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Ariadne fonala
l . Beszelgetesa palyavalasztasrolAdandr.86d!Sandorpszlchologussalesa Pefar.

Drap~ln~DyseDBSKilzepiskoladlakjaival

N em tudom, ArI"adne fonala "- Tudnunk ken tenneszetesen" il eo egyei> meifonto14ab6l Jne8-
segi~ene-e a mal flata.! bogy a azervezet! tanacsadas an- pr6baitaK teke= a i)'erek ,ambi-
Theszewzoknak a paiyava- magaban m£og!lem oldja meg a ci6it. A diakoknak nunlai)' 30aza-

lasztasban, vagy a azaz es szaz foglalkoztatas problema.;t. A hosz- z"leka valasztott ke~c>inek
szakma 1:"blrinVus..~anb?lyongva szabb taw. MderszUkseglet:ek Is-In,:", megfelelo pa!yat. -t mU
maguk kor£olekernek az utveszto- merete hijan, maga a pszlchol6gusI,ranyba "'eIlett ,J<alauzolnoi..Tal&n
bOllkivez?to fonalat. ;<\h?lyett.hogy sem kepes kesobb tenylegesen IS

I

mondanom, a",:"" kelJ. hoi)' mU je-
,a palyavalasztas evrol eyre klsebb k=atow tanacsot adnl... lent a tarsanalomnak, na a to-

gondot okozna, a jedekbOl itelve A psziehol6gus gcmdo!atalhoz, vabbtanul6 1iatalok saj,,1 kepes-
mind nagyobb sulIyal nehezedlk a had<! fuzzill< meg hozza, hogy Adan: reg<>ikkcl es a >tarsadalmi-gazdasa-
flatalok ,vallara. A paradoxont tav<>ly rendl<iviU I<arultekintocn, gi szuksegletekkel is assze nem
kannyebben megerbhetjtik, ha tud- szerveztel< meg a pw!yava!asztasll egy"letheto paIya' va!asztanak ma-
juk, bogy a tovabbtanulas'i lehelO-tanaesadast. Az iden azonban, mint- gulmak. Nag.)'on gyorsan lemorzso-

i segekrol es a soloat hangoztatott ha masol<hoz hasonl6an, nel<il< l6dnak, vagy ha rnegis be1ejezik Ia-
kad",'sztikseg'lebekrol val6 tajeko- sem lett volna 1<e/JloeTeiill< hozza, nulman;,-al1<al, elhelyezkedesl lehe-
zOdas kor..ntsem biztosiWk a ke- Pedig a I<azseg ipaTa",,1<minde- toreg illjim - tarsadalm1 eszkOzOlr
sobbi elhelyezkedesre - sajnos, a nel<elott termelo munkdsokTa van igen,'bevetelevel - 'at kea kepezul
termalo szakmak eseteben is csak szill<sege. o1<et. '

Wltetelesen beszelheltink blzlos al- - Ezutlal a Polar Drapsln Egy- , J
lasr6L seges Kazepiskolaban nem szervez- Ea6ly az elhelyezked6 ":

Mlnth<l az Idel pMyavalaszldsi lek meg a palyavalaszlasi lanaes-
eLOl<eszillelel<Teis ez a I<orillmeny adasl, es a pedagagusok' kareben - A legnagyobb problema m41
nyomta volna Ta a belyeget. Mlnt- is mintha olyan velemimy alakult mindig az, bogy IObb evvel az is-

/7,a a l<oTaabl evel<hez viszonyltva volna ki, bogy nezztink utana al kolarcform bevezetese utan .em
a I' edagogusol<

'

is gyamoUt>lanabbul tovabbtan

,

ulaSI lehelOregeknek ma-

,

tudjt>k, mi is rejllk egyik vagy:
fogtal< voina hozza a peHyavalasz- gunk - foglaIta assze a jelenlegl ma.ik szakma eInevezese mogat! -
tasl ronacsadashoz; minlha iskola- helyzetet ORCSIK Sznezsana a vetle szlimba a gondokat HARAN-

~f:~~z~~~;';,~aso~~~~~nt veo"t:I<~~: ~¥;ze~~!la~eg~~~16;:. e-;:de~lo~:s~o~ GOZO Ibolya diaklany. - ~ em-

resztill, hogy az egyes szal<ol<hely- Wltelelekrol azonban esak lien ke-
,

her esak akkor kapkod fUhoz-U-
segcnkenti megos.lasar"l is esal<az son ertesUlttink. Az ujsagokban hoz, amikor kitanuija a szakmaf

