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A Katedra folyóirat szerkesztősége 
alap- és középiskolák közötti versenyt hirdet, melyben

A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNYT
keresi.

A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását 

(3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény forgatókönyvét tartalmazza, 

amely a 2014/2015-ös tanév folyamán kerül megrendezésre. 

Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.

A pályázat célja: 
A hagyományos iskolai rendezvények 

– karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – 

mellett ötletbázist hozni létre, amely inspiráló jelleggel bírhat 

más iskolák számára is.
A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, 

az adott közösségben betöltött pozícióját is erősítik.

A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhatnak.

A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk 

a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. 

A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést.

Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola nevét, postacímét, 

e-mailcímét és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. június 30.

A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, 

illetve a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 

A győztes pályamunkák a Katedra 2015/2016-os évfolyamának hasábjain is olvashatók lesznek.

Az eredményhirdetésre a 2015 őszén tartandó Katedra Napok keretén belül kerül sor.

Pályázati felhívás

 Fibi Sándor: Ha május van, akkor…
 Mihályi Molnár László: Éretlenségi?
 Stirber Lajos: Akikért nem szól a harang
 Albert Sándor: A tanulási stílusokról
 Pintes Gábor: Az alapelvek rendszere 

   mint a nevelés erkölcsi kódexe
 Kiss László: 300 – A fizikaoktatás alkonya
 Hajduné László Zita - Baráth László: 

   A testnevelési játékok helye, szerepe 
   és alkalmazásának lehetőségei az iskolai testnevelésben
 Sándor Zsuzsanna: A szociokulturális 

   ismeretek szerepe az idegennyelv-oktatásban
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Rémiás Angelika „Ezt 
nem úszod meg szárazon!” című fotója 
látható (Buzitai Alapiskola)

A bőség zavara lett a sorsunk. Ismétlődő 
kérdés, hogy melyik az a bizonyos könyv. 
Egyáltalán, van-e olyan egyetlen, mely pi-
edesztálra emelendő. Vagy több van? Ha 
igen, mennyi? És hányszor lódult meg már 
a képzelgés játéka, hogy egy lakatlan sziget-
re melyik (öt vagy száz) könyvet vinnénk 
magunkkal… Mindenképpen kevés volna, 
akárhányat is vihetnénk. És lakatlan szige-
tek sincsenek. Összeérnek, összenőnek a 
világaink, könyveink, olvasmányaink. Az 
elektronikus könyvek korában ezernyi írás, 
„legkedvesebb könyv” is elfér egy naptár-
nyi, könnyű füzetben. Ez lehetne tán ko-
runkban a legkedvesebb könyvem. Vagy 
mégsem? A kérdés az lehetne: mi legyen 
az, ami a gyűjteményből kimarad. Mert 
valami mindig kimarad, és kár minden új 
eszméért, verssorért, ami engem (is) meg-
keresne, de el nem érhet. Örök küzdelem 
rejtezik az olvasó ember sorsában. A tudás 
vágya, az olvasás arra ösztökél, hogy meg-
kíséreljük a lehetetlent. Mert oly irigylésre 
méltó volna polihisztorrá válni. Megiste-
nülni a mindent tudásban. De mindent tu-
dás nincs. Vannak kisebb-nagyobb emberi 
tudások, ezek mögött könyvek százai-ezrei 
sorakozhatnak az elszántság és a szorgalom 
vonatkozásában. Ezen különböző tudások 
hálója köti össze jól-rosszul világunkat. 

Gágyor Péter
A legkedvesebb könyv

Bennük egy-egy a könyv az elképzelt lánc-
szem. Melyiket szeressem, vagy ne szeres-
sem? Ez a háló óvja, védi a világunk érté-
keit. Van mitől. Mert vannak áltudások is 
a sznobizmus és giccs birodalmában. És 
álkönyveket is nyomtatnak, adnak ki ál-
könyvkiadók. Valaha úgy képzelték, hogy 
egyetlen könyvnek kell uralnia tudásunkat. 
Még ma sem tudok könnyű szívvel vissza-
gondolni a leninizmus pitiáner gondolati-
ságára és savonarolai erőfitogtatásaira. A 
megfélemlített gondolatok világára. Mert 
félelmetesek az egykönyves emberek, aki 
olvasmányuk alapján minden kérdésre fe-
lelni tudnak. Magabiztosan és kioktatóan 
ülnek fel fordított nyereggel, fordított lova-
ikra. Ó, az apokalipszis felfordított lovasai. 
Már nem égetik, összetiporják a könyveket, 
olvasó szemeket. Keveset olvasó nemzedé-
kektől didereg a jövő. El nem olvasott fon-
tos könyvektől volna félni valónk. A mű-
veletlenség növekedése a szellem pestise. 
Konzumvilágunkban a még el nem olva-
sott jó könyvek a legkedvesebb könyveim. 
Mert olvasni kell, az olvasás életmód, nem 
múlhat el nap könyv nélkül. Ha mégis… 
akkor az rossz, felesleges nap. A legkedve-
sebb könyvem az, amit éppen ma olvasok 
– és a következő kedvencem csak az lehet, 
amibe ezután belekezdek. 

Minden lexikon, arcképcsarnok szerkesztője azzal a szán-
dékkal fog hozzá munkájához, hogy senkit sem szeretne ki-
hagyni, de már az elején tudja, hogy ez nem fog sikerülni. 
Ha az összeállításban többen is részt vállalnak, akkor minden 
bizonnyal teljesebb lesz a névsor, mintha egyetlen személy 
próbálkozna a lehetetlennel. Ezúttal köszönöm meg Duka-
Zólyomi Emese, Józsa Mónika, Kazán József, Stirber Lajos és 
Szalay Szilvia segítségét a kiválasztásban és az adatok, fény-
képek beszerzésében. Olykor nem volt egyszerű eldönteni, 
hogy kit sorolhatunk a „szlovákiai magyar” kategóriába, hi-
szen a zene nemzetközi – nem lehet magyarul, angolul vagy 
szlovákul zenélni. Különösen neves hangszeres zenészeink 
esetében volt nehéz a kérdést megválaszolni.

