantálja a partnerek
elvárásainak figyelembe vételét, azoknak a működésbe való beépítését.
(Tegyük hozzá, minden intézményre
vonatkozó, kölcsönös eljárásról van
szó.) A legtöbb esetben problémát is
jelent az érdekelt iskolák megnevezése,
hiszen a kollégiumokkal kapcsolatos
iskolák száma manapság akár több
tucat is lehet (a fővárosban pár intézménynél száz fölötti), un. bázisiskolákról már nagyon ritkán beszélhetünk,
nota bene a közös igazgatású intézményekben is gyakran többségben vannak az idegen iskolák diákjai.
II.

Eddig a nevelőtanárok helyzetével,
presztízsével foglalkoztunk, az annak
alakításában szerepet játszó tényezőkkel. Nézzük most azokat a makro- és
mikrokörnyezeti változásokat, amelyek a fent elmondottakkal párhuzamosan új helyzetet teremtettek, és új kihívást jelentettek, jelentenek a kollégiumok, a kollégiumi nevelés számára, a
amelyekre a kollégiumi pedagógiának
választ kell adnia.
A törvényi – szakmai
környezet megváltozása

Mindenekelőtt, a közoktatásról szóló
törvény 1993. és 1999. évi módosítása
hozott jelentős változásokat a közoktatásban. A törvény újrafogalmazta a kollégium fogalmát és feladatait, innentől
kezdve a kollégium a feltételteremtés
mellett szakmailag és szervezetileg

önálló nevelési-oktatási intézmény,
melynek szociális, szocializációs, valamint önálló tudás és kultúraközvetítő
funkciója is van. Szerepet vállal az
esélyteremtésben, a felzárkóztatásban,
a tanulási esélyek kiegyenlítésében, az
iskolai tudáson túli elméleti és praktikus ismeretek átadásában.

Az új rendelkezés alapján 2001-ben
kiadásra került a kollégiumi nevelés
országos alapprogramja, mely bővítette, pontosította és egységessé tette a
kollégiumok működésének alapelveit,
céljait, feladatait, a követelményeket, s
a működésre vonatkozóan tartalmi
útmutatással is szolgál. Meghatározta a
tudás-és kultúraközvetítésben azt a hét
– tulajdonképpen a Nemzeti alaptantervre épülő - témakört (műveltségterületet), melyek köré a kollégiumok
nevelőmunkája, ezen belül a csoportfoglalkozások egy részének tematikája
szerveződik.

Az, hogy a kollégium és az iskola
funkcióinak, szerepének a kezdetektől
fennálló, és a kollégiumok számára
hátrányos viszonyait a törvény ilyen
szinten helyére tette, a kollégiumi
szakma szívós, kitartó munkájának
köszönhető. Egy olyan „alulról jövő”
kezdeményezésről
beszélhetünk,
amely mögött ott állt egy világos szakmapolitikai törekvés; ezt a Kollégiumi
Szakmai Érdekvédelmi Szövetség
fogta össze. S ott voltak azok az intézmények, amelyekben jelen volt, és ma
is jelen van a pedagógusok szaktudása,
az innovációs potenciál, a tudományos
szakértelem, amely a fejlődést generálta, továbbá a vitákban, a szakmai
érvekhez megfelelő hátteret (bázist)
biztosított. E kollégiumok és a hozzájuk csatlakozó intézmények önfejlődésének ékes bizonyítéka a számos helyi
vívmány és szakmai eredmény, a publikációk, az országos önfejlesztő iskolai
programhoz, vagy az Arany János
tehetséggondozó programba való kapcsolódás.
A társadalmi változások és hatásai

A kollégiumban érzékelhetően megnövekedtek azok a társadalmi, szociális, családi, iskolai stb. eredetű problémák, amelyeket intézményesen, és személyre szólóan is kezelnie kell a peda-

gógusnak. Személyekre, esetenként
célcsoportra vonatkozóan is meg kell
ismerni az igényeket, a szükségleteket,
a motivációkat, orientációkat, valamint
a szülői és az iskolai elvárásokat, amelyek alapján pontosan megtervezi és
végzi nevelő tevékenységét.
A szabad kollégiumválasztással az
intézmények sokkal nyitottabbá, és a
tanuló-összetétel tekintetében rendkívül heterogénné váltak: igen változatos
korosztályú, képességű, adottságú,
mindemellett eltérő szükségletekkel és
motivációval bíró fiatalok jelentek meg
a kollégiumban.
Megállapítható, hogy a tanulók (tanulási) motivációja általában alacsony, és
egyre több időt kell fordítani a mindennapi felkészülés támogatására, a szaktárgyi segítségnyújtásra. De mindez
sokszor nem elegendő: az önismeretés motivációfejlesztésre, s a tanulásmódszertani ismeretek átadására is
szükség van a kollégiumban ahhoz,
hogy a fiatal helyt álljon az iskolában.
A tanulók szociális helyzete, szocializációja, tanulmányi előképzettsége, a
napi életviteli problémák különbözőségei miatt több olyan célcsoport van
jelen a kollégiumban, amelyek tagjai a
többséghez képest másfajta, esetenként
speciális támogatásra szorulnak, ennek
okán a velük való bánásmódban másés más pedagógiai eljárásokat kell
alkalmazni.

