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giséget .

Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-
fejlesztõ programokat? kérdezte barátnõm egy alkalommal, amikor az egyesület 2008-as
programtervét állítottuk össze.

Igaz, hogy évek óta közösségfejlesztéssel foglalkozom, az is igaz, hogy néhány éve különös
figyelmet szenteltem ezen belül az ifjúsági közösségi munkának, azonban ennek ellenére
értetlenül álltam az ötlet, és az azt követõ gondolattömeg elõtt.
Miért kellene ilyen feladatot felvállalni, mi ösztönözné az iskolákat, hogy részt vegyenek a
programban, s mit profitálhatunk mi ebbõl az egészbõl?
Szóval, miért is?
Azért, mert az iskolai oktatási program jelenleg a tanításra helyezi a hangsúlyt.
A tudás, a tananyag elsajátítása mellett egyre kevesebb idõ jut a fiatalok közösségeinek
ápolására, a hagyományos osztályközösségek összefogására.
Az osztályfõnökök is fáradtak, nehezen tudnak 1-1 osztályközösséget megalapozó kirándulást,
közös programot, ezáltal pedig közös élményt gerjeszteni, ami alapja és meghatározója lehet
annak a közösségiségnek, amire vágynak. Hiszen egymást jól ismerõ, megértõ és toleráns
osztályokban könnyebben folyik a napi munka, zökkenõmentesebb a tanítás.
A közösségben való aktív részvétel leginkább gyermek- és fiatalkorban fontos. Vannak azonban
olyan (hátrányos) helyzetek, ahol az otthoni és az iskolai közösségek sem tudnak gyermekeik
számára több közössé biztosítani Erre próbált megoldást kínálni az

"
Összehozó"

programunk, amelyben olyan módszert és eszközöket kerestünk a fejlesztésére, ahol a
hétköznapi életszíntérbõl kiszakítva, de a mindennapos élethelyzethez hasonló szituációban, a
saját közösségeikben fejlesztheti a fiatalokat.
A mûködési helyünkként szolgáló Mag-Házban tréningeket hirdettünk az általános és középiskolai
osztályoknak. Terveink szerint a városban mûködõ intézmények mindegyikében egy-egy
programot kívántunk megvalósítani, mely teljes egészében szervezetünk felajánlása volt.
A pályázatra azonban csak 3 osztály jelentkezett 3 különbözõ intézménybõl. A jelentkezõ
osztályok mindegyike középiskolai korosztályú, jelenleg 10 évfolyamosak. A velük folytatott
kísérleti, vagy modell-program kerül bemutatásra ebben a kiadványban is.
Természetesen nem tudjuk teljes valójában, minden részletre kiterjedõen feltárni azokat az
állomásokat, amelyeken végig haladtunk, hiszen sem terjedelemben, sem mondanivalóban nem
erre terveztük ezt a kis bemutatkozást. Csupán ízelítõt adunk ebbõl a folyamatból, megszólaltatva
magukat a résztvevõket, bevonva õket az értékelés szakaszába is.

Monostori Éva

Gondolat születik



Fejlesszünk, vagy összehozzunk?
A képzési tematika 4 fõ részbõl tevõdött össze, melyben az osztályoknak ifjúsági
közösségfejlesztést tartottunk.
A program kialakítását 3 csoportban, csoportonként 35-40 fõ részvételével állapítottuk meg.

A jelentkezõ osztályok írásbeli bemutatkozást adtak, illetve megfogalmazták a programhoz
kapcsolódó mot vációjukat.
Ezt két osztálytól (Jókai, Alapy) kaptuk meg, a harmadik (Kempelen) csupán szóbeli
jelentkezéssel kapcsolódott a folyamatba.

Csoportonként 1-1 osztályfõnöki órát tervezünk az általános programbemutatásnak, a programban
való részvétel feltételrendszerének meghatározására.
A részletes programterv ismertetése magában foglalta a fejlesztési tematika ismertetését is.

A tervezett elõlátogatásoknál csupán egyetlen (Alapy) osztályba jutottunk be, a másik két
(Kempelen, Jókai) osztállyal a képzés napján találkoztunk elsõ alkalommal.

A képzés során két összefüggõ nap keretén belül került sor a fejlesztõ munkára, amely
természetesen az önismeretre, a csoportkohézióra és a közös tevékenységre fókuszált.
Maga a tréning három különbözõ módon került megvalósításra.
A

"
Kempelenesek" elsõ napját az iskolában, az osztálytermükben bonyolítottuk le. Második napon

már csak csekély létszámmal jöttek ki Monostorra a fiatalok az ifjúsági házunkba .
A

"
Jókaisok" a képzés mindkét napját a monostori mûvelõdési házban töltötték, alig volt hiányzó,

végig nagy létszámmal voltak jelen.
Az

"
Alapysok" is a helyi mûvelõdési házba jöttek, azonban az osztály egy része az ifjúsági házban

töltötte az éjszakát. A második napra kevesen jöttek vissza.

I.
Pályáztatás.

II.
Elõkészítés.

III.
Ifjúsági közösségi képzés.
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IV.
Értékelés.

V.
Utánkövetés.

VI.
Zárókonferencia.

A folyamat során többféle értékelési módot próbáltunk ki.
Játékokat, feladatokat követõen értékeltük a folyamatot. Ez a kis létszámú közösségekben
mûködött. Leginkább a

"
Kempelenesek" körében volt népszerû és követhetõ.

A két nap során zárásként iktattunk be értékelést, melyet két osztályban tudtunk megvalósítani.
A

"
Kempelenesek" már rutinos értékelõként végezték a feladatot, az

"
Alapysok" pedig

elfogadóként, együttmûködõként.
Sajnos a

"
Jókaisoknál" nem történt értékelés. A folyamatértékelést az osztály magas létszáma, a

lezáró értékelést pedig az idõkorlát (buszhoz való igazodás) akadályozta meg.

Csoportonként 2-2 osztályfõnöki órát terveztünk a fejlesztési folyamat nyomon követése
érdekében. A folyamatban részt vevõ osztályok írásbeli bemutatkozást adtak, illetve
megfogalmazták a program során szerzett tapasztalataikat, ismereteiket és érzéseiket.
A

"
Kempelenesekhez" nem jutottunk el elsõ alkalommal, így az osztályfõnök értékelt helyettünk.

Az órán elhangzottak és a képzés élményei írásos beszámolók formájában került hozzánk.
Ezt a találkozást egy héttel a foglalkozás utánra terveztük. Itt még nagyrészt pozitív és építõ
visszajelzéseket kaptunk.

Második alkalom már sikeres találkozás volt az osztállyal, de a visszajelzések minõsége és
mennyisége is változott. Már csak kevesen fogalmaztak bizakodóan, a többség csalódottságának
adott hangot.
A másik két intézménybe még nem jutottunk el.

A Komáromi Napok keretein belül szerveztük, ahol bemutatásra került a program során készített
film és ez a kiadvány.
A konferencia szervezését és lebonyolítását a programban részt vevõ osztályok tanulói végezték
segítségünkkel.
A konferencia célja, az

"
Összehozó" program jövõjének megfogalmazása.

,

ek
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K-EMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája 10/a
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A mi osztályunk… diákszemmel

Az osztályba jelenleg 32-en járnak plusz az osztályfõnök, de a 32-bõl 1 magántanuló, tehát õrá
nem vonatkozik, amit írok. Lányok és fiúk járnak az osztályba, de a fiúk vannak többen.
Az osztályban nagy az összetartás, de csak ha valaki rosszat csinált, ami õszintén szólva elég
gyakran megesik. Ilyenkor hallgat mindenki még akkor is, ha az egész osztályt büntetik emiatt.
Az órákon elég rosszak vagyunk. Nem sokan figyelnek oda, a legtöbben beszélgetnek, vagy
egyéb elfoglaltságot találnak maguknak. Aki éppen nem következõ beszóláson gondolkodik, az
fekszik a padon, vagy éppen a pad alatt eszik. A maradék pár ember pedig próbál odafigyelni az
órán. Az igazgatónõ óráin (irodalom nyelvtan) vagyunk a legjobbak. Az igazgatónõ óráin nem
beszélget senki és még a padon fekvõknek sincs esélyük, mert az igazgatónõ

"
allergiás" arra ha

valaki fekszik a padon. Matek és fizika órán vagyunk a legrosszabbak. Sokan replikáznak matek
órán. Igaz 9-ben sokkal rosszabbak voltunk, mint most 10-ben, de még mindig le ne mit
finomítani a dolgon.
Már valamennyire összeszokott az osztály.

A közösségi munkára nem sok a jelentkezõ. Közösségi munkán értem a pedagógus
napra a virág megvételét, diáknapot, stb. Általában ugyanaz az 5-6 ember jelentkezik.
Tanulásban nem változtunk semmit 9-óta. Ugyanúgy sokan nem tanulnak az elsõ félévben, sokan
meg is buknak félévkor, de az hiszik, hogy majd a második félévben kijavítják.
Én kételkedem ebben, de majd kiderül. Az osztály informatika és gépészet elõkészítõ , negyedik
év végén pedig érettségi, de nem úgy fest, hogy sokan fognak érettségizni. Legalábbis egyelõre.
Azok közül, akik infóra jelentkeztek, szinte senkit sem érdekel az informatika és ezért vagyunk
olyan rosszak informatika órán. Mindenki mással van elfoglalva. Nem értem akkor minek
jelentkez ek ide. Eddig egyetlen jó élményem az osztállyal kapcsolatban az osztálykirándulás volt.
Ott jó volt a hangulat és nem is voltunk rosszak.
gyelõre több rossz tulajdonságot lehet írni az osztályról, mint jót. Reméljük ez majd változni fog.

Dávid
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Az osztályom

Én a 10. a osztályba járok. Ebben az osztályban 33 diák tanul, 11 lány és 22 fiú, akik közül egy
magántanuló.
Az idén jöttek új diákok, de mentek is. Talán ez az oka annak, hogy még nem alakult ki igazi
osztályközösség, de negyedik végére biztosan összekovácsolódunk.
Az osztály hozzáállása mindenhez kifogás keresõ.
Általában ha van valamilyen feladat, nem azt nézik, hogy hogyan lehet elvégezni, inkább azt
hogyan nem. Természetesen mindig akad, aki elvállalja a feladatokat, és így minden kész van.
Magatartásunk jobb is lehetne, de vannak, akik jók, okosak és szorgalmasak is, de az osztály
nagy részének úgy tûnik nem az a célja, hogy leérettségizzen.
Szerintem a sport fontosabb sokaknak, mint a tanulás.
Az órán többen beszélgetnek és vannak, akik levelezgetnek is, mert biztos kevés a szünet, hogy
elmondják egymásnak gondolataikat.
Több a bejáró, mint a komáromi és ezért néha vannak olyanok, akik elkésnek az óra elejérõl.
Általában egyes tanárokkal nagyon jóban van az osztály Másokkal viszont nem.
Röviden ez az osztályom.

t
,

.