Ki számít inkább magyarnak zenei életünkben: aki legtöbb 
iskoláját magyarul végezte, de pályafutása során sohasem 
szerepelt magyar együttesekben, és csak ritkán vett részt a 
magyar rendezvényeken, vagy az, aki szlovák iskolái elvégzé-
se után tevékenységével gazdagította kisebbségi zenei életün-
ket? A magukat magyarnak valló, magyar iskolákat végzett 
és magyar kórusokat vezető karnagyokkal – persze – nem 
voltak ilyen gondok. Nem várt bonyodalmat okozott az is, 
hogy az Arcképcsarnokban pontosan száz (nem 99 és nem 
101!) személy kaphat helyet. Már a kezdetek kezdetén tudtuk, 
hogy ehhez nem elegendő száz személyt (vagy azok leszár-
mazottait) megszólítani, hiszen a kért anyagokat nem min-
denki bocsátotta rendelkezésünkre. Így maradt ki a kötetből 

számos olyan kiváló karnagy, muzsikus vagy zenekritikus, 
akik késve reagáltak a kérésünkre, vagy hiányosan (pl. fotó 
nélkül) küldték el a kötetbe szánt soraikat. Akadtak, akiket 
nem tudtunk időben elérni. A fenti okok magyarázzák, hogy 
ebből a kötetből olyan neves zenészeink maradtak ki, mint 
például Baán József, Balázs Szabina, Balázs Martina, Balla 
Viktória, Bodonyi András, Ferencei Andrea, Gáfforné Ma-
gyar Ilona, Kekeňák Szilvia, Molnár András, Paszmár János 
vagy Wollent Andrea.

Az 1918 utáni szlovákiai magyar zenei élet olyannyira 
bővelkedett kiváló zenészekben, hogy jobbnak láttuk a 
kötetet csupán a komolyzenészek felsorolására tervezni. A 
könnyűzenészek (operetténekesek, nótaénekesek, cigányze-
nekarok, rockzenészek) és a népzenészek egy (vagy akár két) 
további kötetet tölthetnek majd meg. Ami a (cseh)szlovákiai 
zenei életben leginkább magyar, az a kórusmozgalom. Ez-
zel magyarázható, hogy a kötetben főleg karnagyok kaptak 
helyet. Kérdéses, hogy itt van-e a helye Kadosa Pálnak, aki 
ugyan Léván született, és gyermekkora jelentős részében 
Nagyszombatban élt, de Csehszlovákia megalakulása után 
Magyarországra került. Ha még élne, ő bizonyára nem vál-
lalná a „szlovákiai magyar” identitást. A szülőföld viszont 
kötődik hozzá: ezt igazolják a több-kevesebb rendszeresség-
gel a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága által Léván 
rendezett Kadosa Pál Zongoraversenyek.

Horváth Géza

Megjelent 
A szlovákiai magyar KOMOLYZENE 
képviselőinek ARCKÉPCSARNOKA
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TarTalomjegyzéK
… akkor ünnepek kavalkádja van, ta-

vaszi fény és virágözön, felszabadult, bol-
dog mosolyok, kiteljesedő érzelmek idő-
szaka és természetesen szinte folyamatos 
remegés, hiszen a középiskolai felvételi 
vizsga, de a szóbeli érettségi megméret-
tetés is május „kedves” ajándéka. Szerte 
kis országunkban nincs olyan óvoda és 
alapiskola, ahol a gyerekek nem készül-
tek volna kedves és szép ünnepi köszöntő 
műsorral a hónap talán legszebb ünne-
pére, az anyák napjára. Ezeknek a kedves 
műsoroknak a hangulata egyetlen más 
iskolai ünnepi eseményhez sem hasonlít-
ható, hiszen a jelenlevők számára mélyen 
megható a szereplő gyermekek őszinte 
öröme, csillogó szeme, igazi boldogsága 
és a szereplő gyermekeket mosolyogva fi-
gyelő édesanyák, nagymamák legördülő 
örömkönnyei… Május az emlékezés 
időszaka is, az emberiség eddigi törté-
nelmének minden bizonnyal legborzasz-
tóbb, soha eléggé el nem ítélhető tragé-
diájára való emlékezésé. Őszinte főhajtás 
a több mint húszmillió ember előtt, akik 
életüket veszítették a hetven éve befeje-
ződött második világháború értelmetlen  
öldöklésében. Mélyen elgondolkodtató 
azonban, hogy a legtöbb iskolában – és 
most mindenekelőtt az alapiskolák felső 
tagozatára és a középiskolákra gondolok 
– ez a világtragédia a felnövekvő generá-
ciók számára lényegében csak azt jelenti, 
hogy május nyolcadikán, a világháború 
befejezésére való emlékezés ünnepnap-
ján nem kell menni iskolába… Talán még 
az is elképzelhető, hogy sok diák azt sem 
tudja, hogy azon a napon miért nincs ta-
nítás. Úgy érzem, ennek a ténynek is van 
bizonyos – nagyon negatív – jelzésértéke, 
mint ahogy annak is, hogy a munkának 
ma már nincs ünnepe… 

Bizonyára nem vagyok egyedül az-
zal a véleményemmel sem, hogy kevés 
olyan ország van a földrészünkön, ahol 
az oktatásügy olyannyira mostoha bánás-
módban részesül,  mint ebben a nagyon 
fiatal és kicsi országban, ahol néhány 
hónap leforgása alatt a honi oktatásügy  
jelenlegi első számú irányítója immár a 

harmadik személy, akinek azt a hajdan  
rendkívül megtisztelő munkahelyi be-
osztást nyomtatták a névjegykártyájára, 
hogy iskolaügyi miniszter… Hivatalba 
lépése kezdeti időszakától senki nem várt 
világmegváltó forradalmi változásokat 
és újításokat, de azt igen, hogy elismert 
szakemberek bevonásával kidolgoztat 
végre egy átfogó, nem a megrendelő párt 
politikai igényeiknek megfelelni szándé-
kozó objektív elemzést oktatásügyünk 
jelenlegi helyzetéről annak megállapítá-
sára, hogy valójában mely részterületeiről 
mondhatjuk el, hogy elfogadható ered-
ményeket ér el, és hol, milyen mélységű 
problémák hátráltatják a siker elérésének 
a lehetőségét. Ezen összevetések alapján 
már sokkal egyszerűbb lenne kimonda-
ni, hol is helyezkedünk el azon a listán, 
amelyen a sikeres, kevésbé sikeres és si-
kertelen oktatásügyi rendszerek szerint 
sorolták be az egyes országokat… Meg-
győződésem szerint  jogosan vártuk, hogy 
ezt követően  megkezdődik végre nálunk 
is az igazi, a rendszerszerű változások 
megindításához szükséges jogi normák 
kidolgozása, szakmai fórumokkal való 
értelmes megvitatása és elfogadása, hogy 
elindulhassunk azon az úton, amelyen 
haladva fokozatosan felzárkózhatunk a 
szerencsésebb, sikeresebb országok közé. 
Elképesztő ugyanis az a helyzet, hogy az 
oktatásügyben dolgozó pedagógusok, 
de már az érdeklődő szülők is aránylag 
pontosan ismerik a szokatlanul kevés po-
zitív és szinte bántóan sok és súlyos hibá-
val, elégtelenséggel teli oktatási, képzési 
rendszerünket, ám a döntési és irányítói 
jogkörrel bíró legfelső szerveket mintha 
ez nem zavarná mindennapi – minden 
bizonnyal rendkívül  fontos – tevékeny-
ségük végzésében. Ők inkább megnyir-
bálták az iskolatanácsok hatáskörét, két 
egész hónappal későbbre tették az iskola-
köteles gyerekek beiratkozását az alapis-
kola első osztályába, nagyvonalú enged-
ményként lehetővé tették, hogy a nagyon 
kis diáklétszámú kisiskolákban akár négy 
évfolyam tanulóit is be lehessen sorolni 
egyetlen osztályba és természetesen új 