Ilyenek az érettségizett tanulók, a
határon túli fiatalok, a tehetséges (pl.
művészképzős) diákok. Ilyenek a
(többszörösen) hátrányos, illetve
veszélyeztetett helyzetű diákok (roma
fiatalok, a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak, mozgáskorlátozottak, látássérültek, nagyothallók, stb.), a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység körébe vonhatók
tanulók. E sokszínűséggel jellemezhető
diákság együttnevelése megköveteli
mint a differenciált, mint az integrált,
mint az inklúzív nevelést.
Röviden összefoglalva, hogyan írható
le ma a kollégiumi pedagógus munkája? Túl azon, hogy segíti a diákokat a
mindennapi iskolai felkészülésben, az
egyes
NAT
műveltségterületei
(kereszt-tantervek) szerinti nevelőmunkájával, ha úgy tetszik, folytatja,
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kiegészíti, megerősíti az iskola nevelő
munkáját: ismereteket, valamint értékeket közvetít.
Emellett gondoskodik neveltjeiről,
részt vállal a szociális, gyermekvédelmi, hátránykompenzációs, mentálhigiénés és prevenciós feladatok ellátásában. Feladata a személyiségfejlesztés,
a készség- és képességfejlesztés, a
kompetenciafejlesztés, a tehetséges
tanulók fejlesztése, a közösségfejlesztés, a napi életviteli, szociális, lelki,
stb. problémák megoldásában való
támogatás nyújtása.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az iskolák, a kívülállók még mindig nem eléggé ismerik a kollégiumokban folyó,
nehéz, szerteágazó munkát. A még
fennmaradt előítéletek felszámolása
irányába mutató lenne, ha erről minél
több érintett személyes tapasztalatot is
szerezne. A kollégiumok erre nyitottak.
Ha a környezeti tényezőkről esik szó,
nem hallgathatunk azokról a veszélyekről sem, amelyek negatív értelemben jelentenek kihívást az intézményrendszerre, az ott dolgozó pedagógusokra. Sajnálatos, hogy időről időre
felbukkan az a kormányzati elképzelés,
hogy újból differenciálják a kollégiumi
intézményhálózatot, ahogy az elmúlt
rendszerben is párhuzamosan léteztek
kollégiumok és diákotthonok. Félő,
hogy ez a fajta elkülönítés (a pénzügyi
megfontolásokon túl) a kollégiumi
pedagógusok státusát, szerepkörét is
jelentősen érintené. Akkor, amikor a
szakma végre komoly vívmányokat ért
el. Ezen kívül természetesen nagyon
sok kérdést is felvetne az ilyen differenciálás. Például, ki, és milyen szempontok alapján döntené el, hogy mely
intézmények tartoznak ebbe vagy abba
a kategóriába? A fenntartók mindig a
legolcsóbb megoldást választják…
Összefoglalva:

A kollégiumi nevelők (a nevelőtanári
munka) megítélése az utóbbi években
pozitív irányba mozdult, illetve a rárakódott előítéletektől jelentősen megszabadult. Ez annak is köszönhető,
hogy megtörtént a generációváltás, és
egyre képzettebb kollégák kerülnek a
pályára. A kollégiumok szakmai kvalifikációt illető válogatási lehetőségei – a
társadalmi környezet változásának

6
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hatására is - szélesedtek, ennek
köszönhetően az iskolain túli többlet tudás közvetítésének, a művelésnek, a
tehetség-gondozásnak stb. személyi
feltételei javultak. A kollégiumban
ugyanolyan pedagógus diplomával
rendelkező tanárokat alkalmaznak,
mint az iskolákban.

A feladatok bővülése, differenciálódása jelentősen átírták a kollégiumi
pedagógusok szerepkörét. Olyan módszerek és eljárások alkalmazása is
követelménnyé, valamint mindennapossá váltak, amelyek korábban a kollégiumi pedagógiai gyakorlatban
kevéssé, vagy egyáltalán nem voltak
jelen, és ma a pedagógusoktól magas
szintű elméleti, mesterségbeli tudást,
pedagógiai-módszertani kultúrát, esetenként speciális módszertani eszköztárat kívánnak. Például: differenciált
fejlesztő programok kidolgozása,
egyénre szabott, az előképzettségnek
megfelelő tanulássegítő tevékenység,
sajátos nevelési igényű fiatalok mentális gondozása, vagy a tehetségek gondozása.

Immár nem szétforgácsolt „nevelési
területek”- ben gondolkodunk, nem így
jelenik meg a kollégiumi nevelés tartalma, hanem bonyolult, sokváltozós
nevelési rendszerbe szerveződve,
melyben követelménnyé válik a helyi
lehetőségekre, igényekre és elvásásokra, valamint korábbi eredményekre
épülő pedagógiai tervezés, az adekvát
módszerek alkalmazásával történő
ismeretközvetítés, a folyamatok irányítása, az ellenőrzés, és értékelés. A kollégiumi közösségben – mint a nevelés,
a szocializáció sajátos közegében hangsúlyt kap a pozitív nevelési környezet (személyesség, a jó pedagógiai
klíma, stb.), továbbá a stabil intézményi normarendszer kialakítása, mivel
szerepük nagyon fontos például az
erkölcsi fejlesztésben, a diákok
(ön)tevékenységének orientálásában,
szervezésében, vagy a közösségfejlesztésben.

