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30 éves a PÉTERFY SÁNDOR
Középiskolai Kollégium, Szombathely
A szombathelyi Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium az 1975/76-os
tanévben fogadta először diákjait.
Szombathely kollégiumi negyedében, a
középiskolai kollégiumok közül a
miénk volt az első épület, melyet kollégiumi célra építettek. Kezdetben 2
bázisiskola, a Gépipari és az Egészségügyi Szakközépiskola diákjait fogadta
az intézmény. Napjainkban, az egész
nyugat-dunántúli régióból, a város
valamennyi középiskolájából várjuk a
tanulókat.
2001. áprilisában, 25 éves jubileumi
rendezvényünkön már áttekintettük az
alapítástól eltelt időszak eredményeit,
tevékenységét.
2006. február 2-án szervezett programunk az ünneplés mellett, a jelen
problémáira irányította a figyelmet.

A beszélgetésen a kollégiumokkal
szembeni társadalmi elvárásokról, a
kollégiumi intézményrendszer működtetéséről, finanszírozásáról való elképzelésekről, a nevelőtanári munka elismertségének megteremtésével kapcsolatban felvetődő kételyekről, a kollégiumok jövőképéről folyt eszmecsere.
A beszélgetést jubileumi műsor követte a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központ színháztermében. A kollégium 65 diákja lépett színpadra, zenés –
táncos - irodalmi műsorral. A diákok
tánccsapata a rendezvényt palotással
nyitotta meg, majd hangulatos néptánc
és a kamaszlélek rejtelmeit bemutató
vers és színdarab tette sokszínűvé a
műsort. Vendégeink musical-részleteket gitárzenét hallhattak a kollégiumi
kórus és zenekar előadásában. Végül a
rocky-sok látványos produkciója és a

bécsi keringősök körtánca zárta a diákok előadását. Az intézmény nevelőoktató tevékenységét kiemelten segítőknek emlékérmeket adtunk át.
A napot állófogadással zártuk, melyen
lehetőség adódott a szakmai beszélgetésen felvetődött kérdések kötetlenebb
keretekben történő továbbgondolására
is.
A beszélgetések folytatása alkalmat
teremthet a kollégiumok felé irányuló
társadalmi, oktatáspolitikai odafigyelés
erősítésére, az erkölcsi elismertség
növelésére. Az elindult párbeszéd
segítheti a kollégiumokban folyó integrált nevelést, tehetséggondozást, tehetségmentést, társadalmi mobilitást
növelő, közösségi gondolkodást fejlesztő, toleranciára nevelő, új típusú
tudás megszerzését biztosító tevékenységet.

Az ünnepi rendezvény szakmai
beszélgetéssel kezdődött „A középiskolai kollégiumok szerepe az esélyteremtésben a XXI. századi Magyarországon”-, címmel. A fórumra a kollégiumi szakma képviselőit vártuk. Vendégünk volt az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumból Tóth László Miniszteri Biztos, Vargha Károly Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Oktatási Bizottságának Elnöke, Rettegi
Attila városi képviselő.
A Kollégiumi Szövetséget Benda
János Szakmai Ügyvivő képviselte, aki
a beszélgetés moderátori szerepét is
felvállalta, valamint Szallár Csabáné
Ügyvivő, a Kollégiumi Szövetség Vas
megyei elnöke.
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„Élvezetes, nagyon tárgyszerű volt…”
„Sok mindenben megerősítést nyertem, szeretném hasznosítani a most
megszerzett információkat. Köszönjük.”„ Követendők az előadásban
elhangzottak.” „Tetszett a menedzseri
szemlélet megjelenése. (szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra). Kár, hogy
a kollégiumi gyakorlatban ez nem
érvényesül, csak törekvés van rá.” „Az
előadás hozzájárult a sikeres kollégiumi munka megvalósításához. Köszönjük.”
Ezek és még sok hasonló észrevétel
volt olvasható azokon a kérdőíveken,
amelyek Székesfehérváron, a József
Attila Középiskolai Kollégiumban töltődtek ki egy előadás után. Az történt
ugyanis, hogy bár nem jár a kollégiumnak szakmai szolgatatás igénybe vételére normatíva, a fenntartó önkormányzat mégis belátta, hogy nekünk, kollé-

giumoknak is szükségünk van esetenként külső szakmai segítségre. Különösen most, ebben a szakmailag mozgalmas, „alapprogramos” időkben. Élve a
lehetőséggel, Fejér megye kollégiumai
részére egy szakmai délelőttöt szerveztünk, melyre előadóként az alapprogramról szóló „Gondolatok a kollégiumban II.” könyv szerzőjét, Dr Benedek Istvánt kértük fel, hogy az alapprogram általa lehetségesnek ítélt (és
átélt) kollégiumi megvalósításáról tartson tájékoztató előadást.
A 63 fő érdeklődő megjelenése komoly
bizonysága annak, hogy a kollégiumi
szakma szeretné jól végezni a dolgát.
Az előadás lényegében az alapprogram
végrehajtásához kötődő tanári kompetenciaváltozások
szükségességéről
szólt. A szünetben a folyosói beszélgetésekből kiderült, hogy bizony ahányan

A győri Kossuth Lajos Ipari
Szakképző Iskola
Fiúkollégiuma
Győr megyeszékhely, több mint
730 éves város. Több találó elnevezéssel is szokták illetni pl. a folyók
városa, a „Nyugat Kapuja”, de
illik rá az iparváros vagy az iskolaváros név is. Földrajzi helyzetéből
adódóan évszázadok óta elterjedt a
nyugat-európai kézműves kultúra,
amely a monarchia idején ipari
méreteket öltött. Az ipar és a járulékos ágazatok fejlődése megkövetelte a szakemberek intézményes
képzését is. Így jött létre 1884-ben
a mai iskola első jogelődje a Győr
városi Államilag segélyezett Elsőfokú Ipariskola.
A mai intézményt 1932-ben adták át a
Kossuth u. 7-ben, de a mai kollégium
elődje a tanoncotthon csak 1943-ban
épült fel az akkori Andrássy u. 68-ban.
A jelenlegi kollégium 1970-ben készült
el, s az iskolával közös épületegyüttest,
a később átadott leánykollégiummal

együtt, pedig közös szervezeti egységet
alkot. A „minden iskolának saját kollégium” idea csak rövid ideig valósulhatott meg, rövidesen más iskolák
tanulóit is be kellett fogadni, sőt
később ruhaipari tanműhelyeket is telepítettek a kollégiumba.
A kezdeti 8, majd 6 fős szobákban még
természetes volt az emeletes vaságy.
Ezt az előnytelen helyzetet a 2000-ben
megvalósuló felújítás oldotta meg.
Azóta minden helyiség új bútorzatot
kapott, így a 4 ágyas szobákban
kényelmes, korszerű körülmények
között élhet a 120 fiú. A kollégisták
iskolák és korosztály szerinti összetétele eléggé vegyes, nem különben a
nevelőtestület is minden tekintetben
nagyon heterogén. A középiskolásokon
kívül a kollégium szállást ad néhány
szerencsés egyetemistának is kedvező
térítés ellenében. A diákok jó közérzetét szolgálja a DÖK által kezelt korszerű házi mozi, a minden emeleten
működő jól felszerelt konyha és az

vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük
az alapprogram szerint elvárt kollégiumi feladatellátást. Ilyen alkalmakkor,
amikor együtt van egy 25 fős kollégium vezetője, egy 450 fős kollégium
tantestülete, kollégiumi fenntartó képviselője, kisvárosi kollégium, önálló és
iskolával egybeszervezett intézmény
dolgozója, ilyenkor különösen plasztikusan előtérbe kerül annak az igénye,
hogy bizony alaposan át kell rágnia
magát a szakmának a kollégiumszervezés formai és tartalmi szabályain.
Szükség van fórumokra, szakmai
együttgondolkodásokra, hogy minden
érintett a saját szemszögéből kapjon
értelmezést a program felépítését illetően. Hiszen mindenki akarja csinálni
és mindenki jól is akarja csinálni:
Segítsünk ebben egymásnak!!
Nagy Kálmán
Székesfehérvár
önálló könyvtár - főállású könyvtárossal.
A két számítógépteremben mindenki
számára korlátlan az Internet használat.
Az optimális tanulási lehetőségek mellett mozgalmas sport- és kulturális élet
is folyik a kollégiumban. A rendszeres
diszkók és TIT előadások mellett van
elegendő (ingyenes) színház és hangversenybérlet is a tanulók számára.
Emellett hagyomány, hogy a Mikulás,
a karácsonyi és húsvéti ünnepek alkalmával édességből és déligyümölcsből
álló ajándékcsomagot kap minden kollégista.
A kollégiumi életet számos rendezvény
teszi változatossá. Ilyen pl. az Egészségnevelési Hét, vagy a karácsonyi
műsor a közeli templomban. A tanulóifjúság egészségére főállású ápolónő
vigyáz, aki egyébként a portán teljesít
szolgálatot. A kötelező és választható
tanári foglalkozások a napi gyakorlat
részei.
A színvonalas pedagógiai munkát a
minőségbiztosítás, a tervszerűséget
pedig a másodpercre lebontott és
naponta dokumentált tanári leterheltség biztosítja.
Wagner István
I/14 kategóriás nevelőtanár
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Emlékezés egy tragikus sorsú
népi kollégistára
A népi kollégistákkal kapcsolatos
emlékezésekben, interjúkban eddig
minden esetben olyanokról szóltunk,
akik különböző szinten, de lényegében
sikeres életpályát tudtak maguk mögött
és általában többé-kevésbé magas életkort értek el. Ezúttal egy olyan kollégistára kívánok emlékezni, akik
sokunkhoz hasonlóan igen nehéz anyagi, családi háttérrel bírt. Középiskolai
életéhez a NÉKOSZ évekig jelentős
támaszt adott. Mégis, amikor már jobb
körülmények közé kerülhetett volna,
élete tragikusan megszakadt, fiatalon
hagyta itt forrón szeretett családját,
barátait.
Balogh Pista barátunk 1929-ben született egy főváros környéki kisvárosban.
Szülei szerény körülmények között, de
nagyon becsületesen, tisztességgel
nevelték gyermekeiket és anyagi lehetőségeiket meghaladóan, a saját igényeiket a minimum alá csökkentve
igyekeztek számukra szebb, boldogabb
jövő feltételeit kialakítani. A nagyobb
testvérek is osztották szüleik szándékát. A három fiatalabb fiú iskoláztatását többletmunka vállalásával, lemondással törekedtek megoldani. Pista
barátom fővárosi középiskolai tanulmányait a peremkerületben lévő kollégium az ellátáson kívül is lehetőségei
szerint segítette. Az új közgazdasági
egyetemre kerülése abban a szociális
helyzetben, ahonnan származott, valóságos csodának számított. Az egyetemen, a kollégiumban az általában
gyenge anyagi hátterű társai között is a
legnehezebb sorsúak közé tartozott.
Az egyetemen kapott ösztöndíjunk
elég volt a szállás- és étkezési költség
fedezésére, a jegyzetek, tankönyvek
megvásárlására, a legalapvetőbb személyes költségekre. De mint tudjátok,
egy húsz év körüli fiatalembernek
egyéb kiadásai vannak; öltözködésre,
szórakozásra is gondolni kíván az
emberfia. Hogyan lehetett ilyesmire
költeni a magunkfajta csóró vidékieknek? Az egyik mód volt, hogy lemondtunk a reggeliről vagy a vacsoráról a
menzán, esetleg ketten vettünk egy
adagot és felezve vagy felváltva étkeztünk. Jó esetben leánypajtással közösködtünk és ez esetben ugye a fiúk
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mégis csak némi előnyhöz jutottak az
osztozkodásnál. A másik lehetőség
volt, hogy külön munkával igyekeztünk pénzt keresni. No, abban az időben a szórólap kihordás, a McDonald’s
éttermekben felszolgálás és más hasonló „úri” munkákra nem igen volt lehetőség. Lehetett azonban a pályaudvarokon éjszakánként vagonkirakással, hétvégeken építkezéseken segédmunkásként pénzt keresni. Én például huzamosan tejkihordással egészítettem ki az
ösztöndíjamat. Az Üllői úti egyetemi
diákszállón laktam Pista barátommal
egy szobában. Minden nap ötkor kelve
a nyolc órai egyetemi elfoglaltság előtt
az Üllői útnak a Kis- és Nagykörút
közötti szakaszán reggelente 30-40
liter tejet vittem a polgárok ajtaja elé,
akik így rendelték meg a kiszolgálást a
közeli tejcsarnokban. Pista barátom
inkább az éjszakai vagonkirakást „kedvelte”. Kettőnk között azért volt lényeges különbség.
Amikor a szünetekre hazamentem,
kérés nélkül, sőt, elhárítási kísérleteim
ellenére mindig a zsebembe csúsztattak
kisebb-nagyobb összeget, ami természetesen mindig jól jött. Ha a szükség
úgy hozta, anyám is mindig adott a
maga szerény nyugdíjából. Ugyanakkor Pista barátom, ha hazament, inkább
neki kellett a családi kasszát kiegészíteni, vagy a maga számára vásárolt
inget, cipőt hagyta otthon öccseinek,
mert azoknak még jobban kellett. Nem
is szólva arról, hogy beteg apjával nem
egyszer „szállítottak” kézi kocsin fát a
peremkerületi piacra eladásra.
Nos, mindezt azért említette, hogy egyrészt érzékeljétek, milyen körülmények
között is készültünk az 1950-es évek
elején az életre mi, a proletárok gyerekei, tanultunk az újonnan létrehozott
Közgazdasági Egyetemen. Másrészt
érzékeltetni kívántam Pista barátom
rendkívül nehéz helyzetét. Ilyen körülmények között Pista barátommal szorgalmasan, elszántsággal készültünk az
életre, a közgazdász tanári pályára.
A harmadik évben az egyetemi tanulmányaink különváltak, ő ipar szakos,
ipari közgazdásznak készült, én területfejlesztési illetve földrajz-közgazdaságtan tanári pályára. Ugyanekkor

a népi kollégiumi rendszer megszüntetése utáni diákszállót egyszerre hagytuk el, illetve együtt költöztünk el. A
vár környékén egy kis szobát közösen
béreltünk. Az estéket, szabadidőnket
gyakran együtt töltöttük. Úgy vélem,
barátomat elég jól megismertem.
Balogh István a szocialista rendszer
elkötelezett híve, kommunista volt, de
nem volt bigott, szemellenzős, szűk
látókörű mameluk. Éppen ellenkezőleg, a földön járt, jól ismerte az életnek
a sötétebb oldalát is. Olyan mértékben
elkötelezett, hogy a személyi kultuszt,
a rendszer által elkövetett egyértelmű
hülyeségekkel szemben nyíltan fellépett. Például a szokásos, Rákosit éltető
vastapsokat látványosan mellőzte, szemináriumokon nyíltan felvetette a
beszolgáltatás során elkövetett nemcsak túlkapásokat, de a szó köznapi
értelmében vett hülyeségeket nyíltan
bírálta. Például, hogy a néhány száz
négyszögöles földdel rendelkező
özvegyasszonyoktól is olyan beszolgáltatást kívántak egyes helyi jegyzők,
begyűjtők, amit egyáltalán nem is termeltek és a városi piacon kellett megvenniük a beszolgáltatandó tyúkot
vagy tojást. Ilyesmik persze az egyetemen tanuló vidékiek között köztudott
volt, de legtöbben mégis tudomásul
vették, nem foglalkoztunk vele. Pista
pedig az ilyen dolgokon napokig-hetekig emésztette magát. Szinte személyes
vétkének tekintette, hogy a pártja, az
általa általában támogatott rendszer
ilyen butaságokat képes elkövetni. A
másik jellemzője az volt, hogy az értelmetlen vasfegyelmet, mindenfajta
egyenruhát szívből utált.
Az egyetem egyik tanára mint saját
„találmányát” adta elő egy szabadon
választott speciális kollégiumon,
amelyre Pista is jelentkezett. Azután
nem is túlzottan nagy búvárkodás után
a könyvtár mélyén megtalálta a „professzor” által előadottakat egy kis példányszámban kiadott, magyarra fordított könyvben. Ezen is hetekig rágódott, hogy egy egyébként képzett szakember hogyan képes arra, hogy a
mások által írt könyvből mint sajátját
szinte szó szerint adjon elő. Sajnos a
tudományban sem olyan nagyon ritka a
mások eredményének elorozása.
Mindez a hosszú bevezető azt szolgálja, hogy a későbbi történéseket valami-