Fibi Sándor
Nyugalmazott pedagógus, a Katedra 
szerkesztőbizottságának elnöke, 
Dunaszerdahelyen él, sfibi@chello.sk
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kerettantervet dolgoztattak ki, tehát csupa 
„kiemelkedően fontos“ döntésnek biztosítot-
tak jogi hátteret. Az új kerettantervről mind-
annyian tudjuk, hogy többek között kötelező 
érvénnyel módosítja egyes tantárgyak heti 
óraszámait, ami a gyakorlatban azt eredmé-
nyezi, hogy az érintett pedagógusok ezrei a 
nyári szünetben nem pihenhetnek, nem az 
ismeretszerzésre és erőgyűjtésre fordíthatják 
szabadságuk törvény által garantált idejét, 
hanem a tanterveket fogják ismét és újra át-
dolgozni, immár harmadszor a legutóbbi 
nyolc év során, illetve saját elképzelésük alap-
ján dolgoznak ki tanterveket az újonnan be-
vezetett tantárgy-tantárgyak számára. Olyan 
munkát kell tehát minden segítség nélkül 
egy-két hónap alatt elvégezniük, amilyent 
az említett szerencsésebb országokban a 
kimagasló szakmai potenciállal ellátott állami 
intézmények három-négy év alatt végeznek 
el… A most kötelezővé tett új kerettanterv az 
ún. szabad órák számának a csökkentésével 
jelentős mértékben csorbította az iskolák sajá-
tos arculata kialakításának és megszilárdításá-
nak a lehetőségét, emellett nagyon sok magyar 
szülő és pedagógus számára felháborítóan 
alacsony óraszámot határozott meg a magyar 
anyanyelv tanítására a magyar tanítási nyelvű 
alapiskola alsó tagozatos évfolyamaiban, min-
denekelőtt az első és a második osztályban. 
Ez a kíméletlen redukció egyértelműen le-
hetetlenné teszi a tananyag megfelelő szintű 
átvételét az említett évfolyamokban. A tanuló 
ezáltal saját anyanyelvének megismerésében 
nem juthat el olyan szintre, amely lehetővé 
tenné számára az anyanyelven történő prob-
lémamentes és sikeres ismeretszerzést továb-
bi tanulmányai során. Márpedig évszázados 
pedagógiai alapigazság, hogy az új ismereteket 
legkönnyebben és legeredményesebben az 
anyanyelvén szerzi meg a gyermek. És erre 
az érthetetlen, végzetesen rossz és minden 
szakmaiságot nélkülöző  döntésre reagálva 
megtörtént az, amire nem volt példa az utób-
bi években… A civil társadalom megmozdult, 
és petíciót  kezdeményezett ennek a politikai 
szempontból is keményen bírálható határo-
zatnak a megváltoztatására, hozzátéve azt 
a követelést is, hogy a módosított kerettan-
tervben rendezni kell végre azt a követelést, 
hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai  
végre az oktatási intézmények által biztosított 
képzés során államilag jóváhagyott tanterv 
alapján, vagyis végre hivatalosan és legálisan 
szerezhessenek megfelelő szintű ismereteket 
saját nemzetük történelméről...  

Május van – a gondok, a megoldásra váró 
feladatok, a remény, de mindenekelőtt az ön-
magunk erejébe vetett hit hónapja… A hité, 
hogy  igenis képesek vagyunk érvényesíteni 
jogainkat és igényeinket, képesek, ha tudjuk, 
mit akarunk, ha mindannyian ugyanazt akar-
juk. 

 Itt ülök egy irodában Tamás Erzsé-
bettel, egy kolléganővel, egy pedagó-
gussal, akivel gyakran együttműkö-
dünk a pedagógus-továbbképzések 
szervezésében, akivel elég sokszor 
megvitatjuk a szlovákiai, a szlováki-
ai magyar oktatás és nevelés gond-
jait, problémáit is. Bár mindketten 
tudjuk, látjuk, tapasztaljuk és napi 
szinten megéljük a rendszer hiányos-
ságaiból eredő problémákat, nekem 
sokszor van olyan érzésem, hogy 
tehetetlenségemben legszívesebben 
kifutnék a világból. Te mit gondolsz 
erről?
 A tehetetlenség érzése az, amikor tu-

dod, hogy tenni szeretnél, sőt mi több, 
akarsz, minden erőddel igyekszel vál-
toztatni valamin, amiről tudod, hogy 
nem jó, de nem hagynak. Amikor 
minden oldalról csak azt hallod, hogy 
miért nem lehet változtatni, megolda-
ni valamit, ahelyett, hogy együtt, közö-
sen nekifognánk, és igenis keresnénk a 
megoldást. Igazad van, ilyenkor futna 
ki legszívesebben az ember a világból. 
Az 1989 utáni változások nagymérték-
ben megváltoztatták az emberek gon-
dolkodását. Jómagam is vakon hittem 
abban, hogy akkor és ott elkezdődik 
valami új, valami más és kemény mun-
kával, kitartással sikerül megváltoztat-
ni, urambocsá, megváltani a világot. 
Igaz, akkor még csak 19 éves voltam, 
ma pedig „kicsivel” több, „némi” élet-
tapasztalattal magam mögött. 
 Ha már a „némi” élettapasztalato-

dat említetted, mondj valamit ma-
gadról, arról a Tamás Erzsébetről, aki 
ma vagy. Kérlek, foglald össze életed 
legfontosabb állomásait.
 Keleti lány vagyok, pontosabban na-

gyon keleti lány. Királyhelmec mellől, 
Szolnocskáról származom. Alapiskolai 
tanulmányaimat Bolyban végeztem, 
ahová gyönyörű emlékek kötnek. Pász-
tor tanító néni, Szaniszló tanító néni, 
Kopasz tanító néni és még sokan má-