A kollégiumi nevelés gyakorlati folyamataiban igyekszik figyelemmel kísérni a társadalmi elvárásokat, a gazdasági, szociális, környezeti, valamint kulturális tényezőket, és mindezeket beépíti pedagógiai programjába, valamint
napi pedagógiai gyakorlatába. Ebben

olyan - a nevelés elméletét ismerő, és
azt a gyakorlatban is felhasználni tudó
- pedagógusokra építhet, akik a pedagógia tudományát és annak határtudományait, társtudományait (szociológia,
általános pszichológia, fejlődéslélektan, pszichopedagógia stb.), és a rokon
szakterületek ismereteit, módszereit
integrálni, alkalmazni képesek pedagógiai tevékenységük során.

Az igényesebb feladatokra való felkészítés céljából, jó pár éve megjelent a
szakmai képzési, illetve továbbképzési
háttér. Ilyenek a Kollégiumi Szakmai
Érdekvédelmi Szövetség, s az ELTE
szervezésében bonyolított (akkreditált)
kollégiumi
nevelőtanár-képzések,
továbbképzések, de ugyanezt szolgálják a pedagógiai intézetek szakmai
fórumai, műhelyfoglalkozásai, vagy a
kollégiumi nevelési konferenciák is.
Számos, a kollégiumi nevelés elméletével és gyakorlatával kapcsolatos
színvonalas szakmai publikáció látott
és lát napvilágot.
A kollégiumi szakmában, szakmai környezetében, a kollégiumi nevelés gyakorlatában egy ideje tehát jelentős változás, előrehaladás megy végbe.
Sikerült stabilizálni, törvényi szinten is
lerakni a szakmai alapokat. A kollégiumi munka elismerésének szól, hogy a
kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusok számára külön kollégiumi
állami (Tessedik Sámuel Díj), valamint
szakmai díjat (Kardos László Díj) alapítottak. A kollégiumban dolgozó
pedagógusok tevékenysége – beleértve
a nevelési és egyéb feladatok ellátását
– régen túlmutatnak a „hagyományos”
kollégiumi nevelőtanári szerepkörön.
Ideje lenne e változásokat végre a kollégiumi pedagógusok elnevezésében,
valamint szakképzettségük megnevezésében formailag is kifejezni.
Ahogyan van „óvodapedagógus”, „családpedagógus”, miért ne lehetne „kollégiumpedagógus” is? Ez lökést adhat
annak a törekvésnek, munkának is,
melynek végeredményeként a „kollégiumpedagógia” a pedagógia átfogó,
önálló szakterületeként definiálható.
A címben feltett kérdésre tehát a válaszom egyben javaslat: nevezzük a kollégiumban dolgozó pedagógusokat
kollégiumpedagógusnak.

Tatai Zoltán

A népi kollégisták helyzete
a NÉKOSZ megszüntetése után
Epilógus

Az igazsághoz, a történelmi tények
tiszteletéhez és általában a népi kollégisták kiemelkedő sikereinek megértéséhez az 1949 nyarán, őszén a diákok
életére kiható döntésekről, szervezésekről néhány mondat idekívánkozik.

1949-ben létrehozták az Országos
Diákjóléti és Kollégiumi Hivatalt,
amely az iskolába járó fiatalokkal foglalkozó intézmény. Valamennyi korábban önállóan vagy valamilyen társadalmi, állami szervezethez tartozó diákellátó intézményt és egységes állami felügyelet alá; az ODKH alá rendelték. Ez
alól csupán, továbbra is egyházi felügyelet alá tartozó főiskolai kollégiumok voltak a kivételek. A NÉKOSZ
kollégiumok is ebben az egységes állami irányítású intézményrendszerbe
kerültek, amelynek Gyenes Antal, aki
korábban a Győrffy kollégium, illetve
a NÉKOSZ egyik vezetője volt.

A NÉKOSZ kollégiumok - néhány
kivételtől eltekintve - fizikai értelemben nem szűntek meg, az ott lakó általános-, közép- és főiskolás diákok nem
kerültek az utcára, további tanulásukhoz szükséges ellátásukról, szállásukról a korábbitól eltérő keretek között,
de gondoskodtak, sőt erre a célra a
korábbinál nagyobb állami forrásokat
biztosítottak.
A diákszálló létrehozása

Az egyetemisták, főiskolások ellátási,
szociális gondjait’ az egyetemek, főiskolák feladatkörébe utalták. A főiskolás kollégiumokat diákszállókká alakították át. Ez azt jelentette, hogy általában az étkezést és a lakhatást elválasztották egymástól. A diákszállók csak a
diákok szállásáról, lakhatásáról gondoskodtak. A diákszállókon semmiféle
közösségi élet nem folyt, nem volt társalgók-klubok, sportolási lehetőségek,
politikai-mozgalmi élet. Ezeket a tevékenységeket az egyetemekhez, főiskolákhoz, illetve a működő ifjúsági szer-

