Sikertörténet a Kölcseyben a hatévfolyamos képzés bevezetése
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium innovatív módon a 2020/2021-es tanévtől
hatévfolyamos képzést vezetett be, a hetedikes verebek minden területen kitesznek önmagukért
és versenyszellemüket az alábbi írás is bizonyítja.
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 7.D osztálya egy díjátadó ünnepségre kapott
meghívást a Vécsey utcai Fiókkönyvtárba. Az osztály teljes létszámmal sajnos nem tudott
megjelenni, de négy kisdiák képviselte a távolmaradókat is. (A gimnáziumban most induló,
hatévfolyamos képzésben tanuló osztálya „kilépett” az iskola falain kívül és tanulói
megmutathatták irodalmi tehetségüket.)
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey Utcai
Fiókkönyvtára 2020 szeptemberében pályázatot hirdetett Írd meg! címmel. A fogalmazási
versenyre általános iskolás korúak fogalmazását várták, amelynek apropóját többszörösen is a
járványhelyzet szolgáltatta.
A könyvtári intézményrendszer egyik törekvése, hogy oktatást segítő projektekkel
járuljon hozzá az élethosszig tartó tanuláshoz, ezért ezzel a kezdeményezéssel a fogalmazási
készség és az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztését célozta meg.
A következő címek közül választhattak a pályázók:
- Hiányzott az iskola, hiányzott a könyvtár!
- Csintalanságok, huncutságok
- Egy izgalmas nyári élmény
- A jó vírus
- Az unikornisok és a sárkányok
A 7.D osztály minden egyes tanulója tollat ragadott szeptember első napjaiban, hogy az
egyik szabadon választott témában bizonyítsa tehetségét, és megírja pályaművét. A szárnyaló
fantázia és a kreativitás nem ismert határokat, izgalmasabbnál izgalmasabb munkák készültek
el és örvendeztették meg magyartanárukat az órákon. Volt olyan diák, aki a nyáron átélt
kalandjait mutatta be, legyen az egy izgalmas balatoni, budapesti, szegedi kirándulás vagy a
nagyszülőknél tett látogatás. A jó vírus címet is többen választották, nem véletlenül, hisz az
adott világjárvány és az elmúlt időszak foglalkoztatta a gyerekeket. Az unikornisok és
sárkányok címmel is fantasztikus munkák születtek, a képzelőerő nem ismert határokat: egyegy alkotás már a fantasy regények világát idézte. A digitális oktatás során megtapasztalt
élmények is megjelentek a fogalmazások között, hisz sokan nagyon nehezen élték meg a négy
fal közé való bezártságot, és alig várták, hogy visszatérhessenek az iskolapadokba, illetve
felfedezhessék az iskolai vagy megyei könyvtárat és kedvenc szerzőiktől új könyveket
kölcsönözhessenek.
Az alsó tagozatosok díjainak átadása után Tomasovszki Anita könyvtárigazgató és B.
Mikula Edit könyvtáros az 5-8. osztályosok részére adta át az ajándékcsomagokat és az
okleveleket, és a 7.d osztályosok taroltak:


az első helyezett Jaczkó Hanna Júlia,
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a második Laboncz Adél Zsóka,
a harmadik Petromán Szilvia lett.

A díjátadó ünnepségen nemcsak az első három helyezést hozták el a diákok, hanem a
legjobb osztály különdíját is megkapták. A Móricz Zsigmond Színház felajánlásának
köszönhetően az egész osztály színházjegyet kapott a Szaffi című előadásra, amelyet Holik
Emőke értékesítési vezetőtől vehettek át a diákok. A szervezők az osztály magyartanárának,
Kerekes Attila tanár úrnak is kedveskedtek egy elismerő oklevéllel a verseny népszerűsítéséért.
Az osztály első sikeréről a Nyíregyházi Televízió tudósításából az egész város tudomást
szerezhetett, egy (siker)történet első fejezete elkészült, s a reményeink szerint a folytatás
következik.
Kerekes Attila, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
magyar-történelem szakos tanára
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