sok nagy szeretettel, odafigyeléssel, de 
ha a helyzet megkívánta, kellő szigor-
ral is oktattak és neveltek. Valószínűleg 
nekik köszönhetem, hogy jómagam is, 
bár kicsit később, ezt a pályát válasz-
tottam. Az alapiskola után a Kassai 
Magyar Tanítású Nyelvű Gimnázium 
– Márai Sándor Gimnázium és Alapis-
kola – diákja lettem, majd a Komenský 
Egyetem Természettudományi Karán, 
magkémikusként végeztem 1993-ban. 
Gondolom, kicsit meglepő, ha egy ku-
tatóvegyész a pedagóguspályát választ-
ja, de természetesen ennek is megvan 
az oka. A keleti régióban, ahonnét 
származom és ahová visszatértem, az 
ilyen jellegű kutatások nem voltak és 
manapság sem túl gyakoriak. Néhány 
évig dolgoztam Rozsnyón a Szent Bor-
bála Kórház Nukleáris Orvosi rész-
legén analitikus gyógyszerészként, 
amely szakból aztán szakvizsgát is tet-
tem, de miután a megye racionalizálta 
az intézményeit, ez az osztály bezárás-
ra került. Nem sokkal ezután keresett 
meg a Szádalmási Alapiskola akkori 
igazgatója pedagógusi állásajánlattal, 
amelyet végül el is fogadtam. Ez 2003-
ban volt. Menet közben a Pavol Jozef 
Šafárik Egyetemen, Kassán, megsze-
reztem a pedagógiai végzettséget is, és 
az alapiskola igazgatóhelyettese lettem. 
 Ha jól tudom, nem áll messze tőled 

a politika sem.
  Igen, aránylag korán, nagyon kevés 
tapasztalattal, politikai előélet nélkül 
eléggé intenzíven belekerültem a po-
litikába – bár szerintem más volt po-
litizálni 2003-ban, mint most. Nem 
azt akarom mondani, hogy könnyebb 
volt, talán csak azt, hogy én akkor a 
politikában több őszinteséget érez-
tem, bár az is lehet, hogy ezt csak az 
akkori naivitásom éreztette velem. 
Megyei képviselőként sokat láttam, 
tapasztaltam, tanultam. Megismertem 
az önkormányzatiság alapjait, de lát-
tam olyan dolgokat is, amelyek nem 

Beszélgetés Tamás erzsébettel

Fecsó Szilárd
Módszertani Pedagógiai Központ, Kassa, 
továbbképzésekért felelős tanár, 
lakhely: Kassa, fecso.szilard@gmail.com
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igazán nyerték el a tetszésemet. Per-
sze, mindez csak nézet és hovatarto-
zás kérdése. Az is, hogy ki, mit, miért 
és hogyan cselekszik, milyen az ok és 
okozat kapcsolata. Mai napig kérdés 
számomra, mi a fontosabb a politiká-
ban. Az, hogy mindig és minden áron 
védjük csoportosulásunk (pártunk) 
véleményét, még akkor is, ha tudjuk, 
hogy nem minden esetben védik a 
köz érdekeit, vagy felvállalva az eset-
leges „kitaszítást” is, álljunk ki véle-
ményünkért. Ez a dilemma mai napig 
kísért és emiatt döntöttem úgy, hogy 
megpróbálok a szakmánál maradni, 
minden erőmmel és tudásommal tá-
mogatni mindenkit, hovatartozástól 
függetlenül, aki tenni akar. Természe-
tesen, amennyiben ezt igénylik és fel-
kérnek a segítségre. 
 Jelenleg a Kassai Járási Hivatal ok-

tatási részlegén (volt Kerületi Tan-
ügyi Hivatal) dolgozol szaktanács-
adóként. Hogy kerültél ide?
 Egyszerűen. Hívtak, jöttem. Egy vala-

mikori megyei képviselő kolléga hívott, 
aki akkor a hivatal elöljárójaként dol-
gozott, és én úgy döntöttem, megpró-
bálom. Azért be kell vallanom, hogy 
akkor még nem igazán tudtam, miről is 
szól ez a munka, sőt a hivatalt egy „fö-
lösleges” állami szervnek hittem, mert 
nem voltam teljesen tisztában azok-
kal a feladatokkal, amelyeket ellát. Ma 
már teljesen másképp látom a kérdést, 
és nemcsak azért, mert a munkámról 
van szó, de azért is, mert már tudom, 
mennyi mindenben tudjuk segíteni az 
iskolavezetők és a fenntartók munká-
ját. Szerintem nincs is Kassa megyében 
olyan magyar tanítási nyelvű iskola, 
amelyikkel már ne értekeztem volna 
valamilyen szakmai dologról. Büszkén 
mondom, nincs a megyében olyan ma-
gyar iskolaigazgató, akit nem ismer-
nék, vagy nem ismerném az iskolája 
helyzetét. Ugyanezt mondhatom el a 
többségében magyarok lakta települé-
sek polgármestereiről is. Gyakran hív-
nak, meglátogatnak, együttműködünk. 
Számomra ez nagyon megtisztelő, az 
ajtóm mindig nyitva áll előttük.
 Ezt én is tanúsíthatom, hiszen nem 

egyszer, amikor megbeszélésen vol-
tam nálad, csörgött a vonalas vagy 
a mobiltelefonod is, és magyarul 
kezdtél valakinek valamilyen szak-
mai dolgot magyarázni. Légy szíves, 
áruld el, konkrétan miben is tud a ti 
hivatalotok, illetve Te mint magyar 
ajkú szakember segíteni községeink-
nek, iskoláinknak.
 A megyei jogkörökkel ellátott járási 

hivatalok, illetve ezen hivatalok ok-

tatásügyi részlegei (annak ellenére, 
hogy a belügyminisztérium szervezeti 
egységei) az oktatásügyi minisztérium 
„meghosszabbított kezei”, legalábbis 
így fejezi ki a szlovák nyelv. Mi va-
gyunk egy ún. összekötő kapocs az 
önkormányzatok–fenntartók (köz-
vetve az iskolák) és a minisztérium 
között. Rajtunk keresztül áramlik a 
pénz az iskolákba és az oktatási in-
tézményekbe, pontosabban mi vált-
juk fel „apróra” a minisztérium által 
folyósított „bankókat”.  Tőlünk kap-
ják az iskolák/fenntartók a pontos 
magyarázatot ahhoz, mit és mire 
használhatnak fel. Rajtunk keresztül 
orvosolhatják anyagi problémáikat 
(egyeztetési eljárás, balesetveszélyes 
állapotok megszüntetése, utazási költ-
ségek stb.), szervezhetnek különböző 
szintű és szakirányú versenyeket, igé-
nyelhetnek pedagógiai asszisztenseket 
munkájuk segítésére. Tőlünk kaphat-
nak módszertani segítséget a min-
dennapos oktatási-nevelési gondjaik 
megoldásához (pl. a szakképzettség 
megállapítása, különböző felmérések/
tesztelések lebonyolítása). Röviden 
talán csak úgy jellemezném, ha prob-
léma van, nyugodtan hívjanak/hívják 
a kedves kollégák az illetékes hivatala-
ink képviseleteit. Ha esetleg közvetle-
nül nem a mi jogkörünkbe tartozik az 
adott probléma megoldása, akkor mi 
is tanácsot kérünk, hogy segíthessük 
az igazgatók munkáját. Így még azt is 
biztosítjuk, hogy kérdéseikre legtöbb-
ször magyar nyelven kapnak útbaiga-
zítást. 
 Tudom, hogy állami alkalma-