képpen előkészítse, illetve a váratlan
fordulatok miatti döbbenetünket
magyarázzák.
Szóval Balogh Pista barátunk, az ízigvérig öntudatos proletárfiú, aki nagy
nehézségek között fényesen csillogó
diplomához jutott egész famíliájában
elsőként, aki komolyan, szorgalmasan
készült az életre és diákkorában is nagy
szeretettel, felelősséggel viseltetett
szüleivel, testvéreivel szemben az
egyetem elvégzésekor valamiként
mégis utat tévesztett.
Abban az időben az egyetemet végzetteknek az Elhelyezési Bizottságok által
felajánlott munkahelyet kellett elfoglalni és legalább egy évet a kijelölt
munkahelyen eltölteni. Az Elhelyező
Bizottság ugyan törekedett arra, hogy
az egyéni elvárások és a felajánlott
munkahelyek a kívánságok és lehetőségek között minél jobban kielégítse az
igényeket. Nagyon magas „népgazdasági érdek” esetén még külön utakat is
lehetett keresni, találni. Az általános
mégis az volt, hogy a bizottság által
felajánlott helyen, vagy a helyek közül
választott helyen kezdtük meg diplomás életünket. Mielőtt azonban a munkahelyeinket elfoglalhattuk volna – természetesen csak a fiúk – három hónapos tartalékos tiszti tanfolyamra kellett
bevonulni. Nagy meglepetésünkre a
végzett 200nál több bevonulásra kötelezett fiatal közül többen nem voltak
ott a gyülekezésnél. Csak lassan vált
köztudottá, hogy a végzettek közül a
fegyveres testületek talán 8-10 főt
magukhoz szipkáztak, köztük Balogh
Pista barátomat is. (Már néhány hónappal elköltözött tőlem, így nem értesültem korábban helyzetéről, választásáról.)
Ekkor derült ki, hogy az a Pista barátom, aki még a tűzoltó egyenruhát is
utálta, az Államvédelmi Hatósághoz
került tiszti beosztásba. Ma sem
tudom, milyen módon tudták rávenni
erre a munkavállalásra; talán a családja
iránti felelősség, hogy a viszonylag
magas fizetésből jobban tud rajtuk
segíteni, a három hónapos katonai
kiképzés alóli mentesség, a ragyogónak jelzett közgazdászi munkakör? –
ezt már sohasem fogom megtudni.
Tény, hogy az egyetem elvégzése és
leszerelésem után ÁVH-s tiszti egyenruhában, hadnagyi váll-lappal találkoztam vele először.

Fegyelmezett ember volt, a benti dolgokról sem igen beszélt eleinte, kérdezni pedig nem illett. Egy alkalommal
azonban nagyon bosszúsan fakadt ki.
Elmondta, hogy a főnöke – ki tudja,
milyen előképzettség után lett magas
rangú tiszt – a cégnél akkor szorgalmazott továbbtanulásra hivatkozva, a jól
képzett, egyetemet végzett közgazdászt
minden áron gimnáziumba kívánta
beiskolázni.
Az ilyen ostoba főnököket általában
kineveti az ember, ha nem is feltétlen
azonnal és szemben. Barátom azonban
ezen is napokig rágódott, hogyan lehet
ilyen ember magas polcra helyezni.
Egy későbbi alkalommal már nagyon
kiborulva arról beszélt, hogy ettől a
cégtől bizony nem lehet megszabadulni, bármennyire is szeretne. Ha kisebb
balhét csinál, akkor egy kis ejnye-bejnye fenyítéssel megússza, de nem szerelik le, fenyítéssel intézik el az ügyet.
Ha azonban nagyobb balhét követ el,
akkor úgy elkaszálják, hogy nocsak.
Szóval nincs menekvés. Arra is célzott,
hogy a feladatai nem igazán igénylik az
egyetemen megszerzett szakismeretét.
Úgy ítélte meg a helyzetet illetve azt
mondta, hogy könnyen veszi a sorsot,
az életét. Szabad idejében pillangók
után futott, valójában inkább utána, az
egyenruhája, a pénztárcájára buktak.
Úgy tűnik azonban, ez csak igen rövid
ideig elégítette ki. Életét céltalannak,
reménytelennek, utat tévesztettnek
vélte és nem látott kiutat, menekülést.
Hogyan juthatott el egy értelmes, szorgalmas, képzett, családját szerető, érte
felelősséggel tartozó, életerős fiatalember oda, hogy önkezével vessen véget
életének? Ez rejtély marad valószínű
mindig családja, barátai, ismerősei
számára, számomra is. Annyit megtudtam, hogy hozzám címzett búcsúlevelet
találtak a kabátjában, amelyet azonban
soha nem láttam, tartalmát nem ismerem
Ez a tragédia 50 évvel ezelőtt történt.
Egy 25 éves, a népből való, abból nagy
szorgalommal, tehetséggel kivált, képzett, életerős fiatalemberrel, aki olyan
csapdahelyzetbe került, amiből nem
látott kiutat, illetve csak önmaga
elpusztításával vélte megoldhatónak
helyzetét. Nagy talány mindnyájunk
számára, hogyan tudta azt megtenni,

