KatonaSu li programtervezet
a 2015 l20t6 tan6vre

1.1. Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimn6zium pedag6giai programjAnak
honv6delmi nevel6shez kapcsolod6 r6sze

Honv6del mi nevel6si program

A Kanizsai Dorottya Gimn6zium szakkor jellegrl foglalkoz6st indit 6rdekl6d6
tanul6i szAmflra honv6delmi nevel6s t6makorben az aldbbi c6lokkal 6s feladatokkal.
lskoldnk az MH
Hadkiegeszitb es Kozponti Nyilv6ntart6 Parancsnoks5ggal egyUtt arra tdrekszik,
hogy
6rdeklodS di6kjaink
megismerj6k a katonai ptiya legjellemzobb tev6kenys6geit,
megismerkedjenek a honv6delem 6s a hadsereg politik6ban, gazdas6gban,
t6rsadalomban 6s kultf r6ban betoltott szerep6vel a mrlltban, a jelenben 6s a
jov6ben,
a valos6gnak megfelel6, 6letszer( 6s eleven k6p alakuljon ki bennUk a
szerzod6ses 6s a
hivat6sos katona tev6kenys6g6r6l, 6let6r6l, probl6mdrirol 6s sikerei16l,
elsaj6tits6k a katonaifeladatok v6gz6s6hez szuks6ges alapismereteket 6s
k6pess6geket,
megismerkedjenek a katonai feladatokkal osszefUgg6 legfontosabb jogi
dokumentumokkal,
legyenek elk6pzel6seik arr6l, mik azok az0jteladatok 6s rij kihiv6sok,
amelyekkel a
honv6deleme rt d olg ozok kovetk ez5 nemzedeke nek kel I majd meg bi rkozn ia,
l6ss6k, milyen perspektiv6k nyflhatnak meg egy fiatal elott a hadseregben,
k6pet kapjanak arr6l, hogy a katonai feladatok magas szintri elsaj5titds Ahoz a
k6sobbiekben m6g mi minden16l kell majd tanulniuk, illetve milyen gyakorlati
k6pess6gekre 6s tuddsra kell majd szert tenniuk,
rendelkezzenek informdci6val a katonai piily6kkal 6sszefUgg6 tov6bbtanul6s

-

-

lehet6s6gei16l.

2.1. KatonaSuli program 6rt6kel6se 201512016 tan6vben

A

Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimn6ziumban 2013 szeptember6ben
indult ez a program. A t6makorok feldolgozAsa, v6grehajt6sa szakkori or6k
osszevonds6val tortent. A szervez6k 5ltal kialakitott 6ves programtervet
megvalositottuk, tobb ponton a Nagy Lajos Gimn6ziummal kozosen. lskol6nk tanul6i
6rdeklod6ssel fogadtak ezt az 0j kezdem6nyez6st, szlvesen vettek r6szt a
rendezv6nyeken, kir6ndul6sokon. Torekedtunk arra, hogy min6l l6tvdnyosabb m6don
hozzuk kozelebb a katona6letet 6s az elm6leti ismeretek irdnt is felkeltsuk az
6rdeklodest. Nagyon jo kapcsolatot alakitottunk ki a szombathelyi Toborz6 6s
Erdekvedelmi iroda vezet6j6vel , Ferge Laszl6 6rnaggyal.
Megval6sult programjaink kozul a legfontosabbak:
lAtogatAs a Toborz6iroddban, szombathelyi Honv6d Hagyom6ny6rz6 egylet
bemutatkozdsa
- Ar6na utcai ki6llft6terem (id6szakos kidllitrisok l5togatdsa)
- Takdcs Tam6s t6bori lelkesz el6addsa az NLG- ben,
- kirdndul6s Budapestre - Hadtort6neti Mfzeum, Terror Haza Mrizeum
- szombathelyi l6ter megtekint6se, logyakorlat
- haditechnikai bemutat6,
- el6addsok a gy6ri, pdpai laktanya kepviseloi segits6g6ver az NLG- ben,
kirdndul5s Gy6rbe az Arrabona L6gv6delmi Raketaezredhez, eload6s
Magyarorszfig szereperol a NATO katonai szovets6g6ben
kirdrndulds Kom6romba,
vilr szlovdkiai oldal6nak megtekint6se 6s
haddszati szempontri megismer6se
- felvid6ki t0ra : Selmecb6nya, tdrt6nelmi eml6khelyek l6togat6sa, katonasirok
koszor0z6sa, Garamszentbenedeki ap6ts6g l6togat6sa, Klapka Gyorgy szobrdnak
koszor1zAsa. stb.
- B6csi Hadtort6neti Mrizeum id6szakos ki5llitdsai (pl,:1. vil6gh6bonis ki6llitiis),
- Budapesti Hadtofteneti Mrizeum (pl.: kardtort6neti ki6llit6s)
- Vas megyei katonai eml6khelyek felkeres6se.
- P6kozdi tort6nelmi eml6khely megtekint6se
HM 6ltal szervezett elmeleti 6s gyakorlati verseny.
Sikerult olyan tanul6kat bevonni, akik piilyafutdsukat a katonai pillyan k6pzelik
el, ami aldtdmasztja a KatonaSuli programot.
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-