zottként nem igazán bírálhatod a 
rendszert, de munkádból kifolyólag 
nagyon is látod azokat a hiányossá-
gokat, amelyeket orvosolni kellene. 
Hogyan álltok, pontosabban hogyan 
állsz Te hozzá ezekhez a dolgokhoz?       
 Abszolút igazad van, látjuk, sőt 

nemcsak látjuk, de a hibák egyenesen 
szúrják a szemünket. Az ellenőrzé-
seink során gyakran szembesülünk 
olyan törvénybeli pontatlanságokkal, 
illetve nem konkretizált fogalmakkal, 
amelyek több módon értelmezhetőek. 
Akinek volt már dolga ügyvédekkel, 
perelt vagy perelték, nagyon jól tud-
ja, hogy a döntés gyakran lehet maga 
a szavak játéka is vagy a nem éppen 
pontos kifejezések írásba foglalása. 
Erre igyekszem mindig figyelmeztetni 
az iskolavezetőket, hiszen az a felelős-
ség, amit ők funkcióba lépésükkel ma-
gukra vállalnak, óriási. Ez nem csupán 
az oktatásról és nevelésről szól (sőt 
manapság talán legkevésbé szól arról), 

de számukra ez egy vállalkozás. A vál-
lalkozáshoz a kezdő tőkét, ami jobb 
esetben elégnek bizonyulhat, rosszabb 
esetben „nagyon nem”, fejkvóta for-
májában megadja az állam. A továb-
biakban ezt a tőkét, ezt a pénzössze-
get úgy kell/kellene beosztani, hogy a 
vállalkozás nyereséges, de legrosszabb 
esetben is elégséges legyen. Közben 
jönnek a kiadások. Ugyanúgy jobb 
esetben csak a tervezett kiadások, 
rosszabb esetben a menet közben ki-
alakult, nem beütemezett mínuszok… 
és ezt így folytathatnám mindennel… 
évről évre. 
 Ezek sajnos tények, amelyek nem 

könnyítik meg a vezető pozícióban 
lévő pedagógusok helyzetét. Nem 
megy el a kedvük az éppen iskola-
vezetőnek készülő pedagógusoknak 
vagy a már pozícióban lévőknek a ve-
zetéstől, ha elolvassák a véleményed? 
 Tisztában vagyok azzal, hogy „elve-

hetem” a kedvüket, de nem ez a célom. 
Én csak azt javaslom, hogy azok, akik 
funkciót szeretnének vállalni, már 
előre próbáljanak meg szembesülni 
azzal a felelősséggel, ami majd a ké-
sőbbiekben rájuk hárul. A gyakorlott 
igazgatóknak pedig kitartást kívánok 
és… sikeres vállalkozást.
 Gyakran besegítesz a Kassai Mód-

szertani Központnak is előadóként a 
vezetőképzéseken. Mi a véleményed 
iskoláink helyzetéről, problémáiról? 
Hiszen, arról is gyakran szó esik a 
gyakorlati foglalkozásokon.
 Természetesen megbeszéljük a kol-

légák konkrét problémáit, ha igénylik, 
és ha sikerül eléggé „kiprovokálnom” 
a véleményüket. Már az iskolában 
is azok közé a pedagógusok közé 
tartoztam, akik nem szerették, ha a 
gyerek hallgatott az órán. Ugyanezt 
próbálom applikálni a képzéseken is. 
Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy 
felvezetek egy problémát, elmondom 
róla a törvényes tudnivalókat, ezt kö-
vetik a saját gyakorlati tapasztalataim, 
és ezután mindezt kötetlen beszélge-
tés vagy vita keretében megbeszéljük 
a kollégákkal. A legnagyobb gond a 
kollégák számára a fenntartó és az in-
tézményvezető közti kapcsolat. Nem 
akarom védeni őket, de sok esetben 
nem az intézményvezető a gyengébb 
láncszem, ám végeredményben még-
iscsak ők húzhatják a rövidebbet. 
Már előre is bocsánatot kérek min-
den fenntartótól, hiszen nem sértés-
nek szántam véleményemet, csak azt 
akartam elmondani, hogy egészséges 
kommunikációval minden megoldha-
tó. Az erőszakmentes kommunikációt 
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Az idei írásbeli érettségi vizsgán a 
tesztek befejezése után sok diák meg-
döbbent, hogy még a tankönyvekben, 
szótárakban, lexikonokban sem ta-
láltak egyértelmű választ néhány kér-
désre. A legjobbak aggódnak, hogy 
elegendő lesz-e ez a pontszám az igé-
nyes felvételikhez, míg a gyengébbek 
félnek, hogy nem teljesítették a 33 szá-
zalékos minimális szintet.

Érdemes kissé közelebbről megnéz-
nünk, mi is a gond. Diákoknak, szako-
soknak írom ezt, hogy tiltakozzanak, 
hogy a kétes feladatokat töröljék a 
feladatok közül, és csak a maradékból 
számolják ki a helyes megoldások szá-
zalékarányát.

Az idei magyar nyelv és irodalom 
érettségi tesztjeivel kapcsolatban né-
hány feljegyzés a 7446-os kódszámú 
tesztlap alapján. (Megjegyzés: a másik 
feladatlap is ugyanezeket a feladatokat 
tartalmazta, de nem ilyen sorrendben, 
azok sorszáma nem egyezik ezekkel.)

 A 4. feladatsorban a 26. feladat: „Az 
4. számú szónoki beszéd részei közé 
tartozik az argumentatio. Jelölje meg 
ennek a magyar megfelelőjét!” (már a 
kérdés két nyelvhelyességi problémát 
okoz: a mondat elején „A” névelő kelle-
ne, és az argumentáció kifejezés pedig 
már magyaros kiejtés szerint írásban is 
meghonosodott, ezért helyesebb.)

A négy válaszlehetőség közül egyik 
sem tartalmazza a helyes megoldást, 
vagyis az érvelést, mert csupán a „bizo-
nyítást, befejezést, cáfolást és kitérést” 
említi. Mivel a bizonyítás és a cáfolás is 
érveket igényel, ezért azzal sem indo-
kolható a felsorolás, hogy a bizonyítás 
egyik eszköze, mert nem kizárólagos. 
A kérdést tehát törölni kell!