Timi
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Miért is szeretnénk részt venni a tréningen… az osztályfõnök véleménye

,

Nagyon megörültem, amikor hallottam a pályázati felhívásról, ugyanis egy ideje már
foglalkoztat a gondolat, hogy miként tudnék az osztályomból igazi közösséget faragni. 27 évesen
még nem rendelkezem túl sok pedagógiai tapasztalattal, s ráadásul azok a módszerek, amelyek
az én diákéveimben

"
beváltak", mára már teljesen elavultak. Látom, tapasztalom, hogy az én

diákjaimhoz másképp kell közelíteni, más hat rájuk, más fogja meg õket. Furcsa ezt mondanom,
de ahhoz képest, hogy még nincs tíz éve, hogy magam is érettségiztem, nagyon nagy
különbségeket látok a mai diákok és a saját középiskolai osztályom között. Persze nyilván más
belülrõl és más kívülrõl - osztályfõnökként - látni egy osztályközösséget. Vannak ugyan 5-6 fõs

"
klikkek" az osztályban, viszont az

"
átjárás" egyikbõl a másikba nem nagyon jellemzõ. Ami

azonban pozitív tapasztalat, hogy az osztály bizonyos dolgokban azért összetart, és akár ki is
állnak egymásért mondjuk egy tanárral, vagy más külsõ személlyel szemben.

Sajnos nekem úgy tûnik, hogy diákjaim számára nem igazán fontos a közösség, nem tudják,
miért jó a tagjának lenni. Alig várják, hogy kicsengessenek az utolsó óráról, és máris rohannak ki
az iskola kapun, ki merre lát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az iskolában nincsenek tanítási
idõn túli programok, rendezvények, szakkörök, ahol a gyerekek jobban megismerhetnék egymást,
és barátságot köthetnének. Egyszerûen nem érzik, hogy az iskolához tartoznak.
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Ha pedig néha adódik lehetõség valami másra is a tanuláson kívül, egybõl tiltakoznak, és keresik
a kifogásokat, hogy miért nem akarnak részt venni .

Én azért is örülnék, ha lenne lehetõség együtt lenni a gyerekkel a tanórákon kívül is, mert én
is sokkal jobban megismerhetném õket. Már tizedikesek, és mégis van, akirõl még mindig alig
tudok valamit. A heti egy osztályfõnöki óra, amikor az igazolásokat kell összegyûjteni, és az
aktualitásokat megbeszélni, vajmi kevés lehetõséget ad a BESZÉLGETÉSRE. Ráadásul egyszerre 32
diákkal nem is lehet ezt megvalósítani. Épp ezért olyan jól esik, amikor szünetekben odajönnek a
gyerekek csak úgy, BESZÉLGETNI kicsit. Annak egyébként nagyon örülök, hogy bizalommal
fordulnak hozzá , õszinté és a legtöbben nyíltak velem szemben. S elmondhatom, hogy én is
bízhatok bennük, nagyon nem kellett még csalódnom az osztály ban.

Úgy érzem, hogy az általános ellenállás és tiltakozás a jellemzõ az osztályra mostanában
mindennel és mindenkivel szemben. Azt hiszem, diákjaim most kezdenek igazán kamaszodni…
Épp ezért gondolom azt, hogy egy külsõ személy tanácsait, ötleteit, iránymutatását -, aki nem
dorgálja õket, mint a szül k és a tanárok -, talán jobban elfogadják. S ha mindez játékosan, az õ
nyelv kön, a megszokottól eltérõ környezetben történik, a siker talán még nagyobb, s az
eredmény tartósabb le .

benne
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Simon Szilvia

osztályfőnök



Jókai Mór Gimnázium 10. osztálya

(Az Élettér Egyesület közösségfejlesztõ tréningjének elnyerésére)

Az osztály rövid jellemzése:

c

A Jókai Mór Gimnázium 10. osztályába negyven diák tanul (15 fiú, 25 lány).
A belügyi rendészeti, az informatikai csoport mellet, az általános, normál gimnazisták is helyet
kaptak közösségben. Kollégistáim és a komáromiak száma is 10-10, a többi diák a környezõ
településekrõl jár nap, mint nap az iskolánkba. Az osztályban szép számmal találhatók szerény
jövedelmemmel rendelkezõ szülõk gyermekei, csonka-, és egyé más problémákkal küzdõ
családokból érkezõ diákok. A tanulók nem tartoznak a gimnáziumunk legjobb képességû diákjai
közé, sajnos az osztály tanulmányi átlaga tavaly a legszerényebbre sikeredett.
Ekkora létszám mellet, ilyen különbözõ érdeklõdésû és más-más értékrenddel rendelkezõ
gyermekeknél igazán nehéz jó osztályközösséget alakítani. Sajnos akaratlanul is

"
klikkek"

alakulnak ki, és vannak, akik között még a beszélõ viszony is hiányzik (vagy nem ismerik
egymást egyáltalán, vagy korábbi összetûzések miatt ellenséges a viszonyuk).

Az osztályfõnök próbálkozásait csak részben koronázza siker. Az osztályfõnöki, és az iskolában
szervezett

"
csoportkohéziót", önismeretet, és egymás megismerését célzó gyakorlatok után sem

változott pozitívan az osztálykép.
(

A tanulmányi kirándulások mellett az egyéb más közös kirándulásokon, programokon
(színházlátogatások, egynapos kirándulások, paint- ball, gokart, stb.) eddig sosem volt teljes
létszámmal jelen a közösség.
Lehet, hogy a gimnázium egyik fõ célja az, hogy sikeresen felkészítsen az egyetemi felvételikre,
de talán még fontosabb feladata az, hogy minden tekintetben EMBEREKET neveljen.
Az osztályfõnöknek közös programokkal, együttlétekkel (és ezzel párhuzamosan közös
élményekkel) van lehetõsége arra, hogy változtasson a diákok hozzáállásán; és ha ehhez
szakemberek segítségét is igénybe veheti, talán könnyebb lesz a céljait elérni.

c

b

Példa a mellékletben: Mikuláscsomagok átadásához kértem az osztályt, hogy mindenkirõl írjon pár , a társára rá
jellemzõkedves tulajdonságot, hogy az ajándékozásnál ezeket összegyûjtve rá lehessen ismer ni a diákunkra. Voltak,
akik le sem adták idõre a kér t irományt, volt, akihez mégis rossz tulajdonság került csak, s volt olyan is, aki
egyáltalán nem ismerte az osztálytársát, így nem írt semmit)

Pőcze László
osztályfőnök
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A pályázat melléklete

A 10. osztály tanulóinak
"
jó" tulajdonságai

Az hallottam valakirõl, hogy …. Ki lehet õ?

c

J. B.:

F. Gy.:

Gy. P.:

Gy. K.:

T. G.:

B. Cs.:

Jó fej. Oda szokta adni a leckét és súg. Poénos, tele van viccel. Aranyos srác, nagyon okos és
humoros. Segítõkész. Õ az én pszichológusom - bármi van, õ meghallgat. Intelligens, a tudását
dolgozat közben megosztja velünk. Eltöri a kezem rendvédelmen, de lassan visszakapja.

Kedves, okos, visszahúzódó. Néha oda szokta adni a leckét, elmagyarázza a németet, ha
megkérem. Vidám, jóságos, szemérmetlenül okos. Szeretem az õszinteségét. Nagyon jó barát.
Megértõ, mindenrõl el lehet vele beszélgetni. Humoros és jól táncol.

Jó fej. Kicsit nem normális, kegyetlen. Remek beszólásai vannak órán és
"
poéngyáros",

nagyszájú. Ha tud, akkor segít. Huligán, legtöbbször kedves, de van mikor nem. Néha bántóak a
beszólásai.

Jó fej, teljesen olyan, mint a másik fele, kicsit visszafogottabb. Tiszta cuki, csodásak az
aranyköpései, és ahogy feszít.

"
Poéngyáros". Ha tud segít. Huligán, ritka nagy arc. Édes, drága,

egyetlen szerelmem.

Aranyos, kedves, szeretek vele beszélgetni. Okos, jó fej, saját stílusa van és ez nagyon jó.
Legédibb csaj, mindenben mellettem áll. Mindenhol jól tudja magát érezni, jól táncol, olaszon
mindig lesúgja a dogát agyon szép

"
csajszi".

Visszahúzódó, de segít, ha tud a dolgozatnál. Õ is jó barát. Imád táncolni és nevetni, jó a kézügyes
sége, mindig vidám. Finom sütiket süt, jó ötletei vannak, komolyan veszi a tanulást, de nagyon.

. N

-
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F. M.:

T. O.:

Zs. L.:

V. A.:

P R :

G. E.:

Á. O.:

H. Sz.:

Mosolygós, csendes, de aranyos és segítõkész, megértõ. Nagyon jó padtárs, imádjuk egymást
cukkolni, de tudom, hogy a lelke mélyén szeret.

Borzasztóan segítõkész és túlságosan aggódik az osztálytársaiért (nem mindekért). Nagyon szeret
beszélni, nem lehet lelõni sem. Agyamra megy, folyton beszél, de kedves, mindig a problémáival
zaklat mindenkit. Sokat mesél, nagy élvezettel.

Szereti a lovakat.

Barátságos, okos segítõkész. Jó hallgató társaság és jó a humora is. Jól tanul és nem adja fel.
Egyébként vicces típus, megvan a saját véleménye megmondja, amit gondol.

Tetszik az, hogy csak annak a véleményével foglalkozik, akivel jóban van. Rajtam kívül õ

az, aki követi a sporteseményeket, és tudja a meccs eredményeit. Vele aztán lehet nevetni! Néha
azonban flegma.