hogy szülei, testvérei, akik évekig várták, hogy célba érve majd támaszuk
lehet, egy pisztoly ravaszának elhúzásával minden célját, reményét, álmát
egyszerre összetörje. Hogyan alakulhatott ki egy testületben, egy munkahelyen olyan légkör, hogy egy ennyire
jobb sorsra érdemes, életében magának, a családnak, az országnak sokat
adni képes, tehetséges fiatal eldobja az
életét és ezzel szeretteinek életre szóló,
szinte feldolgozhatatlan traumát okozzon.
Az elmúlt ötven évben sokszor és fájóan gondoltam arra a kora tavaszi napra,
amikor a Rákoskeresztúri Köztemetőben a frissen ásott sírnál búcsúztató
emlékezés, hangos imádkozás sem
hangzott. Miért kellett ilyen tragédiáknak megtörténnie, ki, kik ezért a felelősök, felelőssé tettek-e valakit a fiatal
életért? Ha már megtörtént a tragédia,
miért nem lehetett emberi módon, tisztességesen eltemetni? A koporsóra
hulló föld dübörgése mindig rettenetes,
de amikor mindez csak a szűk család és
néhány barát néma, értetlen búsulása
közben történik, még fájdalmasabb,
még inkább megrendítően felejthetetlen.
Legyen ez az írás nemcsak emlékezés,
de vezeklés is, hogy szeretett jó pajtásomat, egykori népi kollégista társamat
nem tudtam, nem tudtuk megóvni végzetétől.
Kedves Ifjú Barátaim, a Kollégium
olvasói! Ne vegyétek nagyon rossz
néven, hogy ilyen régi és szomorú történettel ismertettelek meg Benneteket.
De sajnos a tragédiák is hozzátartoznak
az életünkhöz, és ettől még a kollégisták sem mentesek. A népi kollégisták
túlnyomó többsége valóban szép, mozgalmas, eredményes életet élt és még
számosan most is igyekszünk tartalmas
életet élni, de sajnos tragédiák is keserítették életünket és azokról sem szabad megfeledkeznünk.
Balogh István halálának fél évszázadára emlékezve búcsúzom és míg élek,
nem feledem el, és kérem olvasóimat,
egy pillanatra gondoljanak tragikus
sorsú barátainkra, küzdőtársainkra.
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Fegyelem és fegyelmezetlenség
az iskolákban régen és ma
A fegyelem változásai
A fegyelem – így természetesen az
iskolai fegyelem is – mindig az adott
társadalmi rendszer, az adott szűkebb
és tágabb közösség kultúrájának része.
Olyan érték- és normarendszert jelenít
meg, amelynek befolyása van az egész
oktatási rendszerre és az egyes tanulók
magatartására is. Ez is tehát egyfajta
kapcsolatot jelenít meg a társadalom és
az iskola között – magyarázza a szakember –, a fegyelem hiánya ily módon
akár az egyén és környezete közötti
helytelen tranzakciók következményeként, veleszületetten vagy szándékosan
rossz társadalmi adaptációként is értékelhető. Mégis mindmáig bizonyos
zavar tapasztalható a fegyelem szó
etimológiája körül; a szó ugyanis egyrészt a viselkedés külső kontrollálását,
illetve a belső kontroll kifejlesztésének
készségét jelenti. Más értelmezés szerint viszont a fegyelem (főleg a fegyelmezés) kifejezés valamiképpen a büntetés szinonimájaként is értelmezendő.
Ez az álláspont ugyanakkor a fegyelemre nemcsak az iskolai tanulás méltányos feltételeként tekint, hanem egyszersmind megfogalmazza annak életkorfüggőségét is, mondván: „ami
fegyelem az egyik életkor számára, az
elképzelhetetlenné válik egy következő
időszakban”.
Az évszázados tapasztalatok azt is
mutatják, hogy a tanulói fegyelmezetlenség megnyilvánulásai közt is
különbséget lehet és kell tenni, mert
ezek a jelenségek érinthetik a megtanulandó ismereteket, illetve az iskola szociális miliőjét egyaránt. Ugyanakkor az
eredeti latin kifejezés, a disciplina
tulajdonképpen egyszerre jelen tanítást
és tanulást, vagyis tágabb értelemben
olyan gyakorlatot, amely sort keríthet a
társadalom vagy a szülők által kijelölt
szabályok ellen elkövetett vétkek kijavítására, ezek büntetésére vagy az
elkövető jellemének az elvárások szerinti átalakítására is. A kifejezés latin
eredetére utal vissza az az előbbi megállapítás is, amely különbséget tesz a
tanulónak az elméleti tananyaggal kapcsolatos, illetve a szociális környezet
iránti viselkedésének minősítése
között; eszerint pedig az iskolai fegye-
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lemszegés esetei vonatkozhatnak az
ismeretek megszerzésének módozataira vagy az ottani szociális viszonylatokra egyaránt. (Az első esetben azonban – legalábbis Comenius szerint – a
fegyelmezés eszközei tulajdonképpen
nem is lehetnének bevethetők, mert a
„Fegyelmezést nem annyira tanulmányi okok miatt kell alkalmazni (hiszen
a tanulás helyes módszerrel nyújtva
gyönyörűséget és az emberi értelem
boldogságát jelenti), hanem erkölcsi
kihágás miatt”. Ezzel pedig megjelenik
a fegyelem témakörének újabb eleme,
a mindenkori erkölcs problémája is;
jelen gondolatmenetünk során azonban
ennek különféle vonatkozásait nem
érintjük.)
A fegyelem hiánya tehát a tanárok szerint – hogy maradjunk továbbra is az
iskolánál – olyan tanulói magatartást
idéz elő, amely akár az udvariatlan, a
durva vagy a helytelen kifejezésekkel
is jellemezhető. De a tanórai beszélgetésen, a nem figyelésen és a közbekiabálásokon kívül sokan az iskolai
fegyelmezetlenség körébe sorolják
még a tanárokkal és társakkal kapcsolatos erőszak, a lopás, a tárgyakat-eszközöket veszélyeztető vandalizmus
megannyi jelenségét is. Innen pedig
már csupán egyetlen lépés a fegyelemfegyelmezetlenség problémáit relativizálni, jelen esetben a középosztály
elvárásai és bizonyos tanulói csoportok
kulturális normái közötti eltérésekre
redukálni. Holott sokkal fontosabb
lenne azt észrevenni, hogy a fegyelmi
problémák elsősorban olyan komplex
viselkedésmintákban öltenek testet,
amelyek sok szinten és sokféleképpen
jellemzőek a tanulókra: olyannyira,
hogy bizonyos személyiségjegyek –
agresszív késztetések vagy a helytelen
szociális jártasságok hiánya – várhatóan és prognosztizálhatóan sokkal gyakrabban okoznak bizonyos gyerekek
magatartásában problémákat, mint
másokéban.
A nehézséget tehát az okozza, hogy a
fegyelmezetlenség bármely megnyilvánulása megzavarja a tanítás menetét,
ezért a fegyelmet – különösen a tantermi munka során – fenn kell tartani;
ehhez pedig különféle betartandó előírásokra, érvényesítendő szabályokra

van szükség. Ezeknek az előírásoknak
pedig összefüggő rendszert kell alkotniuk: ez a rendszer testesíti meg ugyanis az egyes iskola – de egy egész oktatási rendszer – fegyelmezés-politikáját
is. Egy ilyen rendszer azonban nem
épülhet pusztán a vezetői tekintélyre
(legyen az akár az éppen a tanteremben
lévő tanár vagy az intézmény rettegett
igazgatója is), sem pedig az attól való
függőségre, a résztvevők aktivitása
nélkül ugyanis hamar működésképtelenné válhat. A fegyelmezési eljárás
során tehát érdemesebb inkább a tanulók motiválására építeni, akár az értékközpontú, akár az erőfeszítés-központú
motivációs légkör megteremtése a
pedagógiai cél, mindenekelőtt azonban
az adott szabályokat kell világossá, érthetővé és tudatossá tenni a tanulók
számára. Nem véletlen – természetesen
– a megfelelő iskolai fegyelem kialakításának feltételeivel kapcsolatban az
intézményi légkör kifejezés használata
sem; a kedvező légkör megfogalmazást
viszont akár helyettesíthetnénk a pozitív tanulási környezet megteremtésének szükségességével is. Annál inkább
így van ez, mivel vannak olyan kutatási eredmények, amelyek rámutatnak
arra: a sikeres fegyelmezési eljárás
tulajdonképpen egy rövidnek egyáltalán nem mondható, ráadásul igencsak
bonyolult négytényezős folyamat,
amely a következő, egymástól jól elkülöníthető fázisokat jeleníti meg:
- az iskolában a fegyelemmel kapcsolatos előírások és szankciók nem mereven kényszerítő, mindenre egyformán érvényes formában vannak
jelen;
- a fegyelemmel kapcsolatos előírások
és szankciók mindenki számára –
azaz a tantestület és a diákok számára is – világosan értelmezhetők;
- mindenki megérti, hogy a másik tanuló elvárásai különböznek a saját
elvárásaitól;
- mindenki tisztában van azzal, hogy
rendelkezik a fegyelem megtartásához szükséges készségekkel.
A fázisok egymásra épülésének sorrendjéből így könnyen érthetővé válik:
e folyamatban is – akárcsak annyi másban a nevelés során – igazi eredményt kizárólag a tanuló sajátosságainak
figyelembevételétől lehet várni; ez az
állítás pedig igencsak eltér a fegyelem
fogalmának hagyományos értelmezé-