 Az 5. feladatsorban Keats Óda egy 
görög vázához c. verséből kiindulva 
a 33. feladat: „Értelmezze az 5. számú 
idézet alábbi sorait!
„Ha rajtunk múlás üli már torát.
Te megmaradsz…”

A válaszlehetőségek viszont csupán 
ennek az első sorára vonatkoznak, 
vagyis arra, hogy halálunk után (ami-
kor már meghaltunk), de a négy lehet-
séges válasz közül egyik sem értelme-
zi a másik sort, hogy a váza szépsége, 
vagyis a szépség akkor is megmarad, 
maradandó, örökkévaló. Elegendő lett 
volna tehát az első sort értelmeztet-
ni, mivel így egyik válasz sem teljes. 
A szerző valószínűleg a „ha már nem 
leszünk az élők sorában” lehetőségre 
gondolt, de ilyen kérdésfelvetés alapján 

csak félig igaz, és nem a kijelölt sorok 
értelmezése. Javaslom a feladat törlését!

 A 39. feladat Byronra vonatkozik, a 
byronizmusnak nevezett pesszimista 
életérzésre, amit angolul spleenként 
emlegetünk. Ennek magyar megfele-
lőjét kellett beírni a nyitott kérdésben. 
Erre az elfogadható helyes válaszként a 
„világfájdalom” szerepel. Ám ha meg-
említették az angol kifejezést, akkor 
annak minden szótári megfelelőjét is 
el kell fogadnunk (komor, életunt, bús-
komor, rosszkedv, unalom stb.), de azt 
is, amit a tankönyv ír, hogy csömör, 
megcsömörlött, életuntság. Javaslom 
újraértékelni, és valamennyi kifejezést 
elfogadni, esetleg törölni a kérdést!

 A 40. feladatban J. Keats kapcsán jel-
zik, hogy önmagát képezte. „Írja le 
az önművelésen, önképzésen alapuló 
módszer vagy az ilyen személy megne-
vezését idegen szóval.” Meglepett volna, 
ha több idegen nyelven, pl. szlovákul 
írják be (sebavzdelávanie). A magyar 
nyelvben gyakran használt autodidak-
ta, autodidaktikus szerepelt csupán el-
fogadhatóként, de maga a módszer az 
autodidaxis, és ez nincs a kínálatban, ezt 
nem vették figyelembe. Újraértékelésre, 
illetve törlésre javaslom ezt a feladatot!

 A 6. feladatsorban Anakreón Gyűlö-
löm azt… kezdetű epigrammája alap-
ján készültek a kérdések. A 43. feladat 
a következő: „Döntse el, melyik meg-
határozás illik leginkább Anakreónra!
(A) a művészetek szépségének 
       legnagyobb költője
(B) a szerelem érzésének 
       legkifinomultabb költője
(C) kiváló bordalok költője
(D) harci elégiák költője”

A diákok tankönyve is azt tárgyalja, 
hogy Anakreón témája a szerelem, a 
bor mámora, az élet bölcs élvezete. A 
helyes válasz nagyon jó filológiai ér-
zékkel a C válasz lenne megközelítőleg, 
ha úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb 
és legkifinomultabb jelzőt nem adhat-
juk senkinek sem. A tankönyv azt írja 
a költőről - ami nem lehet „szentírás”, 
mert műveinek csak töredéke maradt 
fenn -, hogy „a görög bordal legna-
gyobb művelője”, de azt is, hogy „a tö-
kéletes boldogságot… a bor mámora 
és a szerelem nyújthatja”. Más könyvek 
a szerelem és bor költőjének nevezik. 
Nem eldöntött ez a kérdés irodalmá-
rok körében sem. Miért akarják ezt az 
érettségi negyedik napján egy érett-
ségizővel elbíráltatni? Főleg akkor, ha 
erre a tankönyv sem kínál megoldást. 
A feladatot tehát törölni kell!

kellene mindig alkalmazni, amikor leg-
alább megpróbáljuk megérteni a másik 
fél véleményét és hozzáállását, anélkül, 
hogy minden áron a saját igazunknak 
akarunk érvényt szerezni – elég gyakran 
még a fölérendelt pozíciót is kihasználva. 
Szerintem túl kevesen vagyunk ahhoz, 
hogy időnket, energiánkat ilyen fölösle-
ges viszályokra fordítsuk, ahelyett, hogy 
a nemzeti összetartozást, megértést és 
közös céljainkat helyeznénk előtérbe.
 Még egy mondat erejéig, mi volna, 

amit üzenni szeretnél a kollégáknak?
 Soha és semmilyen körülmények kö-

zött, pozícióban vagy nélküle, ne felejtsék 
el, hogy ők mindenek előtt pedagógusok, 
a nemzet tanítói, akiknek ebből eredően 
kötelességeik vannak és tudják, hogy:
„Ha egy gyerek szidalmakban él, 
  megtanulja az ítélkezést.
Ha egy gyerek haragban él, 
  megtanulja a harcot.
Ha egy gyerek félelemben él, 
  megtanulja a rettegést.
Ha egy gyerek szánalomban él, 
  megtanulja az önsajnálatot.
Ha egy gyerek gúnyban él, 
  megtanulja a szégyent.
Ha egy gyerek féltékenységben él, 
  megtanulja az irigységet.
Ha egy gyerek szégyenben él, 
  megtanulja a bűntudatot.
Ha egy gyerek biztatásban él, 
  megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él, 
  megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dicséretben él, 
  megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek megértésben él, 
  megtanulja a szeretetet.
Ha egy gyerek helyeslésben él, 
  megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él,
  megtanulja, hogy jó, ha célja van.
Ha egy gyerek önzetlenségben él, 
  megtanulja a nagylelkűséget. 
Ha egy gyerek tisztességben 
  és őszinteségben él, 
  megtanulja, mi az igazság 
  és a becsület.
Ha egy gyerek biztonságban él, 
  megtanulja, hogy bízzon magában 
  és a többiekben.
Ha egy gyerek barátságban él, 
  megtanulja, hogy jó a világban élni.
Ha egy gyerek nyugalomban él, 
  megtanulja megtalálni 
  a saját békéjét.”

Így legyen!

éretlenségi?
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 A 7. feladatsor elején egy kiállításról 
szóló tudósítást (a hírnél terjedelme-
sebb) részletét olvashatjuk szövegértési 
feladatként.

Az 50. feladat: „Állapítsa meg, hogy 
milyen információt nem tudhatunk 
meg Gertrudisról a szöveg alapján!”

A négy válasz között kettő is meg-
felelőnek mutatkozik, mert nem tud-
hatjuk meg az idézett szövegből, hogy 
Gertrudis ki által halt meg, de azt sem, 
hogy milyen családból származott. Bár 
a szöveg jelzi, hogy a kiállításon megis-
merhetjük Gertrudis családját, de eze-
ket az információkat az idézett szöveg, 
amire a kérdés vonatkozik, nem tartal-
mazza. A feladatot tehát törölni kell!