Lehet vele beszélgetni, de néha nem túl kedves. Mindig vidám és energikus. Néha hangosan
kiadja magából a dühét - és ez jó, mert a szemébe mondja az illetõnek. Õ az én

"
dilinyós"

padtársnõm. Õszinte. Ha tud, segít. Tele van energiával.

Kicsi, de aranyos. Segítõkész, optimista, állandóan vidám, közvetlen.
"
Törpillát" csak szeretni lehet

bármilyen szituációból kimagyarázza magát, a társaság központja. Szépek a nõi s bájai és ez
nem csak a Kikinek tetszik. Jelenleg nagyon szerelmes.

Nagy szervezõ, nagyszájú és vicces. Nyílt és õszinte. Néha kicsit
"
bunkó", de én úgy szeretem,

ahogy van. Nem érdekli, mit gondolnak róla mások, mindig kiáll magáért. Imádok vele lenni, nem
hiányzik belõle az életerõ. Szép, de néha elõfordul, hogy szomorú.

Segítõkész, aranyos, ha megkérem lemegy büfébe. Mosolygós, szeret nevetgélni, lüke lányocska.

Aranyos, kedves, barátságos. Hamar megsértõdik. Segítõkész, segít másoknak.

Néha
"
depis", jól táncol és gyakran szomorú.

,
,

e

. .
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N. Á.:

P. E.:

W. N.:

B. I.:

Cs. B.:

Cs. A.:

F. B.:

M. B.:

K. V.:

Visszahúzódó. Vicces. Sok mindenben megegyezik a véleményünk. Csendes, jó a mat kban.

Most nem vagyunk éppen a legjobb barátnõk, de általában kedves.

Nyitott és segít, ha megkérem. Jó vele beszélgetni, imádom, a legjobb barátnõim közé sorolom.
Jó lakótárs. Aranyos, és jószívû.

Néha odaadja a leckét, mosolyog, és mindent tud. Segít ha tud. Kedves és határozott. Egy kis

"
stérber" - nem ez nem igaz! Intelligens. Ha nem értek valamit, õ biztosan elmagyarázza. Túl

felnõttes és komoly, õ az én lelki társam.

Ha megkérem lemegy a büfébe. Ja, és jó vele beszélgetni. Okos, kedves, jószívû. Õ mindig nevet
és vidám. Mindig váltogatja a frizuráit, mindig jó a haja. Jól tûri a kirohanásaimat.

Mindig mellettem áll, imádtam mellette ülni kémián.

Talán egy kicsit sokszor szól be. Nagyszájú, beképzelt csak nem tudom, hogy mire. Sokat viccelõdik,
jó a humora, néha lökött, de jó fej. Nem normális, de ha néha komoly, akkor lehet vele beszélgetni.

Sosincs itt, állandóan lóg. Csendben marad, csendben ül a helyén (ez néha jó tulajdonsága),
zárkózott.

Kicsit gyerekes, de éppen ez a jó benne. Laza
"
csávó", aranyos, vicces, mindenkivel jóba szeretne

lenni. egítõkész, tud focizni, angolon és matekon szeret enni.

Jó fej, lehet piszkálni, és nem sértõdik meg. Imádom. Megértõ, bírom a búráját. Nevetgélõ típus.
Szép a haja, õ az egyik legjobb barátnõm. Aranyos és kedves.

Kicsi, aranyos, kedves, jó beszélgetõtárs. Mosolygós és nagyon jól öltözködik. Megértõ. Jaj! Õ az
én nõvérkém. Laza, mindent elmondok neki, és jók a tanácsai. Kicsit megváltozott.

e

,
,

S
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M. V.:

J. V.:

V. C.:

H. D.:

F. A.:

N. D.:

K. B.:

K. Zs.:

Sz. P.:

Jókat lehet vele beszélgetni, kedves, jó barátnõ. Vele nagyon jó röhögni.

Nyávog, nem igazán jár be németre, inkább hagyjuk. Sokat mosolyog és vidám. Úgy nyávog mint
egy kiscica. Jól lehet vele bulizni, de néha visszahúzódik.

Aranyos. Juj! Hát vele nevetés az élet, szinte mindenbõl viccet csinálunk. Segítõkész és nagyon jó
ruhákat tervez. A szemembe mondja a véleményét, ha jó, ha rossz.

Szeret kvadozni, hatalmas humora van.

Lökött, kicsit gyagyás. Mindig hozza a kis érettségi tételt és jót lehet vele WOW-ozni.

Ha egyedül van, lehet vele normálisan is beszélgetni. Vicces, jó humorú, komolytalan.

Jól sportol.

Sose súg. Segítõkész (persze csak, ha nem dogáról van szó), kedves, jó fej. Tetszik a hosszú
haja. Rendes lány, szeretne közeledni, de nem mer i szoktunk odamenni hozzá.

Szereti a traktorokat, meg a kecskéket, cement - mindenki beleköt. Szeret focizni, és ahogy tud…,.
Tapadós, mint egy pióca, kicsit bolond, de ez a jó benne. Kicsit

"
furi" a kis mocsai. Sokat nevetek a

gesztusain és a viselkedésén. Aranyos. Szeretem, nem is tudom a többiek miért olyan
"
izék" vele.

Hát õ megmondja, amit gondol. Jó a szervezõkészsége és vicces. Karakán, ami a szívén az a
száján. Kreatív, mûvelt, lazán veszi az életet. Vele hülyülök a legtöbbet, lelki társam, mindent
tudunk egymásról.

Kegyetlen jól el lehet vele beszélgetni. Nagyon bírom, mert nem nyavalyog minden apróságon.

A
"
legkirályabb" ember az osztályban, õ az én jobbik felem. Jó tesis, jól be tud illeszkedni

közénk. Értelmes, még csak most jött, de az egész osztály bírja.

Jól lehet vele beszélgetni, normális. Vele is jó nevetni - mindent könnyedén fog fel. Mindig ad
nekem mindent, amit kérek. A nagyszájúak egyike. Egy

"
állat"

. M

be

!
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L. Zs.:

M. Á.:

F. G.:

N. Á.:

B. Sz.:

D. Gy.:

Sz. N.:

Bejár edzésre. Társasági ember, de túl sokat beszél, mindenbõl ki tudja magyarázni magát. Sok
ötlete van, bírom, mert mindig meggyõzi a tanárt, hogy ne írjunk dogát. Szeret a középpontba
lenni - a rosszból is kihozza a jót. Õ az én

"
bátyókám", mindent elmondhatok neki és számíthatok

a tanácsára. Jók a beszólásai. Eddig velem mindig tisztelettudó volt, lehet hozzá bújni, és mindig
megv gasztal, ha rossz a kedvem.

Olyan félénk…. Nagyon tisztelettudó, kedves, kicsit zárkózott. Jó földrajzból és biológiából.
Szokott pókerezni.

Terror! Kicsit rossz, de jó fej. Segítõkész, sokat humorizál, szereti ha rajta nevetnek. Lassan 10
éve az osztálytársam és elviseli a hisztimet. Közvetlen, adakozó - már ami az innivalót illeti. Bejár
tornára.

Mindig jó zenéket küld, igen értékes ember, jó táncpartner. Csendes és visszafogott. Zárkózott és
cigizik.

Jókat lehet röhögni a hülye beszólásain. Vicces, kedves, állítólag tökéletes. Gyerekes, külön mûfaj,
de ez teszi õt különlegessé. Még sosem láttam õt szomorúnak. Szereti ha õ a nevetés tárgya.
Szexi, ha találkozunk mindig elõre köszön. Dilis, de próbál alkalmazkodni a dolgokhoz, ontja a
hülyeséget.

"
Zsír" a sérója! Néha abbahagyja a dumálást. Idegesítõ ki tudnám tekerni a nyakát.

"
Szófosi", de én elvagyok vele. Jól szaxofonozik, külön világ. Jó angolból. Nem láttam még

benne jót mádják a csúnya nõk.

Hisztis,
"
depis", de én nagyon bírom. Mindig idegesít, nagyon szeret bulizni, és lehet vele

beszélgetni. Aranyos, nagy a szája - de jó értelemben. Közvetlen, és bírom a stílusát. Szeret
divatos lenni. Õszinte, mindenkivel el tud beszélgetni. Kicsit forrófejû, õ a húgom és egyszerûen
imádom. Ha szomorú akkor jobb, ha békén hagyjuk. Aranyos nagyon, de néha elegem van a
beszólásaiból, melyek felém irányulnak lehet, hogy poénnak szánja, de van amikor ez már
sok. Amúgy bírom.

í

, néha

. I
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B. Zs.:

P. L.:

Levágatta a haját. kikap mindig CS-ben. Visszahúzódó, van amikor értelmesen el lehet vele
beszélgetni. Jól rajzol.

Õ a legjobb fej az osztályban (rajtam kívül). Hááát nem is tudom, jó tanár, rigorózus…. Nem ám!
Kedves, aranyos, bátor…, megbízható, segítõkész, jó szervezõ. Humoros, tanácsokat ad,
figyelmes, segítõkész. Örülök, hogy õ lett az osztályfõnököm. Szereti az osztályát. Engedékeny,
próbál megoldást találni a többiek hülyeségére. A tánc és drámát nem szeretem. Örülök, hogy
nincs kedvenckéje, mindenkivel megpróbál egyformán bánni.

13



Osztályközösség-fejlesztés

2008.
Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi, Alapítványi Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

O. Sz.:

S. N.:

P. D.:

"
Elõször fura érzés volt. Mindenki arra gondolt, hogy végre péntek és plusz még bent kell

maradnunk 5-ig. Elkezdõdött, s láttam az osztálytársaimon, hogy tetszik nekik. Számomra is egy

élmény volt, kivéve, mikor szombaton csekély létszámmal jelentünk meg, de külön az is egy

élmény volt. Észrevételem az, hogy bár… mindenki jól érezte magát, az osztályt nem rázta

össze. Minden a megszokott módon ment. Ott elvoltak az osztálytársaim, nem martuk és

oltogattuk egymást. Szerintem jó dolog, hogy nem jelent meg 1-2 osztálytársam. Ha ott lettek

volna, nem úgy mûködtek volna a dolgok. De visszatérve a hétköznapokba, az iskolába…

inden úgy folytatódik, mint régen. Ez a megszokott, ezen változtatni nem lehet! Összegezve, jól

éreztük magunkat, de a hétköznapokban sincsenek gondok az osztállyal. Ez van, ezt kell szeretni.

Talán, ha más lenne, még hiányozna a megszokott életmód."