sétől. A fegyelem tradicionális felfogása ugyanis hajlamos az oktatás rendjének biztosítása érdekében akár ötlettelen, oda nem illő és kivitelezhetetlen
eszközöket is igénybe venni, miközben
egyre nyilvánvalóbb: a jó megoldásra
való rátalálást csak a gyermekközpontú
megközelítés érvényesítése hozhatja
meg. A hatalomra és erőfölényre alapozó fegyelem helyett tehát a szeretetorientált fegyelem légkörét kell – az iskolában is – megteremteni.
A fegyelem kérdései a tudományos
vizsgálatok célkeresztjében
Az utóbbi évtizedekben – mint már
jeleztem – nemcsak a fegyelem, még
inkább a helytelen tanulói magatartás
iránti közérdeklődés növekedett meg,
hanem a témára irányuló megkülönböztetett figyelem komoly tudományos
apparátust is megmozgatott. Különösen az angolszász kutatók szenteltek
kiemelt figyelmet a fegyelmezés kérdéseinek, mégpedig mindezt nemegyszer a kormányok, a civil szervezetek
és a médiumok komoly anyagi hozzájárulásával tették. (A brit munkáspárti
kormány például csak 2001-ben 131
millió fontot fordított a fegyelmezéssel
kapcsolatos pedagógiai kutatások
finanszírozására!)
Az egyik korábban is hivatkozott közlemény szerzői például több mint 4000
brit általános és középiskolás kérdőíves vizsgálatának tanulságait vették
alapul következtetéseikhez; ez esetben
a kutatók különösen nagy figyelmet
fordítottak azokra a helyzetekre, amelyek azt szemléltették: egyértelműen az
iskolákban tapasztalható helytelen
tanulói viselkedés tehető felelőssé a
tanárok oly sokat emlegetett súlyos
stresszterheléséért. A tavalyi évben
pedig egy igen nagy volumenű skóciai
kutatás eredményei borzolták – különösen Nagy-Britanniában – a kedélyeket, természetesen nem pusztán az
iskolák fegyelmi helyzetének bemutatásával – az ugyanis már minden érdekelt fórumon közismert volt –, sokkal
inkább azzal, hogy ebben a vizsgálatban is annak szemléltetésére helyezték
a hangsúlyt: milyen érzéseket indukálnak a bemutatott jelenségek a tanárokban, milyen hatással vannak szakmai
távlataikra stb.
A felmérésnek az a része is sokakat
meglepett, melyben ráirányították a

figyelmet a fegyelmi helyzet egyedi
értékelésének szükségességére. Kiderült ugyanis, hogy ugyanannak az
intézménynek a megítélésében is igen
nagy különbségek mutatkoztak, mégpedig egyértelműen a tanárok személyisége és attitűdje függvényében. Írországban viszont az ottani „tanári szövetség” vette kézbe a fegyelem kérdéseivel való foglalkozást; ők pedig kifejezetten a diákjogok szemszögéből
közelítettek a problémához, és kijelentették: a tanulói kisebbség fegyelmezetlensége sérti a többiek pozitív tanulási környezethez való jogát. Ennek
következtében az 1998-as oktatási törvény előírásai már kötelezték az iskolákat a megfelelő tanulási környezet biztosítására, majd négy évvel ezután –
ugyanennek a szándéknak a jegyében –
létrehozták a tanulói ombudsman írországi intézményét is. Az amerikai Florida államban pedig a kilencvenes évek
óta az ottani Iskolapszichológusok
Egyesülete követi figyelemmel az
oktatási intézmények fegyelmi helyzetét; jellemző módon még mindig azt
tekintve legfontosabb feladatuknak,
hogy a pedagógusok számára a testi
fenyítéseket kiváltandó korszerű, alternatív megoldásokat – a szociális készségek fejlesztésének, a kortársi mediációnak, a pozitív viselkedés támogatásának lehetőségeit – kínáljanak.
A fegyelem kérdései természetesen a
szakemberek nemzetközi összejövetelein is rendre szóba kerülnek. A
modern iskolák kérdéseivel foglalkozó
kongresszusok egyikén például – a hatvanas évek közepén – Célestin Freinet
saját tapasztalatai alapján arról beszélt:
változtatni kellene végre azon a felfogáson, hogy a fegyelem kizárólag egyegy adott személy egyedi jellegzetessége lenne. Észre kellene már venniük a
pedagógusoknak azt is – magyarázta –,
hogy az iskolában tanúsított viselkedés
elemei – akár megfelelnek az előírásoknak, akár nem – sokféleképpen kapcsolódnak az iskolán kívüli környezethez. Tehát a fegyelem problémáinak
megoldására sem lehet a társadalom
problémáinak áttekintése nélkül vállalkozni. Indiában is hasonló következtetésre jutottak a szakemberek; azaz
különféle felméréseknek köszönhetően
ők is megállapították az összefüggéseket az iskola mindenkori szociális
pozíciója és a rá jellemző fegyelmi
helyzet között.

De – mint jeleztem – a fegyelem kérdései a közgondolkodás világában is
jelen vannak; nem csodálkozhatunk
tehát azon sem, hogy a BBC esztendők
óta következetesen foglalkozik a
fegyelem-fegyelmezetlenség témájával
(sőt saját hatáskörben vizsgálatokat is
elvégeztetett), mint ahogy ugyanez az
érdeklődés tapasztalható a világban a
nyomtatott és az elektronikus sajtó legkülönfélébb fórumainál is. Az interaktív lehetőségeknek köszönhetően pedig
a hozzászólásokban nyomon lehet
követni az olvasók naponkénti személyes tapasztalatait és az ezek nyomán
megfogalmazódó véleményeket is.
Az iskolai fegyelem általános problémáinak feltárása során egyébként a
különböző intézmények és szakemberek egy-egy külön témára fokozottan is
odafigyelnek. Brit vizsgálatok például
súlyos fegyelemsértésként értékelik az
iskolákból való igazolatlan hiányzás
eseteit: számításaik szerint ez az egyetlen fegyelmi vétség naponta ötvenezer
alsó- és középfokú iskolába járó tanulót érint. Ott fogalmazták meg leghatározottabban azt a – szinte már társadalmi méretűvé váló – problémát is, amelyet a fegyelmi vétségekre
hivatalos válaszként adott iskolai kizárások szaporodó gyakorisága okoz; fel
is hívták az érintetteket arra, változtassanak ezen az egész társadalomra
nézve veszélyes következményeket
hordozó gyakorlaton. Ugyancsak a szigetországban tartják nagyon súlyos
jelenségnek a fegyelmi vétségek utóbbi
időben tapasztalható „kollektivizálódását”, azaz azt a jelenséget, hogy – például a tavalyi év során – a viselkedési
előírások legsúlyosabb megszegőinek
már több mint húsz százaléka bandákban követte el tettét.
Mások leginkább az iskolákban elhatalmasodó nyílt erőszak jelenségei és
következményei miatt aggódnak. Ez,
persze, nemcsak a pedagógia, hanem a
művészet – és természetesen a média –
képviselőiről is elmondható: jó példa
rá Michael Moor 2003-ban Oscar-díjjal
kitüntetett filmje is. Az agresszivitás
naponta tapasztalható növekedése az
intézményekben pedig újabb és újabb
szempontokat is bekapcsol a vizsgálódásba; s ezen a téren az utóbbi egymásfél évtizedben egyre határozottabban szót kér a biopszichológia is. Mégpedig a magatartási problémák biológiai, pontosabban genetikai, illetve

Kollégium, 2006. február

7

hormonális alapjainak a keresésével.
Ennek eredményeképp az irányzat
követői nemcsak azt állapítják meg,
hogy a gyermek- és serdülőkori
agresszivitás többnyire a fiúkra jellemző, hanem ennek okai mögött – egyebek között – kimutatják a fiúk szervezetében lévő, a lányokénál általában
magasabb tesztoszteron- és alacsonyabb kortizonszintet, a jobb félteke
náluk tapasztalható dominanciáját
vagy éppen a központi idegrendszernek a lányokéhoz képest alacsonyabb
szintű érettségének jellegzetességeit.
Ezek a vizsgálati adatok pedig ugyancsak arra hívják fel a figyelmet, hogy
az aktuális magatartás megítélésében is
mindig az adott személy és az adott
helyzet sajátosságaiból kell kiindulni,
és csak ennek alapján lehet megtalálni
a probléma leghatékonyabb kezelését
ígérő korrekciós módszereket is. Egyre
többen ismerik fel az iskolai pszichoterror (zaklatás, mobbing, bullying)
terjedésének veszélyeit is, látva, hogy
ezek nemcsak a szociális klímát mérgezik, hanem a tanulók testi-lelki egészségét is károsítják. S mindezek – sok
egyébbel együtt – természetesen a
tanulás hatékonyságát, eredményességét is veszélyeztetik.

