FELHÍVÁS
a mindenkori rácvárosi általános iskola
3000 egykori diákjához!
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
(korábbi nevein:
Mecsekaljai Állami Általános Iskola, Rácvárosi Általános Iskola,
Rácvárosi és Istenkúti ÁMK, Pázmány Péter Utcai Általános Iskola)
diáklapjának szerkesztői
interjút kérnek
iskolájuk minden egykori tanítványától.
Szeretnének tudni minden korábbi diáktársukról,
kíváncsiak arra,
miképp alakult az életük, hogyan boldogultak,
merre vannak a világban, mivel foglalkoznak,
hogyan emlékeznek egykori iskolájukra, diáktársaikra, tanáraikra?
Ezért arra kérnek minden, az elmúlt 60 évben itt végzett diákot,
válaszoljanak írásban az alábbi kérdéseikre,
mutassák meg a felnőtté válás útját,
meséljenek munkájukról, adjanak mintát a pályaválasztáshoz,
osszák meg velük diákkoruk kedves emlékeit, történeteit.
A kérdésekre adott válaszaikat küldjék el a
sracvaros@gmail.com
email címre.
Határidő és terjedelmi korlát nincs,
de a szerkesztőség fenntartja az interjú szerkesztésének jogát!
Fotókat is szívesen látnak!
A beérkezett szövegeket a Srácváros diákújság
internetes különkiadásában
szeretné közzé tenni,
ezért az interjúalanyok hozzájárulását kérjük válaszaik közléséhez,
természetesen minden esetben velük egyeztetve!
Mindenkire kíváncsiak vagyunk!

Kérdéseink:

Természetesen nem kell feltétlenül minden kérdésre válaszolni,
és szívesen veszünk kérdésen kívüli élményeket, gondolatokat!
(a tegező forma az egykori gyereknek, diáktársnak szól!)
Mikor jártál ide, ebbe az iskolába?
Ki volt a legjobb barátod az általános iskolában? Miért?
Tartod-e vele ma is a kapcsolatot?
Ki volt az a tanár, aki a legszebb pillanatokat okozta diákkorodban?
Mit szerettél játszani legjobban akkoriban?
Melyik volt a kedvenc olvasmányod?
Melyik volt az a kötelező olvasmány, ami helyett inkább vállaltad volna a büntetést?
Emlékszel arra, hogy melyik tantárgyból szerezted az első egyesedet?
Mi volt a kedvenced a menzán?
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha?
Nem tudod véletlenül, hogyan tört le az orra, ki törte le?
Melyik volt az az évfolyam, ami leginkább kifogott rajtad?
Melyik volt a legszebb téli emléked az iskolában?
Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
Melyik tantárgy robbantott legnagyobb tűzijátékot a szívedben?
Nehéz volt elballagni az iskolából?
Mi volt a leginspirálóbb élmény az életedben, mi hajtott leginkább a célod felé?
Hol folytattad tanulmányaidat? Milyen foglalkozást választottál? Jól döntöttél-e?
Gyerekkorodban is érdeklődtél az iránt a foglalkozás iránt, amit később választottál?
Melyik volt az a mondat, ami megváltoztatta az életedet?
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Mi volt eddig a legszebb pillanat az életedben?
Melyik az a tárgy, amelyik a legfontosabb az életedben?
Hogy vagy mostanában?
Mikor jártál legutóbb az általános iskoládban?
Mit szeretnél még mesélni nekünk?