"
Amikor meghallottam, hogy lesz egy ilyen program, nagyon nem tetszett.

Gondoltam eljövök, hátha jó lesz. Már az elején azt mondtam, hogy én itt maradok, és jó hogy itt

lehetek. Nagyon jól éreztem magam, sokat nevettünk, kicsit
"
összezüllött" az osztály. Jó, mert

mindenkirõl megtudtam valami olyat, még nem ismertem. Beszélgettem olyan

osztálytársakkal is, akikkel egy szót sem váltottam a két év alatt. Mindig veszekedtünk, de aztán

a program után már mindenki vidáman beszélgetett a másikkal. Persze, most is vannak

nézeteltéréseink, de anélkül nem is lenne közösség. Jók voltak a bemutatkozásaink a képek

felhasználásával. A másik fél bemutatatása is pompás volt. A játékok… húú nagyon tetszettek.

Örülök, hogy mindenki részt vett benne, és csinálta.

Nagyon szerettem volna szombaton is elmenni, de sajnos nem tudtam. Bánom, hogy ki kellet

hagyni, de nem baj, lesz ez még így se.

Ha lesz esetleg még hasonló program, szinte biztos, hogy részt veszünk."

"
Nagyon jó volt ez a két nap, nagyon jól éreztem magam. Pénteken már nagyon vártam, hogy mi

is lesz ez a program em ilyenre számítottam, hanem arra, hogy csak ülünk és hallgatjuk az
elõadást. A csupa pozitív élményt okozott nekem. Pénteken az egyenesbõl keresztbe

m

amit eddig

. N
zonban
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tetszett a legjobban. Kicsit lassan jöttem rá a lényegére, de nagyon jó volt. Szombaton is nagyon
érdekes, jó programok játékok voltak agyon jó volt a hangulat. Csupa pozitív élménnyel
mentem haza."

"
Úgy gondolom, hogy mindenképpen jó volt, maximálisan jól éreztem magam.

Végre jobban megismertem az osztálytársaimat, sok furcsaságot megtudtam róluk. Érdekesek
voltak a feladatok. Szerintem, baromi jó volt a hangulat, szívesen elmennék még egyszer.

Az osztályban nem szerethet mindenki mindenkit, legalább azon a két napon úgy tûnt, mintha
tényleg szeretnénk egymást, egytõl-egyig! Hasznos volt!"

"
Nekem nagyon tetszett, mind a két napon részt vettem. Közelebb hozta az osztályt egymáshoz.

A korosztályunknak kellene több ilyen nap. Játékos, ötletes feladatok voltak. Leírni nehéz ezeket
az élményeket, amivel gazdagodtunk, de remélem, hogy a jövõben is sok ilyen alkalom lesz ."

"
Hát én megbántam, hogy a pénteki napról elmentem, de viszont a szombati nap nagyon jó volt

a számomra. A legjobb feladat a cipõs volt számomra. Nagyon jól összeismerkedhettem a
többiekkel ahhoz képest, hogy nem nagyon sikerült."

"
Nekem nagyon tetszettek a feladatok. Összehozta az osztályt, sokat nevettü k. Kellemes

hangulatban teltek az órák. Érdekes f ladatokat csináltunk, nagyon kedvesek voltak velünk.
Olyanokat is megtudtunk az osztálytársainkról, amit esetleg eddig nem tudtunk."

"
Szerintem nagyon jó volt, mert így jobban megismerhettem az osztálytársaimat.

A feladatok nagyon szórakoztatóak voltak."

"
Nekem nagyon tetszett, mert jól összehozta az osztályt a közös feladatokkal."

"
Jó volt, jól szórakoztunk, több ilyen alkalom kellene! Ezek a játékok bennem felelevenítették az

óvodás foglalkozásokat, játékokat. Az osztálytársak nagy része itt volt néhány kivétellel zívesen
dumáltam volna velük is. Sok emberrõl tudtam meg érdekes dolgokat… például a Gáborról, hogy
kedveli Justin Timberlake-et. Ez mély nyomot hagyott bennem. A hûtõs játékot is jónak tartottam,
mert mindenki fantáziája beindulhatott, és szabadon szállhatott a képzelet világában.

Nekem, - még egyszer mondom, hogy - nagyon tetszett, és jó lenne, ha megismételnénk."

, . N

még

ez eddig

n
e

. S

M. Sz.:

T. I.:

H. P.:

B. E.:

V. N. R.:

L. K.:

B. K.:
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L. R.:

Sz. J.:

G. K.:

B. Z.:

B. I.:

N. A.:

"
Elsõ nap az egyenesbõl keresztbe tetszett a legjobban, igaz, hogy csak a vége felé jöttem rá.

De az nagyon jó játék volt. Örülök, hogy az elsõ nap végig tudtam maradni. Sajnos a második nap
végérõl el kellett mennem és pont lemaradtam a tombolázásról. Nagyon jól éreztem magam."

"
Nekem nagyon tetszett a pénteki nap, mert sok olyan dolgot tudtam meg az osztálytársaimról,

amit eddig még nem tudtam. Tetszett, hogy kötetlenek voltak a feladatok. Az összes gyakorlat jó
hangulatban telt."

"
Nekem nagyon tetszett a szombati nap, sajnos pénteken nem tudtam részt venni, de szombaton

bepótoltam. Tetszett, hogy tényleg olyan emberekkel is beszélgettem, akikkel korábban nem.

alán összetartóbb az osztály. Sok új dolgot megtudtam az osztálytársaimról lyanokat, amikre
nem is gondoltam. Tetszett, hogy kötetlenek voltak a feladatok. Jó hangulatban zajlott az összes
gyakorlat."

"
Szerintem nagyon jó volt. Jól éreztem magam. Elõször nem sejtettem, hogy tulajdonképpen ez

milyen lesz, de nagyon jó volt."

"
Nekem nagyon tetszett, mert így jobban összehozta az osztály összes tagját…

A feladatok nagyon élvezetesek voltak. Az új osztálytársról is megtudtunk nagyon sok érdekes
dolgot, és így szerintem neki is könnyebb volt a beilleszkedés . Én olyan emberekrõl is
megtudtam pár érdekes információt, akivel nap, mint nap találkozo , de soha nem beszéltem
velük."

"
Jó volt, mert így jobban megismertem az osztálytársaimat. Igaz most jöttem ebbe az iskolába,

új környezet, új társaságba kerültem zzel a pénteki nappal én is könnyebben be tudtam
illeszkedni."

"
Nekem nagyon tetszett ez a két nap. Szerintem így jobban megismertük az osztályt és egymást.

Olyan tulajdonságokat tudunk meg egymásról, amiket nem tudtunk. Nagyon jól éreztem magam
és máskor is szívesen részt vennék ilyen programon."

T . O
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H. R.:

P. I.:

M. G.:

V. N.:

G. G. L.

K. R.:

"
Nekem nagyon tetszett a program, amíg ott voltam, de hazamentem, amit már megbántam.

Látva a képeket nagyon - nagyon megbántam."

"
A második napon voltam, és jól éreztem magam. Minden program tetszett. Viccesnek találtam,

de mégis akkor úgy éreztem sikerült összekovácsolódni. Viszont már nem tapasztalom itt."

"
Nagyon jól éreztem magam, mert nagyszerûen összekovácsolódott az osztály és ötletes

tevékenységek voltak. Csak elõnyösnek tartottam a programot. Társainkról is megtudhatunk olyan
dolgokat, melyeket esetleg eddig nem tudtunk. Éva néni, Dia és Ana is nagyon aranyosak,
közvetlenek és jókedvûek voltak, emiatt kellemes érzés volt velük lennünk. Összességében remek
nap volt mókázással tarkítva. A szombati nap kihagyását azért sajnáltam

"
Nekem nagyon tetszett. Volt benne humor és összetartás a csapatoknál. Szerintem elérte a

célját, mert nem mindenkit ismertem oly közelrõl az osztályból, de ezzel a programmal többet és
újat tudok társaimról. A legjobb, hogy a program csoportvezetõi nem olyan átlagosak, hanem õk is
humorosak és játékosak ."

"
Nekem nagyon tetszett a program. Jól összekovácsolta az osztályt ki itt volt valamelyik napon

az szerintem élvezte a játékos feladatok sokaságát és közelebb hozta egymáshoz az ott lévõket.
Sokat tudtam meg az osztálytársaimról, közelebbi barátságba kerültem velük. Bár a második
napon rossz volt az idõ, úgy nem tudtunk kimenni a szabadba, a házban is jól
elszórakoztam. Úgy érzem, hogy akik eddig csak haverok voltak - és közelebbi kapcsolatban nem
voltunk egymással, - õk már nem csak haverok, hanem már barátaim. Használt ez a két nap az
osztálynak, mert akik csak elmentek egy évig egymás mellett úgy, hogy csak köszöntek, õk is
már el tudnak beszélgetni egymással, sok közös témájuk van. Megkedveltem Évit is, aki vezette
ezt az egészet. Nagyon jó feladatokat adott nekünk. Szóval nagyon jó volt és én elmennék még
egyszer, ha lehetséges lenne."

"
Szerintem jó volt ez az egész, bár sajnálom, hogy a második napon nem voltam ott. Elõször

nem örültem neki, de nem bántam meg. Akik ott voltak, azokkal valóban jobban
összebarátkoztunk. Nem nagyon tudok mit írni, mivel úgy érzem, hogy mindent elmondtam
abban, hogy tetszett. A vége felé már örültem, hogy ott maradtam, mert az elején erõsen
gondoltam, hogy ellógok, de maradtam és nem bántam meg."

,

,

.

voltak

. A

azonban

,
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Osztályfonöki beszámoló a
monostori tréningrol

,

i

,

,

A komáromi szakiskolában tanítok angolt immár negyedik éve. Az iskola felépítését tekintve
igen összetett képzési lehetõséget biztosít a diákoknak, ugyanis folyik nálunk szakmunkás,
szakközépiskolai és technikus képzés is. Iskolánk oktatási szerkezetének nagy elõnye, hogy
átjárhatóságot biztosít a szakiskolai és a szakközepes osztályok között. Ez azt jelenti, hogy nem
kell feltétlenül a nyolcadik osztályban véglegesen eldönteni még, milyen területen is szeretnének
a diákok továbbtanulni, hisz késõbb lehetõség van változtatásra, s ehhez még iskolát sem kell
váltaniuk.