Mit lehet tenni?
A válasz egyértelmű: minden létező
eszközzel a tanulók viselkedésének
helyes irányban történő befolyásolására kell törekedni. Világszerte ezért
indult mostanában annyi viselkedésjavító program az iskolákban; ezért jelenik meg a tanárok számára annyi,
fegyelmezési technikákat ismertető
kézikönyv; ezért foglalkoznak a
fegyelmezés témáival a pszichológusok, a továbbképzési programok szervezői, az oktatási hatóságok és a média
képviselői is. Van, ahol a jó szándék és
a szakmaiság mellé komoly pénzügyi
forrásokat is hozzárendelnek.
De egyre több felől hallani olyan ajánlásokat is, amelyek a fegyelem javítása
érdekében a tanulók morális nevelésének, erkölcsi fejlesztésének iskolai erősítését szorgalmazzák (ezek a vélemények többnyire Kohlberg elméletének
az erkölcs fejlődésének egymásra
épülő fázisaival kapcsolatos állításait
veszik alapul), s megfogadásuk értelemszerűen az iskolai curriculum
módosítását is igényelné. Akkor is, ha
ez a téma önálló tantárgyként (etikai
vagy viselkedéskultúra-stúdiumok formájában) vagy interdiszciplináris tana-

nyagként kapna szerepet az oktatásban-nevelésben. Erre is, arra is van
példa a nemzetközi gyakorlatban; hatékonyságukról azonban nem találtam
adatokat.
Szó esik különféle segítő személyek és
közösségek bevonásáról is; azaz a
fegyelmezés feladatait is magukra vállaló kortársi segítők igénybevételéről
(és természetesen az ehhez szükséges),
felkészítéséről, egyházi és civil szervezetek képviselőinek és a tanulók családjának intenzívebb közreműködéséről is. Ezzel pedig az iskola ismét eljutott oda, ahonnan a pedagógiai gondolkodás korábban elindult, hogy tulajdonképpen a helyes tanulói viselkedés
elemeit elsősorban otthon, a családban
lehet és kell elsajátítani; az iskola legfeljebb – az aktuális igények szerint –
megerősítheti, módosíthatja azokat.
Vagyis mindenekelőtt meg kell találni
azokat az eszközöket és formákat,
amelyek alkalmassá teszik a családot
szocializációs hivatásának hatékony
betöltésére, ezáltal az iskola közösségi
feladataiban való eredményes részvételre is. Ez pedig igencsak túlnő az
iskola feladatain.
Összeállította: Mihály Ildikó

A szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma fennállásának 40.
illetve 30. évfordulója alkalmából kollégiumpedagógiai konferenciát szervez 2006. április 7-8-n.

„Kollégiumok a gyakorlatban” címmel
A konferencia tervezett tematikája
2006. április 7. péntek
- Az állam, a társadalom, a fenntartó elvárásai a kollégiummal szemben
Ea.: Dr. Pusztai Andrea középiskolai tanár, jogász, Szarvas
Város Önkormányzatának pedagógiai referense
- Értékváltás a kollégiumban
Ea.: Dr. Micheller Magdolna a Tessedik Sámuel Főiskola
Gazdasági Főiskolai Karának tudományos referense, főiskolai tanár
- Sikeres pályázatírás fortélya
Ea.: Molnár Béla a Vajda Péter Gimnázium igazgatóhelyettese
- A tanítás-tanulás kultúrája
Ea.: Janurikné Csonka Erika „a Tessedikkel a XXI. Századba. Második Esély Népfőiskola” koordinátora, pszichológus hallgató, pedagógia szakos tanár
- „Rossz gyerek a rossz gyerek?”
Ea.: Gaál Roland pszichológus
- Bemutató csoportfoglalkozás a 7. témakörben: (Magyarság, nemzetiségi lét európaiság) múltismeret, hagyományok-húsvéti népi hagyomány megelevenítése
Tóthné Lipták Erzsébet koll.vez.
- Adminisztráció, kollégiumi dokumentumok
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- Ötletbörze – Ki hogyan vezeti az adminisztrációt?
- Kézműves foglalkozás: húsvéti dekoráció és ajándéktárgyak készítése
Urbancsokné Pljesovszky Ildikó vezetésével
2006. április 8. szombat
- A kollégiumi tanár néhány jellemző tulajdonsága
Ea.: Dr. Simon István ELTE Apáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium Kollégiumának vezetője
- „Kollégiumi neveli identitás és én” – Szakmai work shop
Gaál Roland pszichológus vezetésével
- Környezeti nevelés a kollégiumban
Ea.: Béres Mária középiskolai tanár, humánökológus, erdei
iskolai szakértő

Jelentkezési határidő:
2006. március 23.
Jelentkezési lap kérhető:
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola
Kollégiuma
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 18.
Tel.: 66/312-592 Fax.: 66/313-083
E-mail: kollegium@vajda-szvas.sulinet.hu
Részletes információt ad: Tóthné Lipták Erzsébet

TÁJÉKOZTATÓ

a „Témavázlatok. Segédanyag a kollégiumi
alapprogram műveltségterületeinek
feldolgozásához” című kiadványról
Az 1981-ben kiadott, a középfokú diákotthonok nevelési munkáját előíró nevelési
terv után húsz évet kellett várni arra, hogy
megjelenjen a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramja, a kollégiumi nevelőmunkát
szabályozó és segítő hivatalos dokumentum.
A rendelet meghatározza a kollégiumi
nevelés általános elveit, céljait, feladatait,
követelményeit. Továbbá, azokat a műveltségterületeket, amelyeknek meg kell jelenniük a nevelési tartalomban. Előírja az
időkeretet, amely feldolgozásukra az un.
kötelező csoportfoglalkozásokon belül fordítandó. Végül, tartalmi ajánlást ad a feldolgozáshoz.
A Fővárosi Pedagógiai Intézet módszertani
kiadványa az alapprogram hét műveltségterületének megfelelően, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a kollégiumi foglalkozásokat tartó pedagógusok számára kíván
segítséget adni a tervezéséhez és a lebonyolításához, foglalkozási tervek, témavázlatok
bemutatásával, módszertani leírásokkal.
A kötetben – figyelemmel az alapprogram
tartalmi ajánlására - néhány műveltségterületet szétbontottunk. A „Művészet és információs kultúra” további alfejezetekre művészeti nevelés, informatikai nevelés,
valamint könyvtár-pedagógia - válik szét.
Ez utóbbiak nem is annyira programszerű,
hanem inkább a kollégiumi feldolgozására
vonatkozó módszertani leírását adják a
területeknek. A könnyebb áttekinthetőség,
valamint a területek széleskörűsége is azt
kívánta, hogy az „Egészséges életmód”
valamint a „Háztartási ismeretek” önálló
alfejezetként jelenjen meg. Hasonló meggondolásból a „Magyarság, nemzetiségi lét,
európaiság” is három fő fejezetre tagolódik.
Az „Egyén és közösség” műveltségterület
kétféle feldolgozását is kínáljuk. Itt azért
tettünk kivételt, mert előfordulhat, hogy az
ajánlott filmművészeti alkotások beszerzése nehézséget okoz. Ez viszont az irodalmi
művekkel nem fordulhat elő, amelyek
hasonlóan, csak éppen más eszközzel segítik a témához kapcsolódó etikai beszélgetések lebonyolítását.
Felhívjuk a figyelmet a segédanyag rugalmas alkalmazására. Hiszen nyilvánvaló,
hogy a kollégiumi csoportfoglalkozások
tartamára, módszereire nehezen adható
egységes, központi „recept”, több okból is.
A kollégiumok helyben – a pedagógiai
programnak megfelelően – döntenek a
nevelési tartalomról, úgy, hogy az szerve-