vezethez a MEFESZ-hez rendelték.
Az étkeztetést a diákmenzák látták el,
ezek lehettek a régi kollégiumi épületben, az egyetemeken, főiskolákon,
vagy ezektől függetlenül hozták létre
azokat. Esetenként egykori kávéházakban vagy más módon oldották meg a
diákok étkezését, de minden esetben az
egyetemekhez kapcsolódóan.
A szállásért és étkezést fizetni kellett,
mindenki számára egyforma összegű
volt a térítés. A hallgatók pedig tanulmányi eredményektől, szociális helyzetektől függően ösztöndíjban részesültek. A szakérettségizettek és a munkapadtól közvetlenül a felsőoktatásba
kerülők egységesen a legmagasabb
ösztöndíjban részesültek.
A vidéki munkás-paraszt származású,
megfelelő tanulmányi eredményt elérő
hallgatók ösztöndíjának nagysága biztosította a diákszálló költségét, a napi
háromszori étkezés menzai költségét és
még ezen felül annyi pénz maradt,
hogy az egyetemi jegyzetek térítési
költségét és a legelemibb egyéni szükségletek fedezésére is maradt.
Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a rászoruló vidéki munkásparaszt származású hallgatók számra
az ösztöndíj a tanulás alapvető anyagi
hátterét biztosította, de ruházkodásra,
szórakozásra alig maradt valami. A legrászorultabbak részére egyéni vagy a
MEFESZ (diákszervezet) kérésére a
tanulmányi osztály javaslatára külön,
egyéni elbírálás alapján segélyt adhattak. Erre elég gyakran sor is került.
Az egyetemisták a ruházkodásra, szórakozásra a szülőktől kaphattak támogatást vagy külön keresete igyekeztek
szert tenni. A legjobb előmenetelű felsőbb évfolyamosok kapcsolataik révén
az egyetemen belül juthattak kiegészítő
jövedelemhez; tanársegédi állás, szemináriumok-gyakorlatok vezetése az
alsóbb évfolyamosok részére, esetleg
külső elfoglaltság révén. Az alsóbb
évesek és a kevesebb összeköttetéssel
rendelkezők leggyakoribb pénzkeresési lehetősége az éjszakai vagonkirakás
vagy a hétvégeken az építkezéseken
segédmunka vállalása, esetleg más

szolgáltatások végzése; a reggeli órákban újságkihordás, tej házhoz szállítása, vendéglőkben csaposi-pincéri
munka. A „pénzszerzésnek” egyik leginkább a lányhallgatók számára
„kedvelt” módja volt, hogy az étkezésen spóroltak, nem váltották ki a reggelire vagy vacsorára az étkezési jegyet,
esetleg ketten fogyasztottak el egy-egy
adagot. Az így megtakarított összeggel
gazdálkodtak.
A népi kollégisták közül sokan a szomszédos szocialista országok elsősorban
a Szovjetunióban folytatták felsőfokú
tanulmányaikat egyetemeken és főiskolákon, számosan aspiránsként nyertek el tudományos fokozatot.

Összességében megállapítható, hogy a
népi kollégiumok megszüntetése a népi
kollégistáknak a továbbtanulását, az
1949-ben érettségizett és egyetemre,
főiskolára felvett hallgatók tanulásának
anyagi hátterét - részletezett körülmények, feltételek között biztosították,
anyagi okok miatt nem kellett a felsőfokú tanulmányaikat megszakítani,
vagy elhalasztani. Az érzelmi csalódottság , a kollégiumi élet családiasbarátias légkörét a diákszállók, menzák
illetve az egyetemi mozgalmi szervezetek által nyújtott „szolgáltatások”,
kultúrcsoportok, klubok stb., csak igen
kis részben tudták ellensúlyozni. A
vidéki kis középiskolás kollégiumok
családias légkörének hiánya nehezítette a fiatalok megváltozott környezetbe
való beilleszkedését.
Az egységes diákotthoni rendszer

A középiskolás népi kollégisták helyzete is lényegében megnyugtatóan
oldódott meg a NÉKOSZ feloszlatásai
után. A népi kollégiumok is az állami
diákotthoni hálózat részévé váltak a
megyei oktatási osztály felügyelete alá
kerültek. Az egy, illetve azonos típusú
középiskolások azonos kollégiumokba
kerültek, de mindenkinek az elhelyezéséről gondoskodtak. Az egyes diákotthonokban jórészt a korábbi hagyományok éltek tovább. A korábban egyházi
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intézményekként működő diákotthonokban, már csak a szokás okán is jobban éltek tovább a korábbi egyházias
hagyományok, míg a volt népi kollégiumok tagsága az elnevezés, az irányítás és elvárások megváltozása ellenére
is amennyire csak tudták a korábbi
hagyományokat: igyekeztek fenntartani. Ez elsősorban a népdalok éneklésében, az aktívabb politikai - mozgalmi
szereplésekben mutatkozott meg. Az
iskolai
ifjúsági
szervezet,
a
Diákszövetség legaktívabb tagjai és
jórészt a vezetői is az egykori népi kollégisták lettek.
A diákotthonokban is hoztak létre diákönkormányzatokat, azok vezetői

jórészt az egykori népi kollégisták
köréből kerültek ki. Egyes diákotthonokban, amelyek a korábbi népi kollégiumok épületében jöttek létre és az
egykori népi kollégisták jó részének ott
maradása esetén az új elsős középiskolások hosszú ideig a felvételikor még
népi kollégiumokba jelentkezési tudatot megőrizve - azt hitték, hogy népi
kollégiumba kerültek, olyan mértékben
igyekeztek a régi kollégisták megőrizni
a hagyományokat vagy annak legalább
a látszatát. Az „öreg” népi kollégisták
természetesen tudták, érzékeltették,
hogy amit korábban önként, jó szívvel
csináltak, vállaltak - gyűléseken való
részvételt, szereplést, a dekoráció, a
faliújság készítését, az aktív mozgalmi