Osztályom, akikkel részt vettünk a monostori osztályközösség-fejlesztõ tréningen, egy
szakközépiskolai osztály, akik most tizedikesek. Az osztály összetétele nagyon színes képet
mutat, és az induló csapatból már csak 20 diák van, 13-an pedig idõközben csatlakoztak
hozzánk. Ami a nemek arányát illeti, a fiúk vannak többségben, bár a különbség már nem olyan
jelentõs, mint a tavalyi évben volt. Szakmai alapozó oktatásban vesznek részt informatika, illetve
gépészet szakirányon.
A tanulmányi eredményeket figyelembe véve sajnos nem büszkélkedhetünk kimagasló, de

még igazán jó eredményekkel sem. Viszont ami a különbözõ iskolai, városi versenyeken való
részvételt illeti, nagyon aktív az osztály. Igyekeznek legalább azon a területen jó eredményeket
elérni, ami érdekli õket. A magatartásukkal komolyabb probléma nincsen, a tavalyi évhez képest
sokat változtak, lecsillapodtak és kezelhetõbbé váltak.

Szembesültem viszont azzal a problémával, hogy az osztályom nem KÖZÖSSÉG. Attól, hogy
egy légtérben tartózkodnak napi hat órában négy éven keresztül, attól még nem lesz belõlük
közösség. Ahhoz kell valami plusz!! Ezért örültem meg nagyon az Élettér Egyesület felhívásának,
és tartottam rendkívül szimpatikusnak a kezdeményezést. 27 évesen még nem rendelkezem túl
sok pedagógiai tapasztalattal, ráadásul azok a módszerek, fogások, amik az én diákéveimben
még beváltak, mára teljesen elavultak. Látom, tapasztalom, hogy az én diákjaimhoz már teljesen
másképp kell közelíteni, más hat rájuk, más fogja meg õket. Nagy különbségeket érzek a saját
középiskolai osztályom és a mostani diákok között, pedig még tíz éve sincs, hogy magam is
érettségiztem. Persze nyilván teljesen más egy osztályközösséget belülrõl, és más kívülrõl
osztályfõnökként látni.
Sajnos azt tapasztalom, hogy az egyetemi, fõiskolai képzés egyáltalán semmi fogódzót nem ad
ahhoz, hogy egy osztályfõnöknek mi is volna a feladata, és hogy azt hogyan láthatná el
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hatékonyan. Számomra ez a szerep nem merül ki abban, hogy az adminisztrációt elvégzem, az
igazolásokat összegyûjtöm, és a bizonyítványokat megírom. Osztályfõnöknek lenni szerintem
hatalmas felelõsség, ugyanakkor meghatóan szép feladat is egyben.
A Monostoron töltött hétvége után azt gondolom, hogy minden osztályfõnöknek kötelezõvé
kellene tenni az osztályával a tréningen való részvételt. Olyan mély, intenzív élményekkel,
érzésekkel lettem gazdagabb, amiket nem lesz egyszerû feldolgoznom. Még csak két napja hogy
hazajöttünk, ezért aztán még nagyon élénken élnek bennem az események, benyomások.
Egyelõre még nehezemre is esik szavakba önteni mindazt, ami most kavarog bennem. Ahogy
nézem az osztályképünket, könnybe lábad a szemem…

Azt gondolom, hogy mind a diákjaim, mind én nagyon sokat profitáltunk a tréningen. Egyrészt
én nagyon sok új információt tudtam meg a gyerekekrõl, más oldalukról mutatkoztak meg,
megláttam hogyan viselkednek, amikor nem az iskolapadban kell ülniük. A személyiségük nyilván
sokkal jobban kibontakozott, és bizony kellemes meglepetések is értek. Minderre iskolai keretek
között nincs lehetõség, fõleg úgy, hogy az egész osztállyal hetente egyszer, osztályfõnöki órán
találkozom, amikor az aktuális feladatokról kell beszélnünk.
A diákok szintén gazdagodtak, talán már kezdik érteni, érezni, hogy miért is jó egy közösséghez
tartozni. Magam is meglepõdtem, hogy olyan emberek beszélgettek egymással a hétvége alatt,
akik eddig nagyívben elkerülték egymást. S utólag belátták, hogy tulajdonképpen nem is olyan

"
gáz" a másik! S ráadásul engem is egy más oldalamról ismertek meg, ezért is találtam

kifejezettem jó ötletnek, hogy nekem is részt kellett vennem a játékokban. Az osztály többségével

eddig is jó volt a kapcsolatom, de ez most még jobbá vált, és elmélyült. Különösen a Mag-házban
töltött este éjszaka alatt tudtunk sokat beszélgetni, nevetni, játszani már lazább, oldottabb
légkörben.

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy tartottam is valamelyest a hétvégétõl. Eddig még
nem töltött együtt az osztály másfél napot ennyire intenzíven. S bár azt azért megtapasztaltam
már, hogy ha együtt vagyunk, a többség tud viselkedni, mégiscsak lutri volt egy ilyen új helyzet
amelyben ha tetszik, ha nem, minden osztálytársat

"
el kellett viselni".

Sokat küzdöttem a társasággal körülbelül egy hónapon keresztül, mire elértem azt, hogy két
ember kivételével mindenki ott volt péntek reggel a mûvelõdési háznál. De az ellenállás igazából
nem ért váratlanul, megszoktam már, hogy minden iskolán, vagy tanítási idõn kívüli program ellen
hevesen tiltakoznak, és keresik a kifogásokat, hogy miért nem akarják. Nem mondom, hogy ez
mindenkire igaz, de az osztály többségére sajnos, igen. Feltett szándékom volt, és talán kicsit
még most is az, hogy mindenkinek megmutassam, hogy miért jó diáknak lenni, mi a szép a
középiskolai években, miért jó egy közösséghez tartozni. Viszont a pályázat benyújtását követõ
két hónapban tapasztaltam olyan reakciókat néhány diákomtól, amelyek miatt nem sokon múlt,
hogy nem mondtam le a részvételt. De NAGYON örülök, hogy nem tettem meg! !

,

,
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Bár az elsõ nap nem indult egyszerûen! Néhány
"
hangadó ellenálló" nem színészkedett, nem

hazudtolta meg önmagát. Õk tulajdonképpen tönkretették az elsõ néhány órát. Nem sok diákról
van szó, de általános rossz hangulatot teremtettek a kötözködéseikkel, állandó

"
beszólásaikkal",

amivel kritizálták a feladatokat és egymást is. Megint nem sok kellett volna hozzá, hogy
feladjam, hazaküldjek mindenkit, és

"
vesztesként otthagyjam a csatateret". De aztán a

"
csendes

többség" mellém állt, találtunk megoldást, és körülbelül 4 óra elteltével megtört a jég, elkezdett
mûködni a dolog. És ahogy Éva mondta:

"
Innen szép gyõzni" s gyõztünk is!!

Nyilván nem 100%-os a siker, mert nem tudtunk mindenkit megszólítani az osztályból an, aki
nem nyílt meg, akinek az ellenállását nem sikerült megtörni. De az osztály

történt valami, õk kaptak valamit ettõl a hétvégétõl. Ez a tréninget lezáró
személyes értékeléseikbõl is kiderült, mert szinte kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy

"
egész jó

volt, rosszabbra számítottam". Sõt, az egyik péntek reggeli ellenálló még az éjszakát is kint
töltötte velünk a kisházban (ez nem volt kötelezõ!!!), és azt kérdezte a program végén, hogy

"
ugye jöhetünk jövõ héten is"

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miként tartható fent a most elért eredmény, hogy meddig lesz
érezhetõ a tréning hatása. Bízom benne, hogy valami elindult, hogy a kialakult állapot már
megmarad. Ehhez mindenképpen hozzájárul majd, hogy megkapjuk a két nap alatt készült
fényképeket, a filmet, és az általunk készített posztereket, írásmûveket. Azt is nagyon fontosnak
és szükségesnek érzem, hogy Éva ellátogat még az osztályba néhányszor a tréninget követõen,
hogy egyfajta

"
utómunkálatot" végezzen. Bár véleményem szerint ez sokkal

hatásosabb lenne, ha nem az iskola épületében, hanem mondjuk ugyanúgy a monostori Mag-
házban, vagy a mûvelõdési házban történne. Szerintem emellett szerencsés volna, ha lehetõséget
kapnának a diákok arra, hogy bizonyos idõközönként más osztályokhoz ellátogassanak, és
elmesélhessék élményeiket, esetleg a tanult játékok közül néhányat ki is próbálhassanak.
Az ifjúsági konferenciát mindenképpen jó ötletnek tartom, fõleg úgy, hogy a résztvevõk nagy része
maga is fiatal. em bánnám, ha az osztály félévente részt vehetne egy hasonló kétnapos
tréningen!!

. É
. V

akadt olyan is,
nagyobb részénél ,

S n

?

Simon Szilvia

osztályfõnök
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Az osztály nagyon nem vette komolyan,
"
hülyeségnek" tartotta a monostori hétvége ötletét.

Dávid:

Peti:
Ádám:
Timi:

Összességben az egész osztály negatívan állt hozzá a tréninghez.

Az elsõ nap délelõttje rosszabb volt mintha suliban lettünk volna. Az elsõ feladat
plakátkészítés volt, de ez nem tetszett az osztály nagy részének. Ennek fõ oka az volt, hogy nem
találtunk olyan képeket, am tetszettek volna. Pár ember hazavágta a hangulatot és ezért a
délelõtt nyûgösen, unalmasan telt. A délután folyamán elmentek a közösségbontók és ezután
javult a légkör .

Délután már mindenki jól érezte magát, kicsit felszabadultabbak lettünk. Estefelé néhány
kisebb csoportra bomlottunk, mindenki megtalálta azt, amivel el tudta foglalni magát. Az éjszaka
folyamán jobban megismertük egymást, mert mindenki egy kicsit más oldaláról mutatkozott meg,
és olyan osztálytársakkal is beszélgetünk, akikkel idáig nem, vagy csak keveset. Számunkra a
legnagyobb élménynek az éjszaka folyamán az ctivity és a Solo kártyajáték bizonyult.

Összegezve a véleményünket, tartalmasnak ítéljük a hétvégét, bár a program lehetett volna
legalább három napos Jó lett volna, ha kettõ napot kint aludhattunk volna Monostoron, mert a
második napon többen maradtak volna, és még nagyobb összhang alakult volna ki. Meglátásunk
szerint, van esély a folytatásra, és jó lenne, ha legalább félévente ismétlõdne a tréning.