sen illeszkedjen a helyi nevelési rendszerbe, melynek fontos összetevője a diákok
előképzettsége, igénye, a személyi és tárgyi
feltételek, nemkülönben a kollégiumi
hagyományok, s nem utolsó sorban a rendelkezésre álló időkeret. (Tapasztaljuk,
hogy a kollégiumok gyakorlatában nem ritkán jelentős különbségek vannak mind a
közvetített tartalmat, mind a tevékenységformákat, mind a csoportfoglalkozások
szervezését illetően.) Azt is látnunk kell,
hogy a csoportfoglalkozások csupán egy
bizonyos formáját, illetve szeletét képezik a
kollégiumi nevelő-tevékenységnek, a tevékenységrendszernek, az egy-egy műveltségterülethez tartozó ismeret-és tudásközvetítésnek.
Minden egyes (rész-) műveltségterület
különböző számú témakörre van felosztva,
amely szám nem feltétlenül esik egybe az
évfolyamokra előírt óraszámokkal. A
műveltségterületek feldolgozása, az egyes
programok szerkezete, valamint tartalmi
kidolgozottsága is eltér egymástól: némelyik óravázlat- szerűen épül fel, de részletesebb tartalmi kifejtéssel is találkozunk. A
műveltségterületeken belül megjelenő
témakörök tehát képezhetik egy-egy foglalkozás tartalmi vázlatát (például így épül fel
a Háztartásgazdálkodás), de találkozhatunk
olyan kidolgozással is, amikor a témakörökön belül ad javaslatot a szerző a foglalkozások tematikájára (lásd: Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság műveltségterület).
Az egyes fejezetek úgy épülnek föl, hogy
azokban az alsóbb évfolyamoktól kezdődően kell haladni felfelé: ez az ajánlott, életkorhoz igazodó téma-feldolgozási sorrend.
A szerzők általában utalást is tesznek erre,
de jelzik azt is, amennyiben ettől el lehet
térni (tetszőleges sorrend, vagy csoportosítás, a helyi sajátosságokhoz, igényekhez
igazítva, valamint a – szervezési - lehetőségeknek megfelelően).
A témavázlatok nem csak egy- egy foglalkozás megtartásához adnak konkrét segítséget, hanem ötletforrásnak is tekintendők,
illetve mintául szolgálhatnak a pedagógusok számára a foglalkozási tervek saját
kivitelezéséhez. Szándékunkban állt, hogy
ráirányítsuk a figyelmet az egyes műveltségterületeken belül, a korosztály számára
leginkább fontos, és a kollégiumi keretek
között közvetíthető tudáselemekre, fejlesztendő képességekre, továbbá, a tárgykörhöz
kapcsolódó, az ismeretközlést leginkább
segítő, hatékony módszerekre. Az anyagot

úgy állítottuk össze, hogy a középpontban
kevésbé a tárgyi tudás, inkább a képességek
fejlesztése áll. Célunk volt továbbá, hogy
támogassuk a további alkotó munkát, a
pedagógusok kreativitásának kibontakozását.
Minden egyes programleírás végén szerepel a felhasznált, valamint az ajánlott szakirodalmi jegyzék, továbbá rendelkezésre
áll a Fővárosi Pedagógiai Intézet kollégiumi honlapján (www.fovpi.hu/szakterületek/kollégiumi egy - a feldolgozást, a felkészülést segítő - kiegészítő bibliográfia.
A kötet szerzői a szakterületek elismert, és
nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei
(fővárosi szakértők, szaktanácsadók, továbbá kollégiumi és iskolai pedagógusok).
A fő fejezetek
- Faragóné Bircsák Márta: Tanulásmódszertan
- Szabó Imre: Önismeret, pályaválasztás
- Varga Ferenc: A művészeti nevelés programja
- Szaló István: A személyi számítógép hasznosítása az információs kultúra fejlesztésében
- Hock Zsuzsa: Könyvtárhasználat, dokumentumismeret a kollégiumban
- Kovácsné Csányi Csilla: A környezeti
nevelés programja
- Pleyerné Lobogós Judit: Egészséges életmód
- Kapronyi Ferencné: Háztartási ismeretek
- Sipos Endre: Egyén és közösség
- Ambrus András-Czapári Istvánné: Egyén
és közösség
- Szidiropulosz Archimédesz: Magyarság,
nemzetiségi lét, európaiság.

Alkotó-szerkesztő:
Vopaleczky György
Kiadó: Fővárosi Pedagógiai Intézet
(1088 Budapest, Vas u. 10.)
Formátum A/5.
Terjedelem 245 oldal.,
Ára: 1.900.-Ft.
Megrendelni a kiadványt
az intézetünknél lehet:
Fővárosi Pedagógiai Intézet,
1088 Budapest, Vas u. 10.
Tel:338-2156
E- mail: fovpi@fovpi.hu
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MEGRENDELŐLAP
A kiadvány címe: Témavázlatok. Segédanyag a kollégiumi alapprogram műveltségterületeinek feldolgozásához
A megrendelt példányszám:…………(db)
A megrendelő neve: .............................................................................................................................................................
Pontos címe, ahová a kiadványokat küldjük: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
A pontos számlázási cím (fizetés csak számla ellenében, illetve csekken történhet)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
A fizetés módja (kérjük bekarikázni):
(Számlázáskor postaköltséget számolunk fel.)

csekk

átutalás

A megrendelőlapot a Fővárosi Pedagógiai Intézet címére kérjük visszaküldeni: 1088 Budapest, Vas u. 10.
A megrendeléseket a raktárkészlet erejéig, a megrendelés sorrendjében tudjuk teljesíteni.
2006. …………………………..
ph.
…….………………………..
aláírás

Csecsemőgondozás
a kollégiumban
A Magyar Vöröskereszt szakmai irányításával évente 20-30 kollégiumi
tanuló végez Baby Sitter tanfolyamot.
A jó hangulatú foglalkozásokat a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola
kollégiumában Szolnoki Irén védőnő

vezeti.
A lányok és fiúk 30-40 órában megismerkednek a családtervezéssel a család és a gyermek kapcsolatával. Gyakorlatban biztonsággal gondozzák és
nevelik a próba csecsemőt, kinek táplálásáról, fürdetéséről, öltöztetéséről is
gondoskodnak. Gyakorolják a játék szerepét a gyermeknevelésben. Kipróbálják a
mese nevelő szórakoztató hatását. Megismerik a leggyakoribb betegségeket és
a beteg csecsemő,
gyermek ápolását. A
foglalkozások legjobbjai
erősítik
Nagyferenci László
tanár úr Elsősegélynyújtó és Katasztrófavédelmi csapatát.
Bánoczki Márta 10/D., Ódor Szilvia 10/C.
A tanfolyam végezés Szolnoki Irén védőnő
tével angol-magyar
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nyelvű Baby Sitter csecsemőgondozási
ismeretekről igazoló oklevelet kapnak
a tanulók. A megszerzett tudással nem
csak a környezetükben lévő csecsemőket, gyermekeket gondozhatják szakszerűen, de szakirányú munkavállalásra is használhatják.
Farkas László
tanár

Szerecsen Cintia 9/A.,
Bánoczki Márta 10/D.