„Fenntartható közoktatás”
Konferencia Kecskeméten

Az idén második alkalommal szervezte
meg a Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház a „Fenntartható közoktatás” c.
konferenciát, melyen a kalocsai
Hunyadi Kollégium tantestületének
fele is jelen volt.
Az első előadást Dr. Báthory Zoltán
professzor úr tartotta, akit a közoktatás
szereplői régről ismernek és a NAT
„Atyjának” is tartanak. Vajon melyikünk ne olvasta volna „A tanulók,
iskolák, különbségek” c. könyvét,
amely az egyetemek pedagógia szakán
erősen ajánlott irodalmi kategóriába
tartozik.
Néhány fontos gondolatára hívom fel a
figyelmet:
- „A tanulás még nem ártott meg senkinek.”
- A műveltség sok társadalmi problémát megoldana, megelőzne.
- A műveltség alapja a szövegértés és a
matematikai képesség
- A pedagógus motiválhatná a gyereket,
csökkenthetné az iskolai szorongását, konstruktív tanulási módszerekre
taníthatná, azonban éppen ez a hatása a legkisebb.

Dr. Köpeczi Bócz Tamás a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség igazgatója előadásában a Regionális Operatív
Programok céljáról, pályázati lehetőségekről szólt.

A következő területeken várható az
oktatás támogatása:
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- kompetencia alapú oktatatás,
- új tanulási formák elterjesztésének
ösztönzése,
- átfogó szervezési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése
- pedagógusképzés megújítása,
- közoktatási hatékonyságot segítő
intézmények, területi együttműködés,
- hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása,
- gyermek-ifjúságvédelmi feladatok,
szabadidős tevékenységek,
- inter-kulturális nevelés.
Pusztai József a Magyarországi
Iskolaszövetségek Szövetségének
elnöke a szövetség céljairól, működéséről adott tájékoztatást.
Kiemelte, hogy a kistérségi társulás jó
lehetőséget ad:
- a környezetvédelemre,
- a hulladékkezelésre,
- az intézményfenntartásra,
- a fenntartói belső ellenőrzési rendszer
szakszerűségének kialakítására,
- az orvosi ügyelet ellátására,
- az alapfokú művészeti oktatás megszervezésére,
- a pedagógiai szolgálat működtetésére.

Dr. Vass Vilmos egyetemi docens a
fejlesztő értékelés szerepét hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy a tanárnak és a diáknak
egyaránt tudni kellene, hogy hol tart a
tanulási folyamatban.

munkát - az új körülmények között
külső megrendelésre, elvárásra kellett
cselekedniük.

A középiskolás kollégiumokban az
első tanév nagyjából, egészében békésen lezajlott. A következő tanévben
azonban nemcsak az egy városon belüli átcsoportosításokat, de városok
közötti átszervezéseket is végrehajtottak. Így például a veszprémi kereskedelmi iskola IV. osztályos tanulói - ha
továbbra is diákotthoni lakók akartak
maradni - Pápán kellett tanulmányaikat
folytatni. Ez már a korábbinál is
nagyobb érzelmi, és anyagi-technikai
nehézségeket, megrázkódtatást okozott.

(Vajon a kollégiumi nevelőtanárok
közül hányan vannak, akik meg tudják
mondani, hogy a szilenciumi termet
elhagyva mennyire készült fel a másnapi tanórákra a diák az egyes tárgyakból? Igen. Pontosan az egyes tárgyakból. Nem csak úgy általában, - hogy
tanulgatott, nézegette a könyvet egész
szilenciumon. - Szerk.)
Az egyéni tanulási napló tartalmának a
következőket javasolta:
- évente háromszori vélemény
- bemutatkozás
- általános erősségek
- tanulási képesség adott területen
- felelősség
- magatartás

Dr. Koltai Dénes egyetemi docens a
humánerőforrás legfontosabb tényezői
között említette az oktatási intézményekben meglévő humán tőkét. „Meg
tudjuk-e mondani, hogy meddig tart a
nagy tanár egyéniségek hatása?
Mennyi a felhalmozott pedagógiai
tudás, stílus, tapasztalat, a tradicionális elvárás és követelményszint, a tantestületi egység értéke?”

(A „Jó kollégiumban” a fentiek bizonyára jelen vannak és a legfőbb értéket
képviselik a gyerekek és a kollégák
szerint is. A fenntartó szerint ezek elhanyagolhatók az energia, karbantartási
számlák és pedagógus bérek mellett. Szerk.)
A humán erőforrást tervezni lehet
(könyvtáros, szabadidő szervező, ápolónő…) azonban aki fizet az muzsikáltat- zárta gondolatait az előadó.
G.B.

Az Európai Unió
és az oktatás, képzés

Az oktatás, a tanulás ügye tulajdonképpen csak a legutóbbi másfél évtizedben
nyerte el méltó helyét az Európai Unió
politikai arzenáljában, de akkor szinte
egy csapásra a politikai döntéshozók
érdeklődésének a homlokterébe került.