a

3.1.

Tervek. c6lok

A 14- 17 6v kozti fiatalok megismerj6k hazAnk tdrt6nelmi mriltj6t, katonai
eml6keit, a magyar honv6delem tort6net6t, jelen6t. Fizikai 6s szellemi kihiv6sok dltal
szetezzen tapasztalatot 6s alakuljon ki erdekl6d6s a katonai pSlya ir6nt. lsmerje es
tisztelje haz$a hagyom6nyait 6s torekedjen arra, hogy hazAi{ert elni 6s tenni tud6
6l lam pol g 611 6, hazativii v6ljon.

tervezett programok:

2015. okt6ber

Vas megye katonai
6s tort6nelmi
eml6khelyeinek
megismer6se tfra ill.

v6rhat6 kolts6g:
150.000 Ft

ki16ndul6s
keret6ben,

koszorrlzds (1.
vil69hiiborris
eml6khelyek
(Ostffyasszonyfa),
Vasfuggony
Mfzeum,
Nemesmedves,
Koszeg,
,,Honv6delmi
Kotel6k" versenyen
val6 r6szv6tel
Nagy H6borfs
megeml6kez6sek

2015. november

2015. december

L6gyakorlat,
harcdszati
ismeretek,
fegyverhaszn6lat,
taktikai ill.
terepismeretek
eload6sok (misszi6k
a hat6ron tfl)

vdrhat6 kolts6g:

Honismereti, katonai
vet6lkedo (elm6leti,
ugyess6gi)
el6adds a
Nemzetv6delmi Eqvetem rol

vdrhat6 kolts6g:

-

90.000 Ft

30.000 Ft

2016. februdr

- Szolnoki L6gib6zis
megl6togat6sa
- fizikai, eronl6ti pr6b6k

v6rhat6 kolts6g:
220.000 Ft

Gyon gydsfalu kot6lp6lya

2016. m6rcius

2016.6prilis

-

tanulmdnyikir6ndul6s:
Katonai Em16kpark,
P 6kozd; d icsos6ges tavaszi
hadjdrat helyszineinek
bej6r6sa, koszorrizdsa;
Eszak m aqva ro rs z6oi v 6r ak
katonai tiibor
(terepgyakorlat,
fegyverismeret,
t6rk6pismeret, kozelharc)
SziklakorhAz
meotekint6se
P6pai 169ibdzis
megtekint6se,
Magyarorszdg helye
a NATO
szovets6g6ben)

-

v6rhat6 kolts6g:
320.000 Ft

vdrhat6 kolts6g:
190.000 Ft

-

egy6b lehetosSgek

v6rhat6 kolts6g:
100.000 Ft

A program lebonyolit5sdnak tervezett idopontja 2015.okt6bere 6s 2016. 6prilisa
kozott.

Kov6cs Bal6zs

tandr

tan6r
M6dos Tibor
igazgat6

