Bázisiskolának lenni…
(egy jubileum margójára)
Mottó: A haladás szép szó, de a
változás az előidézője
„Okos dolog fontosnak lenni, de a legfontosabb dolog okosnak lenni” - olvasom a
fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány honlapján. Értékes gondolat, jó alapfilozófia. Az elmúlt időszak nagy részében
magam is részt vettem a célok megvalósításában…
A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Alapító Okiratában hétéve szerepel
már, hogy bázisiskolai tevékenységet is folytatunk. Ez idő alatt mindig azonosulni tudtunk a
közalapítvány törekvéseivel, hiszen az oktatás tárgyi és tartalmi fejlesztése mindig is központi
szerepet játszott iskolánk életében. Az évenkénti gyakorisággal elkészített pályázatunkban
fogalmaztuk meg, hogy a tanév során milyen eszközökkel és milyen programmal kívánjuk
segíteni a hozzánk tartozó intézmények munkáját.
Az első évek átgondolt eszközfejlesztései az alapfeltételeit biztosították a későbbi munkának.
A támogatások révén valósulhatott meg, hogy iskolánk jól felszerelt díszterme annyi
konferenciának és pedagógus továbbképzésnek adhatott helyt az évek során. Ekkor indult
nagyarányú fejlődésnek a számítástechnikai hálózatunk is, mely ma már –a kollégiumtól a
könyvtárig, a tanári dolgozótól a diákönkormányzati irodáig- száznál is több gépen teszi
lehetővé az Internet gyors elérését.
Az utóbbi öt év az oktatás tartalmi fejlesztéséről szóltak. Olyan konferenciák szervezésére
nyílt lehetőségünk a közalapítvány támogatásával, melyekre egyébként nem lett volna
alkalmunk. Kétszintű érettségi, tanulásmódszertan, konfliktuskezelés, kooperatív tanulás, Dr.
Csernus Imre tréningje, hogy csak néhányat említsek ezek közül. Rengeteg szakmai élmény,
ismeretbővítés és szemléletformálási lehetőség mindazoknak, akik eljöttek, és figyelemmel
kísérték rendezvényeinket.
Bemutató tanításaink még inkább ráirányították a szaktanárok figyelmét egy-egy terület
fontosságára: Számítógép és lexikográfia (Adat-irányítású tanulás, data-driven learning), Az
országismeret szerepe a német nyelv tanulásában. A megye összes középiskolájába eljuttatott
kiadványaink is ugyanezt a célt szolgálták.

A közalapítvány támogatásával valósulhattak meg azok a megyei szintű versenyek és
vetélkedők, amelyek a tanulók számára a megmérettetést, az iskolák számára a kitekintést
biztosították. Gordiusz matematika tesztverseny, játékos német nyelvi vetélkedő, természet és
környezetvédelmi vetélkedő, „II. Rákóczi Ferenc és kora” játékos történelmi vetélkedő,
tornaverseny. A győztesek, de a résztvevők is biztosan szívesen gondolnak vissza a nálunk
eltöltött pillanatokra. Az értékes jutalomkönyvek és ajándéktárgyak vagy az egynapos
terepgyakorlat élménye sokáig idézik majd az emlékeket.
A mottóul választott gondolat felveti a kérdést: Előidéztünk-e vajon a változást? Néhány
területen úgy hiszem, igen. Az ominózus követ a közalapítvány adta a kezünkbe, mi pedig
próbáltuk úgy bedobni a tóba, hogy a kövünk által keltett hullámok legmesszebbre jutva
fodrozzák meg a víz felszínét. Megelégedettek természetesen azért nem lehetünk. Van
tennivaló még bőven, szerencsére vannak, és lesznek újabb ötleteink is. Kollegáimmal együtt
mi készen állunk. Ha szükség van a munkánkra, akkor szeretnénk tovább szolgálni közös
céljaink megvalósulását.
Ez úton kívánok a közalapítvány kuratóriumának, minden egyes munkatársának tovább jó
munkát eredményekben gazdag további sok-sok tíz évet.
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