AZ EMELT SZINTU E! RETTSE! GI SEM LEHET AKADA! LY...
Felké szı́tő tanfolyamra já rhattak az é rdeklő dő k tá rsadalomismeretbő l

A SZIE-ABPK adott otthont szombat délelőttönként annak a tanfolyamnak, mely az emelt szintű
érettségire való felkészülést segítette elő az érdeklődők számára. A kurzusokon szerzett tapasztalatokat,
élményeket az egyik résztvevő foglalta össze lapunknak…

Így 40 körül már óvatosabb az ember…vagy tapasztaltabb.
Mindenesetre tudja, hogy ha jelentkezik egy felsőoktatási intézménybe, akkor maximálisan fel kell
készülnie a megmérettetésre. Itt van mindjárt az emelt szintű érettségi. A tavalyi évtől bizonyos szakokra
kizárólag akkor nyer felvételt a hallgató, ha legalább egy (a megjelölt szakhoz kapcsolódó) tantárgyból
eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tesz.
Sok felvételizőt elriaszt ez a tény, de ez nem így történt a SZIE ABPK-n Jászberényben. Dr. Furcsa Laura
fejéből pattant ki az ötlet, miszerint a karra jelentkezőknek szerveznek egy tíz alkalmas ingyenes
tanfolyamot társadalomismeretből. Ez a tantárgy mentőöv lehet a már nem annyira frissen érettségizettek
számára. Ugyanis a társadalom- és jelenismeret, valamint a pszichológia és gazdasági ismeretek talán a 30
feletti korosztály számára leginkább érthető, alkalmazható és megjegyezhető.
A főiskolán február 14-én indult el az oktatás az iskolában dolgozó pedagógusok segítségével, illetve egy
alkalommal az egyik végzős diák prezentációját hallgathattuk meg, míg záró akkordként az önkormányzat
egyik illetékes kolléganője próbálta átadni a tudást az önkormányzat, az állam és az országgyűlés
munkájáról.
Szombatonként 9-13 óra között hallgattuk, néztük a színesebbnél színesebb előadásokat. A csoport tagjai
egyöntetűen jól érezték magukat ezen délelőttök alkalmával. A csapat gyorsan összekovácsolódott, és
legalább bepillantást nyerhettünk a főiskola életébe, oktató munkájába. Általában minden alkalommal
kivetítőn láthattuk az aktuális tételekről szóló prezentációt, illetve szóban is elmondták nekünk, kicsit
részletesebben ugyanazt. Lehetőségünk volt kérdezni, forrás után kutatni. Minden előadás anyagát
megkaptuk egy közös e-mail címre, ahová bárki feltehette hasznos gondolatait. 49 tételt kellett
kidolgoznunk – ebből 21 a pszichológia témát érintette (a gazdasági ismeretek helyett). Ez jó választásnak
bizonyult, mert érdekes – a mindennapi életünk során gyakran tapasztalt – élethelyzetek sokaságáról
hallhattunk. Megtanultunk olyan szakszavakat, amelyek az írásbeli érettségi esszéinél nagy segítségünkre
voltak. A vizsgán előjöttek a 10 hét alatt megtanultak, de persze volt olyan feladat, amiről még sohasem
hallottunk. Azonban logikus gondolkodással ez a feladat is megoldhatóvá vált. Természetesen sok-sok
tanulással, segédanyagok és szakkönyvek olvasásával tovább mélyíthettük tudásunkat.
Összességében tekintve – és ahhoz képest, hogy nincs ehhez a tantárgyhoz és érettségi vizsgához
tankönyv – véleményem szerint felkészültnek érezhettük magunkat a megmérettetésre.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az összes felkészítésben résztvevőnek, és további sok sikert
kívánunk munkájukhoz J
Hábenciusné Balla Andrea
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