Az új szellemiségű oktatáspolitika célés eszközrendszere a legplasztikusabban azonban az Unió elmúlt években
született átfogó politikai, specifikusan
oktatáspolitikai dokumentumaiban és
támogatáspolitikai elveiben és gyakorlatában fogalmazódik meg. Az ún. nyitott koordináció módszerének a bevezetése révén a gyakorlatban is megteremtődtek a közös gondolkodás és
önként vállalt együttes cselekvés számára azok az újszerű szakmapolitikai
keretek, amelyek révén lehetővé vált
a tagállamok közötti koordináció
és együttműködés kiterjesztése az
oktatás, képzés olyan területeire
is, amelyek - mivel szigorúan
nemzetállami kompetenciába
tartoznak - korábban “tiltott
területnek” számítottak.

A nyitott koordinációs módszer
jegyében a tagállamok közötti
szélesebb körű együttműködés
területeit és az európai oktatási,
képzési rendszerek konkrét számszerűsített céljait az Oktatás és Képzés
2010 elnevezésű 10 évre szóló munkaprogram jelöli ki. A program az óvodai
neveléstől, a tanárképzésen át, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáig az oktatás és képzés
minden szintjét és formáját átfogó 13
olyan konkrét célt fogalmaz meg, amelyek megvalósítását a tagállamok saját
adottságaikhoz, szükségleteikhez igazodva valósítanak meg.

Magyarország a 90-es évek eleje óta
vesz részt az Európai Unió által finanszírozott és koordinált Socrates és
Leonardo da Vinci oktatási és szakképzési közösségi programokban. Ezen
programokban való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat az Oktatási
Minisztérium szakmai felügyelete mellett működő TEMPUS Közalapítvány
látja el. Az Európai Unióhoz történt tel-

jes körű csatlakozás nagy lendületet
adott az Unió égisze alatt folyó széleskörű nemzetközi oktatáspolitikai
együttműködésekbe történő bekapcsolódásnak. Magyarország aktívan részt
vesz az Oktatási Tanács munkájában,
az Oktatás Képzés 2010 Munkaprogram konkrét célkitűzéseinek a megvalósítására létrehívott munkacsoportok
tevékenységében. A 2004-2006-os
évekre szóló Nemzeti Fejlesztési Terv
mintegy 80 MD Ft európai uniós forrást biztosít a magyar oktatási, képzési
rendszer fejlesztésére.

Ezek a fejlesztési célok teljes mértékben összhangban vannak az Oktatás,
Képzés 2010 Munkaprogram átfogó
célkiűzéseivel.

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét 2006. II. félévben Finnország látja
el. A finn elnökségi program főbb elemei az oktatás és a kultúra terén a
következők:
Az oktatás és a kultúra terén fontos
lépés, hogy a finn elnökségi időszak
alatt várhatóan lezárul a 2007-2013-as
időszakra szóló Kultúra 2007 program,
MEDIA 2007 program, “Európa az
állampolgárokért” program, az egész
életen át tartó tanulást támogató cselek-

vési program, valamint az Európa
Kulturális Fővárosa eseménysorozat
2007-2019-re vonatkozó közösségi
programjának tárgyalása, és elfogadásra kerülnek a programokat létrehozó
határozatok.

A finn elnökség jelszava az oktatás
terén (az előző félévi osztrák elnökséggel közösen) “Minőség, esélyegyenlőség és hatékonyság”. Ehhez kapcsolódóan az elnökség javaslatot tervez
benyújtani és megvitatni a hatékonyság
és az esélyegyenlőség fejlesztésének
kérdéseiről az oktatásban és képzésben.
Az elnökség folytatja a Tanács 20052006-os kulturális munkatervében rögzített prioritások megvalósítását, ezek
közül kiemelten kezeli a múzeumi
gyűjtemények mobilitásának előmozdítását. Az elnökség előkészíti a következő tanácsi munkatervre vonatkozó
javaslatot, valamint tovább gondozza
a kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO egyezmény tagállami és közösségi
szintű ratifikálását. Az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az Európai Bizottság
eljárási rendet dolgoz ki, amelyet a finn elnökség ideje alatt
kíván elfogadtatni.
Folytatódik a “Kultúrák közötti
Párbeszéd Európai Éve” akcióról
szóló határozat-tervezet és a határok nélküli televíziózásról szóló
irányelv módosításának megvitatása,
valamint az oktatás terén az Európai
Mobilitás-minőségi Charta, és az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciákról szóló ajánlástervezet tárgyalása az Európai
Parlament módosítási javaslatai alapján. Emellett folytatódik az európai
egyetemek modernizációjáról, valamint az Európai Technológiai Intézet
koncepciójáról megkezdett európai
konzultáció.
A 2006. II. félévi munkát az Oktatási,
Ifjúsági és Kulturális Miniszterek
Tanácsának 2006. november 13-14-i
ülése zárja. Ezt követően, 2006. december 4-5-én kerül sor a szakképzésért
felelős miniszterek informális találkozójára, amelyen az európai szakképzési együttműködés jövőjét vitatják meg
a miniszterek.

Kollégium, 2006.október

9

Találkoztunk a kopjafáknál

A békéscsabai Kossuth Zsuzsanna
Középiskolai Leánykollégium hagyományos, október 6-ai megemlékezése
az aradi vértanúkról az idei tanévben
városi felkérésnek is eleget tett, amikor
a Városi Önkormányzat Oktatási, Közművelődési és Sportosztálya felkért
bennünket a vértanúk emlékére szervezett ünnepség műsorszámának előadására. Az emlékműsor az Aradi vértanúk
ligetében október 5-én délután volt
megtartva a város vezetése, polgárai és
diákjai jelenlétében.
A műsort Such Ildikó, magyar-történelem szakos nevelőtanár állította össze.
Őt kérdezzük:
Milyen szempontok alapján készült a
válogatás?