25 éves jubileumi ünnepség
A PÁLFFY ISKOLA KOLLÉGIUMÁBAN
Az ünnepséget megelőzően lázas,
gondos előkészítő munka folyt, hogy
az ünnep méltó legyen az alkalomhoz.
Gyurkovics Katalin kollégiumvezető
köszöntő szavait Dr. Cseh Sándor a
Győri Tanítóképző Főiskola főigazgatójának megnyitó beszéde követte.
Méltatta a kollégium múltját, jelenét.
A város 1931-ben már látta a bentlakásos intézmények jelentőségét.
Kollégiumunk egy része ekkor –
1931-ben - épült Tanítók Házaként.
Örömünkre szolgált, hogy a Kollégiumok Érdekvédelmi Szövetsége is
képviseltette magát Pethes Zoltán
személyében, aki átadta a szövetség
gratuláló oklevelét, s elismeréssel
szólt a vezető, továbbképzéseken
való rendszeres részvételéről és a
kollégium tartalmi nevelőmunkájáról.
Leszkovich György iskolánk igazgatója beszélt a kollégiumi dolgozók
munkájáról, további sikereket

kívánt, s Gyurkovics Katalin kollégiumvezetőnek átadta az iskola által
alapított Pálffy díjat, méltatva tevékenységét.
Az ünnepi beszédek után Maklák
Barbara és Simon Brigitta
csodálatos énekhangjukkal
kápráztatták el a közönséget.
A kollégium történetét alapos kutató, előkészítő munkával Lászlóné Babics
Ágota tanárnő dolgozta fel, s
a kollégium diákjai adták
elő. Projektor segítségével
szemléltette hogyan kezdődhetett el az építkezés a tanítóság lelkes gyűjtőmukájának eredményeképpen s
miként nyerte el mai képét
az épület. Apró mozzanatokat láthattunk továbbá a kollégium életéből, az itt folyó
tevékenységekről.
A DT tagjai Horváth Alexandra vezetésével kedves,
mókás napirendet állítottak
össze.

Volt kollégistáink, Horák Gábor,
Takács Ilona, Varga Andrea emlékeztek arra, mit jelentett, milyen indíttatást adott számukra a kollégium.
Kiemelték a közös ünneplések hangulatát, az odafigyelést, a törődést,
melyben itt részük lehetett.
Majd Hevesi Anna a Művészeti
Iskola 12. évfolyamos diákjának
balett előadásában gyönyörködhettünk, aki Gounod Faustját adta elő.
Az ünnepség után a Művészetis diákok munkáiból és a Németh Jánosné
által vezetett kézműves diákkör
alkotásaiból rendezett kiállítást nyitotta meg Horváth Ferenc A Városi
Könyvtár művelődésszervezője.
A megnyitó után beszélgetés, vendéglátás, jó hangulatú állófogadás
zárta a kis ünnepségünket.
Köszönet a megjelenteknek és azoknak, akik emelkedetté tették az ünnepet.
Gyurkovics Katalin
kollégiumvezető
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Kézműves alkotóműhely
Kecskeméten a Szent-Györgyi Albert Kollégiumban
Karácsony közeledtével izgalmas vállalkozásba kezdtünk. Alkalmi kézműves műhelyt alakítottunk ki egy este a
kollégium tanuló helyiségében.
Ünnepváró hangulatban ismert és új
technikákat kipróbálva akartunk újat
alkotni a művészeti és egészségügyi
iskolás tizenéves lányokkal.
A mézeskalács díszítés csodái
Első alkalommal mézeskalács karácsonyfadíszek készítését javasoltuk.
A félkésztől a csodáig, az előre megsütött festetlen mézeskalácstól a pompásan díszített karácsonyfadíszek elkészítéséig vezettük el a résztvevőket.
Ötvöztük a népi mézeskalácsosság
hagyományait korunk modern formavilágával. A süteményekkel teli
kosarunkban találtak fenyő, csengettyű, angyalka, csillag, alma, házikó,
pillangó, halacska, virág, kisautó,
stb. formát az érdeklődők. Gazdagon
díszített vásári mézesek színvilágának és jellegzetes motívumainak
nézegetésével gyűjthettek ötleteket a
kiválasztott alakzatok egyedi díszítéséhez. A kontúrokat un. „írókás”
díszítéssel fehérre rajzoltuk, majd a
teljes felületet kitöltöttük mályva-piros, kék, zöld és citromsárga színű
cukormázzal. A tevékenység sajátos
izgalmat ébresztett a lányokban, szinte
rabul ejtette őket.
Meghökkentő, friss ötletekkel álltak
elő. Kreatív látásmódjukat igazolja,
hogy ugyanabba a formába mi mindent
beleláttak! Pl. a kisautó-formából fókát
is kialakítottak. A megvalósított ötletre
rácsodálkozó társak teknősbéka kivitelezését is lehetségesnek látták.
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A mézeskalács díszítés
nem csupán kellemes
időtöltés volt! A kész
függők az ezerarcú
mézeskalácsban rejlő
lehetőségek
újabb
bizonyítékai. Mesterművek mézeskalácsból. Igen dekoratívak.
Ennivalóan szépek!
A saját kézzel készített
mézeskalács
karácsonyfadíszeknek
sajátos értékük van.
Egyedi szépségük különlegessé varázsolja a karácsonyfát. Az elsajátított
technika otthon is folytatható.

„Tészta ékszerek” készítése
A második alkalommal különleges,
extra ötlettel leptük meg az újdonságokra fogékony tizenéveseket. „Tészta
ékszerek” készítését javasoltuk. A
technika mindenki számára ismeretlen
volt! A formakínálatunkat látva kifejezték, hogy több számukra ismeretlen
tésztaformát vonultattunk fel. A készletünkből
tetszőlegesen
válogattak.
Néhány
forma (tollhegy, csavart
cső, taréjos cső) kedvenccé vált. Érdekesnek
bizonyult a tésztafestés
technikája. Akril festékkel aprólékos műgonddal dolgoztak: csíkoztak,
márványoztak,
variáltak. Hamar rájöttek, hogy a titok az apró
részletekben rejlik és
segédeszközökkel (fog-

piszkálók, szívószálak) lényegesen
megkönnyíthetik a munkájukat. Száradás után fűzéssel ritmikus sormintákat
alkottak. A füzérekből nyakláncokat,
karkötőket alakítottak ki. A felfedezés az alkotás és a birtoklás öröme
kiült az arcukra. A játék a színekkel
és a formákkal kitűnő szórakozásnak
bizonyult.
Az alkalmi kézműves műhelyünk
egészen különös hely. Érdekessége a
sajátos atmoszféra; a rácsodálkozás
látványos, könnyen elkészíthető
divatos technikákra, új ötletekre.
Biztosítottunk minden kelléket.
Megosztottuk a résztvevőkkel a
műhelytitkokat. Hétköznapi anyagokkal és eszközökkel dolgozva teremtettünk új csodát. A kíváncsiság újabb
és újabb résztvevőket csalogatott a
terembe. A nézelődés többségüknél
hamar cselekvő részvételbe ment át.
Fényképek sora őrzi a közös alkotó
tevékenység élményét. A diákok várják, hogy újra megérkezzünk és rendszeresen kézműves műhelyt varázsoljunk a tanulószobából. A folytatásban
tavaszváró, húsvéti, anyák-napi, Valentin napi kézműves műhelyfoglalkozásokat tervezünk újabb és újabb érdekességekkel, izgalmas technikákkal.
A bemutatott program alkalmas a tizenévesek élményszerű, értelmes szabadidős foglalkoztatására. Bármely kollégiumi közösségben kivitelezhető. A
megvalósításban szívesen segítünk
ötletekkel, tapasztalatátadással, fotókkal, foglalkozásvezetéssel.
Gácsi Erzsébet
kézműves játszóház
(06-30/515-0423)