utolso piHanalban lehetne,t~iel<o. megjelenl palyazatok azutan elosz-! eo vagy nom lud elhelyezkednl.
zod",,; mmtha.. m'ndenl<t. az U} IS- lattak mmden brzonytala,?sagot, vagy ha meljls akkor Igen rOvld

~~~~~ef~z7";~a:s~~p~~t:~:;~~t;a~Z~~gi ~f;di~z a~ ~~~Is~o~ll:~a'~~~k~~~~ Idon beWI raj~n, hogy a lumgza-
I<ezdjill< ai/tealmazni, S addig a ie- tenek egy-egy agazat fOlvetell ke- too szakma magatl nagyon is
lenleul gyateorlat marad ervenyben, retterverol. szimpla tiszlviselOi mwika rejUk.
Upy ldtsz;k azon~an, hogy mindeT- ! Tegyill< hozza a dlal<ldny sza- - Az egyseges kazepiskola !aD-
rol megfeledlceztunl<. ~~~~\~~3~n~/~~~~~:gh:~s :~~~ terve tulajdonkeppen'megismetll ~

vabbtanu.lasl !ehetosegel<iTant er- allalanos iskoIa !elsObb lagozatain
deJclOdni, amll<oTmaT maidnem tanultakal -' hallottuk GOROG
teesD. Hogy ponto",n erzel<eltessul<, Istvan tanul616L - Szerinlem u
mire is gondolunl<,hadd mi>ndiul<meg nem' volna baj 'ha e eve~- Mivel a palyavalasztas az

I

el, hogy petdaul az egyseges I<a- , - " gy ,

egyik legfontosabb dantes az em- zepisl<oIal< elsos dlal<iai ra sem he- a kesobb valaszt.hat6 szakmak
her eleteben, jeienlosegehez mer- deritenel< az id.1 pdlyav6Jlasztas meglsmeresere !ordltana.nk. Nem
ten nagyon Is mellazattnek, elha- kape~an ethangzott tai~I<DZtatol<Ta,arra gondolok, bogy a Iak6hely-
nyagoItnak, .'esetJegesnek. lartom, ~!taldba,: meg sem ves.,k <lzta t~- hez legkazelebb eso munkaszerve-ahogyan az eletre szol6 hlva'tas ki- }ekozlatot, ame!ybOl al1«>l0madtan ' .. ,

v..lasz!asa napja,inkban tarlenik - vatamennyi !ehetosegrol Informa- zetekat korbejarjuk. A gyakorlat1
fejlette kl velemenyel ezzeI, a fon- lodhatnanal<. Sainos, az ;"kolal< lermelomunka kereteben ezl egyeb-
too ,kerdessel kapesolatban ,,"minaI' szamlaiaTa is tenni ken egy-I<et kenl is megtesszilk ezzel azonban
dr. HODI ,'.IIZ,!,dal'EJo!iIsz- megiegyzest. A ,p~,dag6gI'S01< I<azil! f6kent a sztil6k !o~la1kozasaVal is-
seg.. '."'" ~- AaI«In' megvaT}a~, "b"I1~II~z,atQI< "',' ," " ' " ,
ben t nl esak a larsadal- megieleneset, s esal< ezel< <>Iapian merkeahetl1hk mag, nInes' szelesebb
mi-gazdasagi lehetosegek es az taiekoztatial< dial<iall<al. Pedlg ha betekinlestink' a sok,al emIegetett
egyeni 6hajok flgyelembevetelevel az' e!Ozo evl palyazat anyagat meg- par szaz szakmaba.

es egyeztetesevel voI,?a lehetseges. 6r~zne1<, ab.bat sol<, mindenTol be- - A palyavaIasztasi pantos M-Mert ha a tanaesadas nem szer- szamol/talnanal< a ftataloknal<, hlSz.. .
veze!I, nem intezmenyes, a pszl- az egyes szakok evrol evTe eayazon derszukseglelek nelktil kepleIensel
ehol6gus meg a legjobb szandeka helyen nyilnal< meg, vwltozasok tu- felelossegteIjesen lebonyolltanl -
enenere slIm tud erdembeU javas- laidonl<eppen csal< a tagozatok sza- foglalta assze az elhangzoltakal dr.
la.tot lenni: Az, isko!an beltiJ I~- maban tehetsegesel<. HODI Sander. - Jelen plllanat-
vekeny\<edo pszlehologus, pedago-
ius es szoeloiagus mun,kftjanak Is ban ugyanis hiaba valaszt a. di8k
e

,

sIlk .abbnn az esetben

,

van gya

.

kor-

I

Az ember ,nom egy azakmara kepessegel!'ek m egfelel6 szakmat.
lah ertelme, ha a dtakokkal val6 azUletlk, ha b<ilathat6 Id6n beltiJ ezzel Selll
foglalkozasl a gazdasagi fejlodes tud eIhelyezkednl
nyomon kavetesevel asszhnngban - Az en korosztalyom is csak a '. .
szervez.! meg, masodlk oszlalyban kezdell komo- Az lit megszolal! negy diakl<al

Iyabban foglalkoznl a lovabbtanu- kapesolalban eImondh!<tom, bogy
lasi lehelasegekkel - jegyezlemeg Iegjobb kepessegelkkel asszhangban
URBAN. Zsu,zsanna ugyanesak a danlOtlek a tovabblanuIasr6L