Olyan szempontok segítették a kiválogatást, amelyek szerint ne csupán a történelmi tényeket soroljuk fel, hanem
hozzuk életközelbe – szinte közvetlen
ismeretségbe – a legyilkolt hősöket.
A vértanúi halál mit jelent a mai fiatalság számára?
Azt hiszem – bár a szereplőkkel minden nehezebb mondatot értelmeztünk , hogy a vers- és prózamondók megértették, hogy ez törvénytelen erőszak
volt. A többieknek – köszönhető ez az
utóbbi, 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készült filmekben látottaknak, a vértanúi halál
érthetőbbé vált.
Milyen a mai fiatalság viszonyulása a halálbüntetéssel kapcsolatban?
Igen elgondolkodtató, hogy
sokan a halálbüntetés visszaállítása, sokan pedig ellene
érvelnek.
A műsorban a verseket és a
prózai részleteket Giricz
Alexandra, Sebesi Gyöngyi,
Szilágyi Julianna és Hegyesi
Irma kollégistáink mondták el.
A Deák Ferenc Kollégiumot

Vidám évkezdés a MEZGÉ-ben

Az orosházi Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény kollégiumának diákjai 2006. szeptember 21-én délután Békéscsabára és Gyulára kirándultak. Nevelőtestületünk mindig
igyekszik, hogy a diákok számára valami újat tudjon nyújtani. Most is kihasználtuk az alkalmat, hogy kollégistáinknak
nagyszerű élményt szerezzünk. Az iskola rendelkezésünkre
bocsátotta az iskola buszát, így segítve az utazás költségeinek csökkentését. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban megtekintettük a Munkácsy-képek Amerikából,
„Válogatás Pákh Imre gyűjteményéből” című kiállítást. A
diákokat meglepte az ízlésesen berendezett kiállítás.
Megismerhették a festő életét, láthattak róla korabeli képeket, rácsodálkozhattak a mester használati tárgyaira is. De a
főszerepet a képek játszották, különösen a Honfoglalás
másolata és az Apa születésnapja nyerte meg tanulóink tetszését. Ezt követően lehetőségünk volt még megnézni a
múzeum népművészeti kiállítását is. Ahol a megyei népszokásokkal és népviseletekkel ismerkedhettek közelebbről. A
programunkat Gyulán folytattuk, ahol megtekintettük a
Gyulai várat és rövid sétát tettünk.
Ezen a kulturális programon is szívesen és lelkesen vettek
részt a tanulók és tanárok egyaránt.
Kollégiumunkban október 12-én rendeztük meg a hagyományos bundásavatónkat, amelyen a kilencedikes diákok válnak a kollégium teljes jogú polgáraivá. A feladatok előké-
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Nagy Stefán képviselte, akinek énekesi
tehetsége - a Kormorán együttes felvételei mellett - ebben a műsorban is kiemelkedően érvényesült.
Kollégiumunk nem először szerepel
nyilvánosság előtt, hisz programjaink,
rendezvényeink nyitottak a város fiataljai, polgárai előtt. Nemzeti ünnepen
először képviseltük kollégiumunkat a
város előtt.
És még nincs vége! Az évforduló alkalmából a békéscsabai Arany János
Tehetséggondozó Kollégium által
immár ötödik alkalommal szervezett
kegyeleti váltófutást immár harmadik
alkalommal lányaink nyerték meg.
Gratulálunk és köszönjük a részvételt!
Anane-né Mária
nevelőtanár

szítését és az avató lebonyolítását a DÖK tagjai Farkas
Anasztázia 11/3 és Besenyei Mónika 11/d osztályos tanulók
vállalták el és teljes egészében önállóan bonyolították le. A
zsűri nevelőtanárokból és egy diákból állt. A csapatoknak
11 feladatot kellett teljesítenie, amelyek többek között a
következők voltak: versben bemutatkozni, tornázni, táncolni, lerajzolni a csoportvezetőket, citromot és nápolyit enni,
öltözni és vetkőzni, és karaokézni. A siker a tavalyinál is
nagyobb volt. Az első helyezést a Sivatagi rohamkukacok
csapata érte el 181 ponttal. Minden csapat kis jutalmat és a
résztvevők bundás kenyeret kaptak.
A diákok és a tanárok is mindkét programon jól szórakoztak
és tavasszal újabb játékos versenyre készülünk.
Horváth Csilla
nevelőtanár

MEGJELENTETTÜK A KOLLÉGIUMI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA
GYAKORLATÁBAN ALKALMAZHATÓ

MINŐSÉGFEJLESZTÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TÉMAKÖRÖKET TÁRGYALÓ

„Gondolatok a kollégiumban” III. kötetünket

Szerkesztette: Dr. Benedek István

Kiadó: Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium  1022 Budapest Bimbó út 51.

/fax 336-14-94

…............................…………. (kérjük, itt vágja le) ………......................………….