Ui.:
"
Szívesen elmennénk egy lakatlan szigetre egy ZENEDOBOZZAL, majd ÁTMENNÉNK A

HÍDON EGYENESBÕL KERESZTBE figyelve arra hogy nehogy leesünk. :)

"
Nem érdekelt, el se akartam menni, úgy gondoltam, hogy unni fogom

az egészet."

"
Nyílt voltam, de én is olyasmire gondoltam, hogy unatkozni fogok."

"
El se akartam menni, úgy gondoltam, hogy unatkozni fogok."

"
Pozitívan álltam hozzá és bíztam benne, hogy jó lesz."

,
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Az osztály beszámolója
monostori tréningrol



A foglalkozások csak akkor érnének
el célt, ha lenne folytatása is…

A K-EMÖ Jókai Mór Gimnáziumában jelenleg 13 osztály mûködik 8-12. évfolyamig.
Az általános gimnazisták (4, ill. 6.évf.) mellett emelt nyelvi, informatikai, és rendvédelmi
képzésben is részesülhetnek diákjaink. Iskolánk vezetõsége 2000-tõl minden évben szervez két-
három napos továbbképzést, valamilyen kiemelt témakörben a tantestület számára. Ilyen
képzésen találkoztam már hasonló közösségfejlesztõ játékokkal, gyakorlatokkal, melynek
hasznosságában már akkor sem kételkedtem. Természetesen a tanult fogásokat játékokat a saját
csapatával is próbálja az osztályfõnök megvalósítani, többé- kevésbé sikerrel.
Ennek egyik alapja a tanár ilyen irányú felkészültsége, mely folyamatos képzésre szorul.
A másik fontos oszályközösség-fejlesztõ tényezõ a sok közös élmény, a közös program, együttlét
az iskola falain belül és kívül is. Az osztályfõnöki órákon - és ezeken kívül - sem ritkák a hasonló
játékos feladatok, melyekkel talán kicsit közelebb lehet hozni egymáshoz igencsak eltérõ
habitusú, gondolkodású, értékrendû embereket.
Az osztály létszáma 37 fõ. Úgy gondolom az osztály tanulói igencsak véletlenszerûen kerültek
egy közösségbe. Közös érdeklõdési körrõl nem igen beszélhetünk, hiszen az osztály egyharmada

az informatika, a másik része a rendvédelmi pálya iránt érdeklõdik, míg a harmadik harmada az
általános gimnazisták számát szaporítj . Kollégisták, a vidékrõl bejáró tanulók, és a helyi
komáromi diákok is hasonló számban képviseltetik magukat a 10. -ben. Az általánosan
megjelenõ, fiatalokat is érintõ problémák, mint például egymás irányába megnyilvánuló
tolerancia -, és az érdeklõdés hiánya, az értékrendek különbözõsége egyáltalán nem kedvez egy
jó osztályközösség kialakulásának és sajnos egymástól jól elhatárolható klikkeket hoz létre.
Fõ célom természetesen az volt, hogy a közösségfejlesztésben járatos szakemberek segítségével a
másfél év során kialakult csoportok, diákok közti távolságot megváltoztassam, vagy ha ez nem
lehetséges legalább ismerjék meg egymást - és egy kicsit jobban saját magukat - és fogadják el a
másik értékrendjét.
Számomra is sok tanulsággal járt ez a két nap. Azon kívül, hogy én is jobban megismertem az
osztályomat, a játék során egy idõ után akaratlanul is a gyerekek kimutatták egymás iránt érzett
rokon, vagy ellenszenvüket. (Pl. maffia játék gyanúsításai, kiszavazásai )
Láthatóvá vált az is, hogy ki az, akinek a véleménye számít, és ki után indul a

"
csorda".
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Ki az, aki a közösség peremére került; ki az aki nem tud veszíteni; (sõt egyáltalán játszani sem a
szabályok betartásával) és ki az, aki arra sem vette a fáradságot, hogy együtt töltsünk el egy
szûk hétvégét .
A diákok igen vegyes érzelmekkel indultak Monostorra. A nagy többség kellemesen csalódott, és
remekül érezte magát. Úgy értékelték: ó volt egymásról olyan dolgokat is megtudni, melyek a
hétköznapokban nem lennének beszédtémák és mégis fontosak. Azoknak a diákoknak is meg
kellett nyilatkozniuk, akikkel csak néhány szót váltott az osztály egy része. A tréning
hatékonyságáról sokan úgy gondolták: kik eddig jóban voltak - néhány egymásról megtudott
információval a tarsolyukban - még szorosabbra fûzik majd a szálakat, akikkel pedig eddig sem
voltak egy nevezõn, ezután sem fognak közeledni jobban egymáshoz. A foglalkozások csak akkor
érnének el célt, ha lenne folytatása is a játékoknak.
A közösségfejlesztõ foglalkozásunk óta két hét telt el. Osztályfõnöki órán a tombola húzása után
folytattuk a játékokat. Az osztály nagyon élvezte és tényleg partner volt. Azok a diákok (3 fõ)
akik nem vettek részt a hétvégénken kicsit kívülállóként figyelték az eseményeket. Jelentõs
pozitív osztályközösséget nagyban befolyásoló változás nem tapasztaltam, de hát ez
még csak a kezdet...

,

az osztállyal

j

a

t azonban

osztályfőnök

Põcze László

Az osztály vegyes érzelmekkel indult neki a közösségfejlesztõ tréningnek, mivel sokan nem hitték
hogy az osztályt össze lehet kovácsolni. Pár ember már az elején kikötötte, hogy csak az egyik
nap lesz ott, de volt olyan is aki azt mondta, hogy mind a kettõn ott lesz de hamarabb elmegy
mert otthon fontosabb dolga van. Szerintünk a legtöbb ember pozitívan csalódott. A klikkek

ugyan úgy megmaradtak az osztályba nnyiba jó volt ez az egész hogy
megismerhettük az osztálytársaink olyan tulajdonságait is, eddig nem tudtunk. nap
túl kevés egy majdnem negyven fõs közösséghez fõleg ha ennyi kiemelkedõ egyéniség jár ide.
Szerintünk ezt kilencedikbe kellett volna megejteni, mert t lságosan összeszoktak a
társaságok. Mindenkinek kialakult a saját baráti köre és nem nagyon kiváncsi a másikra. Azért jól
éreztük magunkat! Köszönjük ezt a lehetõséget!

,
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azonban n. A mégis ,
amelyeket Két

,
ú már

Jókai Mór Gimnázium 10/c osztálya :)



"Szót kérünk!"- ifjúsági konferencia
Osztályfonöki értékelés

2006 õszén friss diplomával pályakezdõ pedagógusként kerültem a komáromi Kempelen Farkas
Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium falai
közé. Oktatási intézményünk 15 éves múltra tekint vissza. A folyamatos fejlõdéssel és a
diákcentrikus oktatással mára Komárom város meghatározó intézményévé nõtte ki magát.
Elmondható, hogy a megyén belül szinte nincs olyan esemény, amelyen a Kempelen Középiskola
ne képviselné magát valamilyen formában. Az intézmény fõ profilja, hogy a mai kor elvárásainak
megfelelõ szakember bázist képezzen. Iskolám a kollégiummal kiegészülve egy nagy családot
alkot melyben jó alkotni és napról napra pedagógusi tevékenységet folytatni.
Elsõ tanévemben a testnevelés és biológia tárgyak tanítása mellett lehetõséget kaptam, hogy
megmérettessek osztályfõnökként is. Az akkori 9. c osztály élén találtam magam.

"
inevezésemkor" többen mosolyogtak mondván egybõl osztályfõnökség ilyen fiatalon nem

kis erõpróba. Közel két éve tapasztalat alapján elmondható nem is olyan könnyû dolog egy
seregnyi gyermek irányítása. A mindennapok tanórái közepette fontosnak tartottam, hogy
gyermekeim minél több oldalról ismerjék meg egymást. Ezért tartottam fontosnak egy

osztályközösség fejlesztõ program segítségül hívását. Az Élettér gyesület által szervezet
programtól azt vártam, hogy a tanórákon kívüli foglalkozások segítségével közelebb kerüljünk
egymáshoz tanítványaimmal.
A program elõtt rengeteget gondolkodtam milyen hatással lesz mindez a közösségre. Egy
indulófélben lévõ program elsõ alanyaiként még viszonyítási alapon sem volt. Csakúgy, mint
gyerekeim én sem tudtam mi vár rám, ránk!!! Pedagógusi munkámban rendkívül fontosnak
tartom fiatalságomat és azt a nézetet, hogy nem sokkal elõttük még én is a

"
másik oldalon"

álltam. A programok zömében magam is részt vettem ezzel is bátorítva mindenkit. A két nap
hangulata mai napig hatással van rám. A kezdeti elõítéleteket félretéve az osztály nagy része -
engem is beleértve - észrevétlenül a történések aktív rész . Testnevelõként és edzõként
vallom, hogy a gyermekkor játékszeretete életünk végéig elkísér bennünket. A fejlesztõ program
eredménye fõleg az, hogy a hétköznap zárkózott személyiségeit láthattam újra mosolygó
gyermekként.
Tagadhatatlanul újdonságot sikerült hozni az osztály életébe ajnos csak két napig. Ha szakmai
szemmel értékelni kellene a két nap hatásait felemás érzések kavarognak bennem. Néhány nap
elteltével még érzékelhetõ volt a jó hangulat az osztály életében.
A számtalan élménybeszámoló hallatán jó érzés töltött el. Végre olyan diákok is megnyílhattak,
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akik eddig megbújtak a hétköznapok problémái közepette.
. Azonban

,
. T

i azonban a

Sajnos így több mint egy hónap
elteltével már negatívumok is jelentkeztek úgy érzem ez természetes, hiszen senki sem
garantálhatta, hogy ettõl a két naptól minden meseszerûvé változik majd az osztály életében.
Törvényszerû, hogy egy nagyobb közösségben mindig vannak és lesznek konfliktusok. Ezek
korábban is megvoltak de pár nap erejéig csillapodtak az együtt töltött hétvége után. Ennek
ellenére az összkép pozitív ovábbra is elszántan hiszem, a hasonló programokkal tovább
erõsödhet az osztály kohéziója. További fontos feladat, hogy ezekbe a közösségfejlesztõ
programokba minden diákot sikerüljön bevonni, és aktívvá tenni. Talán a hosszabb idõ eltelte
mondatja velem, a program akkor lesz igazán sikeres, ha idõrõl idõre beépítésre kerül az
osztályfõnöki tevékenységbe. A fejlesztõ játékok pozitív hatása megkérdõjelezhetetlen és
számomra mostantól kezdve felejthetetlen. Fõiskolai tanulmányaim során sohasem hittem a
pszichológia kurzusokon ömlesztett elméleti képzése ben. A közösségfejlesztõ program
gyakorlattal bizonyította be számomra létjogosultságát az osztály életében. Engem meggyõzött és
bízom benne, hogy egyre többeteket.
A mai kor pedagógusi elvárásainak nem könnyû megfelelni.
A társadalmi problémák az iskola falai közé is beférkõznek, így nekünk nemcsak tanítani, hanem
elsõsorban nevelnünk kell a diákokat. Minden nehézség ellenére egy percig sem bántam meg,
hogy a 10.c. osztály

"
szellemi vezetõje" lettem. Számos dolgot éltünk át eddig közösen és

remélem, hogy számtalan további közös vár még ránk.