 A sor 51. feladata a publicisztikai szö-
veg műfaji besorolását kéri négy lehe-
tőségből (kommentár, glossza, riport, 
hír). Szemantikailag a hírhez közeli, de 
terjedelme (jelzik, hogy rövidítették) 
miatt inkább tudósítás. Lehet, hogy ez 
valójában riport, de az idézett részlet 
alapján ez nem állapítható meg. Javas-
lom a feladat törlését!

 Az 56. feladatban (nyitott kérdésként, 
tehát a helyes választ be kell írni) a szö-
vegben szereplő „rekonstruál” kifejezés 
magyar megfelelőjét kérik, amely nem 
változtatja meg a mondat értelmét. Ám 
a szövegben „rekonstruálták” szerepel, 
de a helyesnek tartott megoldások kö-
zött a múlt idejű, többes szám harma-
dik személyű, tárgyas ragozású alak 
nem szerepel, csak a felújít, helyreállít, 
újjáépít, újjáalkot, helyrehoz kifeje-
zések. (Vajon hol, miként fogadták el a 
helyesen ragozott alakot, ha a megadott 
válaszkulcs ezt nem tartalmazta?) He-
lyesen a mondatban, hogy az értelmes 
legyen, a „felújították, helyreállítot-
ták… stb.”  is elfogadhatóként szere-
pelhetett volna.  Vagy pedig másként 
kellene megfogalmazni ezt a feladatot. 
Illene törölni, illetve újraértékelni vala-
mennyi tesztlapot!

 A 8. feladatsor kiinduló szövege Ma-
dách Az ember tragédiája c. művének 
idézett részlete. Az 58. feladat: „Vá-
lassza ki azt a máig helytálló műfaji 
meghatározást, amelyet már Madách 
kortársai is a legtalálóbbnak véltek Az 
ember tragédiája című alkotásra!  
(A) mesedráma  
(B) melodráma  
(C) lírai dráma  
(D) tragédia”

Mivel a legtöbbet és leggyakrabban 
a drámai költemény (mivel műneme 
dráma, de szövege verses formájú, sok 
helyen önálló költemény értékű, lírai 

elemekben bővelkedő) és az emberi-
ségdráma szerepel, ezért a kérdés ilyen 
megfogalmazása nem megfelelő egy 
érettségi tesztben! A lírai dráma nem 
pontos és kétséges is lehet, amint nem 
mindegy, hogy „szép embertelensé-
get” vagy pedig „embertelen szépséget” 
mondunk.

 Az utolsó, 64. feladat nyitott, betöl-
tendő kérdést tartalmaz, helyesírásra 
vonatkozót.  Az ember tragédiája szál-
lóigévé vált utolsó mondatára vonat-
kozik. Le kellett írni a Mondottam, em-
ber:… folytatását pontos helyesírással. 
Elfogadható csupán a „küzdj és bízva 
bízzál!” alak volt, és kizárt az „és” előtti 
vessző, és a hiányzó felkiáltójel. Nem 
az volt a kérdés, hogy miként szerepel 
a könyvben, hogyan írta le Madách. 
Viszont amennyiben a kérdés a helyes-
írásra vonatkozik, akkor a szöveg értel-
mezése okozhat problémát. Ha odaért-
jük az utalószót, akkor „azt mondtam, 
hogy küzdj.” A felszólító tartalmú rész 
tárgyi alárendelt, de a főmondat kije-
lentő, ezért a végére pontot kellene ten-
ni. Ha úgy értelmezzük, hogy két külön 
emberi feladatként küzdjön és remény-
kedjen, akkor nem felsorolás, mivel így 
is érthetjük: „Küzdj, és bízva bízzál.(!)” 
Határeset, amit a helyesírási szabályzat 
is megenged. Bár ez a mondat szerepel 
a szabályzatban, de csak a kettőspont 
utáni kis kezdőbetűre vonatkozik, ami-
kor az egész mondat idézve szerepel 
egy hosszabb szövegben (Helyesírási 
szabályzat, 256./a). Madách gondola-
tát viszont nem elemzi. Tehát az írás-
jelek használata nem lehet egyértelmű, 
ezért ilyen kérdés nem illik az érettségi 
tesztbe. Vagy el kell fogadni minden 
lehetséges jó alakot! A kérdést újra kell 
értékelni, de jobb lenne törölni!

A 64 feladatból 10 máris kétséges, 
rossz, helytelen. Aki csupán ezeket 
„rontotta el”, már csak 84 százalékos a 
teljesítménye. Tehát legalább 15 száza-
lékos esélyrontás mutatható ki, ami egy 
ilyen teszt esetében elégtelen jegyet ér-
demel!

Ennyi hiba és baklövés mellett nem 
sorolom fel, hogy vajon ezeken túl mi-
ért fontos és lényeges tudnia a diáknak, 
hogy ki fordította Anakreón idézett 
epigrammáját, hogy Radnóti hányadik 
eclogája hiányzik, és vajon melyik ver-
se lehet az (a 6. hiányzik, amely talán a 
Töredék).  Miért kérdeznek rá W. Scott 
művére, amely nem is törzsanyag, és 
csak apró betűkkel szerepel melléke-
sen a tankönyvben. És Mikszáthot még 

mihályi molnár lászló
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mindig antiklerikális és antifeudális re-
gényíróként kellene ismernünk, mint a 
kommunizmus dicső időszakában?

Sok zárt feladatsor tartalmaz kellő-
képpen nem árnyalt válaszlehetősé-
geket, többértelmű megfogalmazást, 
amelyek nem teszik lehetővé a helyes 
megoldást. És nem egy esetben máig le 
nem zárt, szakmailag vitatott kérdéseket 
szeretnének megoldatni a diákokkal!

Már megint az a kérdés, hogy azt 
mérjük-e, amit mérni kellene, azt mér-
jük-e, amit mérni szeretnénk, azt kér-
jük-e számon a diákokon, ami miatt ezt 
a tantárgyat fontos, érdemes és kell is 
oktatnunk!

Egy mérőszalaggal nem tudunk 
hőmérsékletet mérni. Legyen az bár-
milyen pontos, de nem arra szolgál. 
Viszont egy rossz hőmérő sem lehet al-
kalmas erre, akárhányszor mérünk vele.