Megrendelőlap

Megrendelem a következő könyveket:

A könyv címe

Ára/db

Megrendelt példány

Gondolatok a kollégiumban. I. (Tanulmányok a kollégiumi

2500 Ft.

…….db

2999 Ft.

…….db

3499 Ft.

…….db

8000 Ft/garnitúra.

…….. garnitúra

nevelés témaköréből, Időmérleg vizsgálat és módszertana.)

Gondolatok a kollégiumban II. (Az alapprogram témáihoz
tartozó- 88 db - foglalkozási terv és témakörönként, évfolyamonként mintafoglalkozási tervek - 27 db.)

Gondolatok a kollégiumban III. ( A minőségfejlesztés,

minőségbiztosítás a kollégiumi nevelő-oktató munka gyakorlatában)

FIGYELEM!

Amennyiben a fenti három kötet együtt megrendeli
(garnitúrát, 3 db)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! A posta és csomagolási költséget felszámítjuk!

A 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. (a megfelelőt húzza alá!)

Dátum: ……………………………………………

(Letölthető: www.ady-kozgazd.sulinet.hu/ honlapunkról)

……………………………………
aláírás
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A Hunyadisok hét mesterlövésze

A

(elsősök vetélkedtek az első helyért)

kalocsai
Hunyadi
János
Középiskolai Kollégiumban az
idén is megmérették az elsős
diákokat a város és a kollégium történetének ismeretéből. Nézzük hogyan
látták a „hét mesterlövész „fedőnevű
csapat tagja a szörnyű megpróbáltatást
két nappal a verseny után:

„A gólyatábor első napján a kollégium
szervezésében elmentünk városnéző
túrára. Már tudtuk, hogy ezek az
ismeretek is szükségesek lesznek a
város- és kollégiumismereti vetélkedőn. Néhány héttel később Ilus néni
és Márta néni kiadta a város történetéről szóló anyagot, és a Kalocsai
Kollégiumok
Millenniumi
Emlékkönyvét, amely a kollégiumunk történetét ismertette. Heten
voltunk egy csapatban 13 oldalnyi
(8-as betűnagysággal írt!) anyagra és
a 290 oldalas könyvre.
Szabadidőnkben néhányszor elolvastuk ezeket, és kis idővel később megírtuk a „kötelező belépő” verset is,
amely egészen jól sikerült.
Idézek belőle:

„A hétmesterrel tanáruk csak ritkán
lövet,
Mer fejükben eggyel mindig több a
löket.
Nem gondolhat senki koleszos
kalandra,
Ezt Kurdics Misi az elején már megmondta.

Kard helyett, a seprűnyél lesz itt a
fegyvere,
Hordja a kukát még kérges nem lesz
a tenyere.

Ha kajáról van szó, nem vagyunk
ám lusták,
A konyhások csak így hívnak: - éhes
kollégisták.
Az ügyeletes tanáriban mindig van
egy fűrész,

Hatan a 7 mesterlövészből

Kulcselhagyásban mind a hét nagy
bűvész.

A nevelőtanár ijedtében megfogta a
padlót,
Mikor hétből egy eltörte a mosdókagylót.
A takarodó után a napos és az ügyes
tanár
Rendszeres mesterlövész vadászatra
jár.”

„ NO KE D L I K”

Amikor először hallottunk a Városismereti vetélkedőről,
kicsit megijedtünk, hogy milyen lesz. Érdeklődtünk az idősebb csoporttársainktól. Megnyugtattak minket, hogy nem
kell izgulni, nem lesz nehéz, ha rendesen készülünk, és
átnézzük azokat a lapokat, amiken a fontosabb információk
vannak.
A tudnivalókat szétosztottuk egymás között, a feladatokból
mindenki egyenlően kivette a részét. A verset közösen írtuk
meg, mindenki tett hozzá valamit.
Aznap izgatottan vártuk már a Városismereti vetélkedőt.
Szerencsére szilenciumon – miután mindenki elkészült a
tanulnivalójával – tudtunk készülni a vetélkedőre.
A hangulat nagyon jó volt, és a kérdések sem voltak annyira nehezek. Nagy örömmel hallottuk az eredményhirdetésen: „Első helyezett a Nokedlik csapata”.
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Édes Anita műsorvezető
munka közben
A zsűri, melyben négy diák és két tanár
vett részt nagyra értékelte a produkciónkat és elkérte, hogy az újságba meg
legyen írva.
Azt is be kell vallani, hogy a felkészülés során idősebb társaink ismereteire is támaszkodtunk. A város és
kollégiumismereti vetélkedő előtt
egy nappal egyik csoporttársunk
kidőlt a sorból - betegsége miatt-, de
így is elértük a második helyezést.
Külön ki kell emelni és erre nagyon
büszkék vagyunk, hogy mindezt
tanári
segítség
nélkül.
Nyereményünk egy hatalmas gyümölcstora volt, amit csoporttársainkkal
együtt fogyasztottunk el.

Külön köszönjük Petróczi Ernőné
tanárnőnek és Édes Anita DÖ tagnak a
vetélkedő szervezését, mert nélkülük
nem ehettünk volna tortát azon az
estén.
Akik írták a hétmesterlövészek:
Dedák János, Rézműves Mihály,
Horváth Tibor, Bosnyák Zsolt, Balogh
Dezső, Balogh Dániel, Kutasi István

Csapattagok: Benedek Rebeka, Fülöp Ildikó, Otott-Kovács
Alexanra, Sinkovicz Nikolett, Stencel Vanda, Tóth Enikő.