~~~e~~:kl~~abbl~~~[;in ::..~~na:~~: Mindegyiktik klUino lanul6; Oresik
ban egeszen a Magyar'Sz6ban meg- Sznezsana egeszsegilgyU szakiskoIa-
jelent palyazalokig semmlt gem tu- ba, Urban Zsuzsa a pedag6g1a1
dunk. bogy hol mll' lehet maid aikademiara Harangoz6 IboIya In-
lanuln!. Mlnden oldalr61 megpr6- ' -
bait. valakl "sUgnl", segllenl. A rO~aUka.! szakra, Garog Islvan
sztilok egyet mondanak, a pedag6- pedlg elektroteehhikai szaJdskoIaba
gusok mast - az embernek, zsong szeretne Iralkozn!. A negy 1iata.!
a feje a, sok j6 lanacsl61. A leg- liszlaban van sajal kepessegelveI,
nagyobb baj, bogy a disk mar -
e!eve nem valaszthatja azl a szak- a vegso szal azonban a szaklsko-
mat, amedy a Iegjobban letszik ne- lak mondjak ki, ameIyek a rang-
ki, 'mert ludja, bogy azzal, szinle soralassal esupan a lanulmanyi ela-
semml eselyeslnes az elhelyezke- menetelt merik. a 'l<!nyleges ra-
desre.. ., 'I tl L I

'

ba- A "megalkuvassaI" kapcsolat- ~rme s<gge azon n mar nem
ban meg kell jegyezni, hogy' az 10rOdnek.
objektiv kartilmenyek kompromlsz-
szumra kenyszeritik a fiatalokat -
jegyezte meg aT. HODI Sander.
- Az ember azonban nem egy
szakmara sztiJeUk, labbhOz van,ke-
pessege, esetleg esak enl jelenlke-
zlk a baj" bogy fruszlraci6s zava-
rok "Iakulnak, kl benne mart nom
tanulhalla ki a nekl letsz6 szak-
m..t.

TavaIy a paIyavaIasztasl tanaes-
lidos kereteben' kepessegvizsgat is
vegeztilnk. A leszl olyan kerdest Is
lartalmazolt, bogy mil szeretnenelt
a sztilok a gyerekbOl nevelnl es ml-
lyon lervei vannak maganak a dl-
aknaok. RendkivtiJ tanulsagos vala-
szokal kaplunk. A sztil~k jelenlos
hanyada levesen itelte meg gye-

~~: v~:~:~~e~:lhs:n ~~~~ek f~t~~:
hel6segelt. ,MiveI lnlelUgencialesz-
tat is vegeztilnk, kiderillt, bogy a
sztiJok egy reszenek keptelen elva-
rasal vannak. Orvost, jogaszt..
szerellek voloa gyerektikb61 nevel-
ni, boleti erre az ut6bbiaknaksem-
miIyen adoitsaguk Hem volt. A
masik vegletr61 is beszeIni kell. A
sztiJ6k kazilI ugyanls sokan anY,a-' ..-_--_.

A szervezett tanaesadss
Je101110&3110

areform
, vIlla gondolkodas vegtiJ is any-
odoll, bogy az lepetl volna meg,
, Hem a mezagazdasag es az Is-
,it: volna. '

pert Pal szavegrajza

'ltiIatasok a termesre, Ferl Mesl?
bUgal kerdesl.
ur - nez ,fel az eire, melyrol

laval sz6rna sugarail a nap -,
~ meg sokalg tart, rosszabb lesz,
lreform...
yesek szerlnl mar sok Is a, j6b61;
e karlkaznom T6falvara, kikernl
nyet.

-s)'

, BALINT SandOT

Szervezeffennyaralnak
a szenffamasiDyerekek

Az ut6bb! evekben mind<!n ;.yA-
ran nagyobb sz8mU i.skolas gy""-
m€Jk nyoaral S7J8rvezetten a tange-
ren Szoenlbama..r6l, Turjar6l, es
NM,aljx61. Az idem a mull evihez
vt.szonyllva mi-g tObb kisd:aJk nya-
ralMara van k]14tas. 19y a gyer-
meIovectelmi onigazgalasi erdek-
ktijzfu6g kozreunukOd,,'evel csak-
n.em 200 gyermek lalb! vakaci6ja-
na.!< egy reszel a tengerparti OrnJA
".vii hel~ben. KazUlIlk 35, ald-
~'sztilel a1acs<>ny kerewtliek,
Ingven, iJ,letve a ltVErnlekv~
erdeklkazfuseg kOlL""~n fog nya-
ralnL A e.",knem ketsozaz gyerr11Ek
junLv. 18-a" indul OmiSb6. Sz8ll1-
tasukr61 a verba"'1 Ba~loatr....
luristalirodaja gondoslrodik. A 12
napos teldes e1I1alas ea az ut 3200
dinilrba kerill,

8. O.