A közösségfejlesztõ tréning csak egy, de fontos állomás életünkben. A két jó hangulatú nap nem
ért volna semmit, ha osztályom nem áll mellé olyan elszántsággal, mint ahogy tette, így
köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki részese volt.
Záró soraimat a program ötlet gazdájának Monostori Évának szánom.
A program elején gyermeki izgalommal állva az osztályterem elõtt azt mondtad:

"
Ezt a korosztályt nem lehet szeretni akkor, ha valaki nem fogadja el személyiségüket."

Te elfogadtál bennünket olyannak, amilyenek vagyunk.
Köszönet a sok - sok szeretetért, élményért, tapasztalatért!!!

élmény

,

Vörösházi Tibor, osztályfõnök



Ifjúsági Közösségfejlesztés
magunk módjára, magunk örömére.

Az Élettér Egyesületnél már napokkal az utazást megelõzõen mindenki lelkesen készült a ránk
váró három kunbábonyi napra. Voltak, akik már nem elõször tették meg ezeket a kilométereket,
és voltak /többek között én is/, akik elsõ alkalommal cseppentek bele ebbe a lehetõségbe. Úgy
gondolom, hogy senki nem bánhatta ezt meg, és mindenki hálával gondol Évára, aki vállalta a
fáradságos munkát, hogy mindezt megszervezze, és vidám programokkal szórakoztassa a
jelenlevõket. A hosszú út fáradalmait percek alatt elfeledtük, amint a buszból kiszállva szívtunk
egy nagyot a friss levegõbõl, és elfelejt ettük a világ összes gondját.
Az estét egy érdekes játékkal indítottuk, színes újságokból ránk jellemzõ képeket vágtunk ki, és
ezeket egy papírlapra ragasztottuk. A kicsik talán nem is vették észre az önfeledt
ragasztgatásban, hogy a játék valójában mindenki bemutatkozását szolgálja, az elsõ lépés afelé,
hogy megismerjük azokat a gyerekeket-fiatalokat, akikkel az elkövetkezõ napokat együtt töltjük
majd. Miután mindenki végzett, egyesével megmutattuk a közönség elõtt alkotásainkat, és pár
mondatban összefoglaltuk, amit a képek jelentenek számunkra. Az este ezutáni részében a kicsik
ágyba kerültek, a nagyok pedig hajnalig tartó beszélgetésbe és szórakozásba kezdtek.

A reggeli ébredés (vagy inkább ébresztés) elsõ gondolata arra irányult az ifjúság körében, milyen
szerencsések is azok, akik idõben lefeküdtek aludni. Miután mindenki összeszedte magát és
megreggelizett, közösségi játékok vártak ránk, amiket szintén Éva talált ki. Munkájának meg
lett a gyümölcse, hiszen mindenki önfeledten részt vett a közös játékokban, amelyek lélektani
hatásukat tekintve mindenkire jó hatást gyakoroltak. Elõször nem is gondolná az ember, mennyire
jó érzés kizökkenni a mindennapok szürkeségébõl, és korral, nemmel nem törõdve bárkivel öröm
egy kis közösségi elfoglaltságban részt venni. Ezen a napon sikerült megtan azt a nyelvet, ami
alapján mindenki közösen szólhatott egymáshoz, és betekintést nyerhetett egymás kis világába.
Érdekes volt például az a játék, mikor párokat alkotva ital, állat, és szín szerint kellett leírni,
szerintünk milyen is a másik. Ez azért volt így hasznos, mert a kisebbek is megértették a
lényeget, és tudtukon kívül leírták a köreinkben lévõ idõsebb társaikat, az idõsebbek pedig ezen
jellemzõk alapján utalhattak a kicsik jellemzõire. Hamar eltelt így a délelõtt, és tapasztalatban
gazdagabbak lettünk. A délutáni pihenõt újabb programok váltották, és csoportokra bontva
mindenki egyéni feladatokat kapott, miszerint egy-egy történetet kellett különbözõ módon (videó,
képregény, színdarab) elõadni. Ez a csapatmunka és a játékos versengés váltotta ki az ottlétünk
legkellemesebb és legönfeledtebb pillanatait.
Utolsó napunkon ellátogattunk egy közeli falu, Kunadacs mûvelõdési házába, ahol tovább
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folytatódott az elõzõ napon elkezdett feladatok tökéletesítése, és felkészítése a bemutatóra, ami
nagyon jól sikerült, és tükrözte az együtt eltöltött idõ hasznosságát. Délután egy utolsó közös
játékkal, számháborúval ütöttük el az idõt, megnéztük a friss fényképeket, az összevágott
videofelvételt, és szomorúan vettük tudomásul, hogy rövidesen haza kell indulnunk, és vissza kell

a mindennapokba. Szép emlékeket õrzünk azóta is ezekrõl a napokról!illeszkedni

Keszi Csaba

www.eletteregyesulet.hu



Kedves érdeklodo barátunk!

Engedd meg, hogy a következõ néhány mondatban bemutassuk a
"
KASSÁK KLUB" Közmûvelõdési

és Sportegyesületet.

Egyesületünk 1965 februárjában alakult - az országban az elsõ három között általános ifjúsági
klubként. A hetente, hétvégeken megvalósított, a tagság érdeklõdését és szórakozási igényeit
kielégítõ változatos programok mellett már állandó csoportokat is mûködtettünk. Így: barkács- és
fotószakkört, szalon- és néptánc csoportot, valamint beatzenekart, melyre jókat táncoltak a
csinosan öltözött lányok és az öltönyös fiúk.
Tevékenységünket ötszörös kiváló és háromszoros aranykoszorús klub címmel jutalmazta az
akkori Mûvelõdési Minisztérium.

Klubunk 1979 decemberében lett Kassák Klub, majd 1989-ben az új törvénynek megfelelõen
- a régi nevet megtartva egyesületté alakult át, s folytat a életét, tevékenységét sok, nemcsak a
tagság érdeklõdését kielégítõ rendezvénnyel, programmal.

1979-ben városunkban elsõként hoztunk létre karate csoportot a tradicionális sportág
megismertetésére, megszerettetésére.
Motorosaink túraútjaikon túl 14 alkalommal szerveztek nemzetközi hírnévre is szert tett motoros

találkozót. A nyáron két szakosztálytag sikeresen szerepelt a 24 órás versenyen, s elsõk lettek
kategóriájukban a Budapest Makó futamon.

Veteránautós és motoros szakosztályunk ebben az évben már ötödik alkalommal
Komáromban, harmadik alkalommal pedig Bábolnán rendezett nemzetközi old timer versenyt,
OB futamot. Tevékenységükkel 2006-ban és 2007-ben a veterán szövetség legeredményesebb
szakosztálya címet érdemelték ki.

Kerékpárosaink, amellett, hogy túráznak, és egymás után fedezik fel hazánk legszebb tájait
drótszamaraikkal, szívesen hódolnak a free style formációnak is, melyhez az nkormányzat
segítségével tanpálya kialakítását kezdték meg a Csillag-erõd mögötti részen.

Sporthorgász szakosztályunk az elmúlt év nyarán sikeres horgásztábort tartott
a WF Szabadidõparkban.
Ifjúsági csapatunk az elsõ tíz között végzett a megyei horgászversenyen, Almásfüzitõn.

…És még lehetne sorolni tovább a nagyszerû, emlékezetes eseményeket.

-
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ö

Kállai Ferenc

www. kassakkse.hu
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A Kerecsen Ifjúsági Egyesület már nyolc éve mûködik az Élettér Egyesületen belül, önállóan a
tavalyi évben került bejegyzésre. Fõ célkitûzésünk gyermek és ifjúsági programok szervezése,
képzések honosítása, melynek irányvonala a közösségi érték és felelõsségvállalás, a demokratikus
nevelés. Mûködési helye az ugyancsak tavaly épült Mag-ház, ami nagyszerû helyet biztosít az
általunk szerevezett ifjúsági és gyermekprogramoknak. Jelenleg futó fõ programunk az
Összehozó rogram, azaz az osztályközösség-fejlesztés középiskolások számára. Úgy éreztük,

hogy a jelenlegi oktatási rendszerben nincs megfelelõ hangsúly a közösségi életen, a
csapatmunkán, inkább csak a versengés jellemzõ. Mi azt próbáljuk elérni, hogy a résztvevõ
osztályok tanulói jobban megismerjék egymást, odafigyeljenek , és megtanuljanak
csapatban dolgozni, együttmûködni.
Ezen kívül részt veszünk a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjában, amely idén a
társadalmi felelõsségvállalás témakörével foglakozik. Célja, hogy minél több fiatalt motiváljon
közösségi önkéntes tevékenységben való részvételre. Ennek keretében néhány önkéntes fiatallal
részt vettünk a Budapesten tartott DIA napokon, ahol rengeteget tanultunk az önkéntességrõl, és

arra is rájöttünk, hogy az
"
utca embere" nincs tisztában a társadalmi felelõsségvállalás

fontosságával, de sok esetben még a jelentésével sem. A továbbiakban azon is dolgozunk, hogy
ez megváltozzon. A közeljövõben szeretnénk ifjúsági cseréket is szervezni, hogy a fiatalok
megismerhessék más országok kultúráját, szokásait, a nyelvtanulás szempontjából is nagyon
jó. rdekes tudni, hogy milyen a fiatalok viszonya a helyi, az országos és az európai politikához,
miként vélekednek az önkéntesség szerepérõl és jelentõségérõl. Ezenkívül életre szóló
barátságok alakulhatnak ki.
Reméljük, hogy tevékenységünket még sokáig tudjuk folytatni és fejleszteni zeretnénk minél
több fiatalt bevonni az önkéntes munkába, ezáltal segíteni õket, hogy tudatos felnõttekké
váljanak.
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Eke Anikó

Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Beszámoló

www.eletteregyesulet.hu
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A Magyarock Dalszínház Vizeli Csaba kezdeményezésére alakult 2002 februárjában,
közhasznú egyesületként 2003 õszén jegyezték be. Tagjai száma mostanra közel 70 fõre nõtt,
melynek átlagéletkora 20 év. nagyszínpadi bemutató, köztük 1 õsbemutató, egy saját
musical, 2 külön alkalomra összeállított zenés mûsor, 4 cd, és több mint 130 elõadás az elsõ 6 év
termése. Meghódítottuk az ország több, mint 60 települését, eljutottunk Felvidékre, Szlovéniába
és Erdélybe is. A társulat már megalakulásakor kijelölte a célt magának. Nem akartak a konkrét
értelemben vett szórakoztató mûfaj, színvonaltalan produkciók felé elindulni. Mindenképpen
rockzenét alapul vevõ színpadi mûveket és szeretnének bemutatni, ezek közül is elsõdlegesen
magyar szerzõk mûveit, olyanokat amelyek az irodalomhoz, a történelemhez, Magyarországhoz,
a magyarság életéhez kapcsolódnak. Nézetük szerint a zenés történelem - és irodalomtanítás egy
kitûnõ lehetõség a felnövekvõ generációk nevelésében. Játszani, embereket örvendeztetni
szeretnének á , és büsz le arra, hogy magyarok vagyunk, itt e csodálatos országban
élünk, s hogy ilyen szép történelmünk van. éleményünk szerint ez mindentõl függetlenül örök
érvényû dolog. Színházunkba évrõl évre egyre több fiatal jön, akiknek a városban, és a környezõ
településeken ez az egyetlen szabadidõs elfoglaltságuk. A táncos próbák szombaton délután
zajlanak, elõadás elõtti hétvégén pedig az adott darab próbája.

A társulat a produkciók bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektetett saját mûvészi
elképzeléseinek egyre jobb színvonalon történõ kivitelezésére. Kialakult egy olyan mûvészi
közösség, mely minden darabot saját mûvészi mûhelymunkaként állít színpadra. Ez minden
téren megmutatkozik, hiszen külön csapat foglalkozik a díszletek és a színpadi kellékek
elkészítésével is. A több szakmai elismerés és díj mellett legfontosabb eredményük az, hogy ez a
hobbicsoportból kifejlõdött társulat az elmúlt évben egymásért tenni tudó, baráti, hosszú távú
elképzelésekkel rendelkezõ szakmai közösséggé alakult, amelynek fõ célja, hogy országos szinten
is elismert színházi mûhellyé váljon.

Darabjaink:
· 1956
· A költõ visszatér
· A szeretett hídja
· Hamlet
· A betlehemi csillag

Magyarock Dalszínház bemutatása

· Mária evangéliuma
· Valahol Europában
· Utazás
· Az aranyember

Bemutatóink:
· Will Shakespeare, vagy akit akartok
· Made in Hungária

Végh Diána

www.magyarock.extra.hu
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Bemutatkozik
a Szonyi Palánkdöngetok Köre

Egyesületünk, a Szõnyi Palánkdöngetõk Köre egy floorball sportklub, mely idén ünnepli
megalakulásának 10. évfordulóját. Az eltelt évek alatt rengeteg teendõnk volt, hiszen egy eddig
ismeretlen sportágat kellett megismertetni a környezetünkben. Elõször gyerekeknek és
felnõtteknek meg kellett mutatni e játék szépségét és értelmét, a pályára kellett õket csábítani a
labda és az ütõ közelébe. Ez volt a könnyebb feladatunk, hiszen aki kipróbálta, szinte mindenki
köztünk maradt. Másodszor a rohamosan bõvülõ klubunkat mûködtetni, menedzselni kellett.
Ez volt a nehezebb feladat, egyrészt megtalálni és megtartani azokat a támogatókat, akik látták
értelmét a munkánknak, és áldoztak is rá kisebb-nagyobb összeget. bele kellett tanulni a
pályázatírásba, könyvelésbe, adminisztrációba, melyek már nem annyira élvezetes dolgok, mint a
pályán ütni a labdát, de kétségkívül szükségesek, hasznosak, sõt, sikereket ezen a téren is lehet
elérni.

Megközelíthetjük úgy is, hogy a gyeplabda és a jégkorong ötvözete. Mindkettõre abban hasonlít,
hogy csapatjáték, melyet ütõvel játszanak és gólszerzés a végcél. A jégkoronghoz köthetõ a
csapatlétszám, a pálya alakja, a játékidõ beosztása, a gyeplabdához pedig maga a játékszer, azaz
a labda (mégha egy kicsit másmilyen is). Összefoglalva egy nagyon élvezetes, improvizatív,
többféle képességet igénylõ teremsport, melyet már egészen kis kortól felnõttekig lehet játszani.
Hogyan is épül fel klubunk?
Legfõbb célunk, hogy felnõtt csapatainkat saját utánpótlás bázisunkból neveljük ki. Ennek
érdekében a város több iskolájában (Bozsik, Petõfi, Feszty) jelen van sportágunk, valamint
egyesületünk több korosztályban versenyeztet csapatot a nemzeti bajnokságban
(U13, U 15, U19). Férfi csapataink mellett egy nõi együttest is mûködtetünk, õket öt éve
versenyeztetjük.

Idén tizedik alkalommal rendezzük meg a NOKIA Kupa küzdelmeit, melyek hagyományosan
november végén zajlanak több napon keresztül a Komárom Városi Sportcsarnokban. Ezen
általános iskolai, középiskolai és felnõtt csapatok vesznek részt.
A tizedik évforduló alkalmából tornánkat szeretnénk nemzetközivé bõvíteni. A Komáromi Napok
keretében rendszeresen rendezünk utánpótlás nemzetközi tornát, melyre a magyarok mellett
elsõsorban Szlovákiából érkeznek együttesek. Valamint ugyancsak ekkor a játék népszerûsítése
érdekében kilépünk a sportcsarnok falai közül egy utcai floorball torna erejéig. Ezen bárki részt
vehet, aki kedvet érez kipróbálni ezt a nagyszerû játékot. Minden évben rendezünk szezon- és
évzáró bankettet, melyen a legtehetségesebb és legjobb játékosainkat jutalmazzuk.

Egyrészt sok sikert nyújtó, élvezetes csapatsport, amely segíti a jó csapatszellem, az egymás
közötti összhang kialakítását is. Másrészt nagyon jól fejleszti mind a motorikus (gyorsaság,
állóképesség) és a koordinációs képességeket (labdaérzék, labdaügyesség) is.
Egészen kis kortól elkezdhetõ, egyesületünk már 10 éves kortól foglalkozik a gyerekekkel.
Utánpótlás edzõink a hétfõi és szerdai foglalkozásokon több mint 40 gyereket mozgatnak meg,
akik hatalmas lelkesedéssel végzik a gyakorlatokat.

,
,

Később
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De mi is az a floorball?

Milyen rendezvényei vannak egyesületünknek?

Miért is ajánljuk a floorballt a fiataloknak?

Füzi Gábor
www.szpk.hu
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Úgy érzed, nem találod meg az európai információk tengerében, amit keresel? Szeretnél többet
tudni az Európai Unióról, az ott élő fiatalokról, vagy csak kíváncsi vagy, hol tanulhatsz vagy
végezhetsz önkéntes munkát Európában? Ha a válaszod igen, az Eurodesk Neked is mentőövet dob!

Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-
szolgáltató hálózat, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és
Liechtensteinben több mint 900 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó
szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes
információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről.

Az Eurodesk mind egyéni érdeklődőknek - pl. diákoknak, tanároknak - mind ifjúsági
szervezeteknek, mind diákcsoportoknak tud segíteni. Elsősorban olyan oktatásról és képzésekről
ad tájékoztatást, melyek a fiatalok európai programokban való részvételét segítik elő. Az Eurodesk
információi ezen kívül dokumentumokról (könyvek, az Európai Bizottság dokumentumai,

szórólapok) és Európai Uniós, illetve hazai támogatási lehetőségekről, pályázatokról,
szervezetekről szólnak. Konkrét projektek megvalósításához partnercsoportot kereső ifjúsági
szervezeteknek és diákcsoportoknak is segít.

A Csokonai Művelődési Központ ebben az évben pályázatot nyújtott be Eurodesk Pont
létrehozására, amelyet sikeresen megnyert, így Komáromban is elérhetővé válik a jövőben
mindaz, amit az Eurodesk jelent. Az Eurodesk Pont a Közösségi házban lévő 41 irodában (Ifjúsági
Információs Internetes Iroda) kerül kialakításra, számítógépekkel, internetezési lehetőséggel,
valamint rengeteg információval várja a fiatalokat, illetve az érdeklődőket. Kitűzött céljaink között
a helyben történő információnyújtáson túl szerepel a kistérségünkben élő fiatalok informálása,
valamint a Fiatalok Lendületben program népszerűsítése is, például középiskoláinkban. Az
Eurodesk pont rendszeres nyitva tartással várja az érdeklődőket, hétfőtől csütörtökig 12 órától 16
óráig. Európa Rád vár, mi segítünk felfedezni. Kalandra fel!

Mi az Eurodesk?

Miben tud segíteni az Eurodesk?

Eurodesk már Komáromban is

Balogh Attila

Eurodesk pont Komáromban



ÖSSZEHOZÓ
Osztályközösség-fejlesztési kísérleti modellprogram
Komárom középiskoláiban.
2008. január-április

Kiadványunkat a 17. Komáromi Napok keretén belül
megrendezett "Szót kérünk!" Ifjúsági Konferenciához kapcsolódóan
jelentettük meg.
Időpont: 2008. április 28.
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