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Értékek, amiért érdemes itt maradni 
 
 

A Miskolci Egyetem egyik alapvető fejlesztési célja, hogy a helyben fellelhető 

erőforrásokat felkutatva régiónk felvirágzására a tudományos élet központjaként is hajtó erőt 

fejtsen ki. Ennek érdekében a miskolci Földes Ferenc Gimnáziummal együttműködésben 

olyan mozgalom kibontakozását kezdeményezi, melynek kettős célja van. Az első cél a 

helyben lévő emberi erőforrások, elsősorban a tehetséges fiatalok felkutatása, fejlődésük 

támogatása, másodsorban olyan érzelmi-értelmi attitűd kialakítása, mely Borsod-Abaúj-

Zemplén megye gazdasági felemelkedését és társadalmi fejlődését a helyben található és csak 

szűk körben ismert természeti és társadalmi erőforrások bemutatásával és népszerűsítésével 

elősegíti. 

A programmal olyan mozgalmat szeretnénk indítani, melyben a bázisiskoláknak felkért 

intézmények tehetséges tanulói pedagógusi támogatással, lakóhelyük és annak szűkebb 

környezetében fellelhető, helyben már ismert, akár kevésbé ismert természeti, társadalmi, 

kultúrtörténeti, vagy épített környezeti értékét, értékeit mutatják be. 

 

A tanulói tevékenység eredményeként a programban részt vevő diákok képességfejlesztése 

újabb területen bontakozik ki, az elkészült ismertetők, tájékoztatók lehetőséget adnak arra, 

hogy széles körben ismertté váljon mindaz, ami az ott élők büszkesége, amiről úgy gondolják, 

hogy érdemes széles körű érdeklődésre, amit közkincsé szeretnének tenni. A tanulói munkák 

a régiónktól távolabb élőket is a bemutatott értékek alaposabb megismerésére ösztönözhetik, a 

hely felkeresésére sarkallhatnak. Az ide érkező látogatók maguk is megtapasztalhatják 

régiónk negatív sztereotípiáinak cáfolatát. 

 

A mozgalom célja egy hálózat kialakítása. A hálózat alappontjait az indító települések és 

iskolák jelentenék, de a hálózat hosszabb távon bővíthető, sőt bővítendő. A mozgatható, 

tárgyiasult értékközvetítés, az értékek közvetlen bemutatása érdekében, fontos az alkotók 

rendszeres kapcsolattartása, és munkájuk eredményeinek megismertetése. A megye 

marketingjét javítva nem csak az itt élők számára adhatnánk megerősítést, hanem a megyén 

kívüliek figyelmét is ráirányíthatnánk településeink értékeire. Nem titkolt célunk, hogy 

pozitív képet alakítsunk ki térségünkről, ellenpontozva a szenzációhajhász indíttatású 

negatívumokat. 
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Közismert tény, hogy a diákság ismeri legjobban a fiatalok értékrendjét, nyelvét és kulturális 

értékeit. A tehetséges diákok tudják leghatékonyabban megszólítani diáktársaikat. A 

kezdeményezésben részt vevő diákok követendő példává válhatnak társaik előtt. Munkájuk 

eredményeképpen a bázis intézmények többi diákja, reményeink szerint a bázis iskolák 

környezetében és kapcsolatrendszerében aktív oktatási intézmények diákjai is bekapcsolódnak 

lakóhelyük jobb megismerésébe és megismertetésébe. 

 

Korunk legkorszerűbb és általánosan elfogadott információs felülete az Internet, amely 

minden érdeklődő elé tárhatja értékes tartalmait egy honlap, vagy egy PPT formájában. A 

lehetséges érdeklődők körét tovább tágíthatja az a lehetőség, amikor az internetes megjelenés 

több nyelvű, ami a bemutatót készítő diákok számára újabb kézzelfogható értelmet ad az 

idegen nyelvek tanulásának. 

 

A modern kor eszközei nem mindenhol és nem mindenki számára elérhetőek, ezért különösen 

fontos, hogy a hagyományos tájékoztatási módok is érvényesüljenek, melyek közül a tanulók 

munkáját összefoglaló tablókat véljük legkifejezőbbnek. 

 

A személyes találkozók, eszmecserék szempontjából is a legalkalmasabb szerveződés a nyílt 

konferencia, ahol a meghívott előadókon kívül az érdeklődők is jelen lehetnek. 

 

A jó gyakorlatok terjedése az iskolák kapcsolatrendszerét meglévő kapcsolataiban mélyíti, új 

kapcsolatok kialakításának terét képezheti. A hálózat tagjai közötti harmónia fokozza az 

együttműködés lehetőségét, folyamatosan bővíti az együttműködés kereteit, a személyes 

kapcsolattartás erősíti a társadalmi mobilitást. 

 

A távlati célok között szerepelhet olyan programcsomagok összeállítása, amelyeket 

kiajánlhatnánk iskoláknak, civil szervezetnek is. Ezek a programcsomagok az általunk feltárt, 

bemutatott értékeknek a megismerését segítő komplex ajánlatot tartalmazhatnának. 

 

A rövid távú feladatunk az lesz, hogy indítsuk el ezt a mozgalmat a meghívott iskolákkal. 

Ennek érdekében szükség van intézményenként egy-egy elhivatott tanárra. Az ő feladatuk az 

lesz, hogy gyűjtsenek maguk köré négy-nyolc fiatalt, akik vállalják településük egy-egy, 

általuk kiemelkedőnek gondolt természeti és kulturális értékének egy paravánnyi 

hagyományos, illetve egy PPT formájú elektronikus bemutatását. 
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