Viszont az eredmény százalékará-
nyos kimutatása ott lesz az érettségi bi-
zonyítványban, esetleg sokak továbbta-
nulási esélyeit is nagyban befolyásolja. 
Érdemes lenne alaposabban átnézni a 
rendszerbe kerülő feladatokat. Arról 
már nem is szólok, hogy a tantervi 
követelmények radikális átalakítása 
is időszerű lenne már, amihez először 
pontosan tisztáznunk kellene, hogy 
miért fontos a szövegértés, a nyelvtan 
tudatos ismerete, az irodalmi szövegek 
üzenete és hatása a lélekre, magatartás-
ra, kommunikációra, lelki gazdagodás-
ra, lelki békére, a harmónia befogadá-
sára. Mert az elvont irodalomelméleti 
és irodalomtörténeti ismeretek helyett 
kevesebb művet kellene ismerni, de 
sokkal mélyebben és alaposabban. Hi-
ába ismer a szakács ezer receptet is, ha 
egyiket sem kóstolta, nem készítette, s 
talán nem is látta, csak legfeljebb a re-
ceptek listáját, összetevőit tudja fejből... 
Az irodalom is ilyen.

Örvendetes, hogy nőtt a szövegérté-
si feladatok száma, de ezek megfogal-
mazását alaposabban át kell gondolni. 
Tavalyelőtt is volt olyan feladat, hogy 
hány éve rendezték meg először azt a 
bizonyos ünnepséget, amire a zárójeles 
részből kellett volna következtetni, de 
a kérdés megfogalmazója sem tudato-
sította, hogy ha kilencedik alkalommal 
valósul meg, akkor nyolc évvel ezelőtt 
kezdték el, ha évente került rá sor.

Csak remélni merem, hogy a jövő-
ben az ideihez hasonló hibákból talán 
kevesebb lesz, mivel tökéleteset senki-
től sem várhatunk.
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„Tintaceruzával írott tábori levél,
Szívem asszonyának onnan írom én, 
Hol a szívek lángját bomba oltja el,
És a néma szívre hull a hópehely, fehér 
gyászlepel” 

(Dalszöveg)

Arra, hogy e témában tollat fogjak, már 
régóta egyre erősebb késztetést éreztem. 
Késztetést arra, hogy Apám emléke előtt 
fejet hajtva, az ő sorsa kapcsán emlékeztes-
sek a II. világháború több százezer magyar 
áldozatára. Emlékeztessek azokra a hősök-
re, akik a fronton estek el, vagy az orosz 
gulágokban, és – mint apám is – fogságban 
haltak meg. Akiket szeretteik – szülőként, 
testvérként, feleségként, gyermekükként – 
reménykedve hazavártak, de az őket haza-
váróknak az sem adatott meg, hogy drága 
halottjuk sírjára virágot vihessenek, azon 
gyertyát-mécsest gyújthassanak, hogy ek-
képpen méltóképp emlékezhessenek.

Gyermekkoromban sokaktól és gyak-
ran hallottam: „Édesapád szépen tudott 
ám hegedülni”! S az általa készített – és 
ma is féltve őrzött – néhány olajfestményt 
és a vízfestékkel festett képeket tartalmazó 
„emlékkönyvét” mutogatva pajtásaimnak, 
azok tetszésnyilvánítása mindig nagy büsz-
keséggel töltött el; némileg enyhítve apám 
elvesztése feletti mélységes fájdalmamat. 
Apám, az autodidaktaként szépen hege-
dülő és festegető egyszerű szobafestősegéd 
ezek által került egyre közelebb hozzám, 
vált példaképemmé. Amikor „rossz fát 
tettem a tűzre”, számomra annál nagyobb 
büntetés nem volt, mint amikor drága jó 
nagyanyám, felnevelőim egyike ezt mond-
ta: „Édesapád ezt onnan fentről látja”.

De nekem nemcsak az „emlékkönyv-
ben” levő festmények mesélnek Apámról, 
hanem az általa írott és Édesanyám által 
gondosan elrakott őszinte tábori lapok 
és levelek, a – SEREGEK URA, Katolikus 
Honvédek Ima-, Énekes- és Oktatókönyve 
(szerkesztette: Dr. Mészáros János Főlel-
kész; Budapest, 1942, Római Kat. Tábori 
Püspökség Kiadása); továbbá az „1943 
Honvéd zsebnaptár (1. kép, 2. kép) (Szer-
kesztette és kiadja a Magyar Királyi Hon-
véd Haditudósító Osztály Parancsnoksága) 
is. De Apám – a katonai ismereteket, tudni-
valókat tartalmazó – ún. iskolai füzeteiben 
található naplószerű feljegyzései is arra 
késztetnek, hogy emlékezzek. A már előbb 
említett kis imakönyv utolsó lapján többek 
között így írt: „Feleségemnek!!! Oroszföld, 
1942. VII. 20. Igaz szívből írom e pár sort 
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feleségemnek és drága pici fiamnak. Adják 
át ezt a kedves és szép könyvet nekik és 
őrizzék meg örökké. Szeretem családomat 
és mindig szeretni fogom. Talán a mosto-
ha sors még egyszer haza segít ebből a po-
kolból. Drága Bözsikém, tudd meg, hogy 
nagyon szeretlek és őszinte szívből, igazán. 
A kis Lajcsié ez a könyv, az édes fiamé. Ha 
esetleg többé nem kerülnék haza, sokszor 
csókol szerető férjed, Lajos.” Mint a legtöbb 
írása, az idézett sorok is könnyek között 
íródtak, amiről a több helyen is elmosódó 
betűk tanúskodnak. (3. kép) Drága Szüle-
im mindketten 1915-ben születtek. 1941-
ben házasodtak össze. Hogy mennyi jutott 
nekik a boldogságból? Azt mi sem láttatja 
jobban, mint Apám bejegyzése az 1943-as 
Honvéd zsebnaptárban; idézem:
„Össz. katonai szolgálatom.
Csehekhez bevonultam 1937. okt. 1-én
Leszereltem: 1938. nov. 21-én
Átképzések: 1939. február 2-án
Leszereltem: 1939. szept. 21-én 
Lengyelország: 1940. jan. 2-án
Leszereltem: 1940. febr. 10-én
Erdélyben: 1940. nov. 10-én
Leszereltem: 1940. dec. 10-én
Oroszföldre: 1942. febr. 21-én
Frontra indulás ápr. 22-én

A Dontól – az „orosz pokolból” még 
sikerült megmenekülnie, habár nagyon 
betegen, de onnan még hazakerült. Az 
„emlékkönyvben” levő utolsó bejegyzése: 
„Hazajövet. 1943. febr. 8”. Mint köztudott, 
1944-ben újra bevetik a magyar hadse-
reget, Apám akkor esett fogságba, ahon-
nan, sajnos, többé már nem jött vissza. 
Szerencsésebb bajtársai, akiknek sikerült 
hazakerülni, a nála levő személyes dolgait 
hazahozták (Apám halálát bizonyítandó), 
azokat Édesanyámnak átadták; mindössze 
annyit tudtak: A fogolytábor, ahol Apám 
meghalt, valahol az Urálban volt. Hogy a 
„mese” valóban így ért véget, a világhálón 
megtalálható a bizonyíték. (4. kép)

Ahhoz, hogy emlékezzem és emlékez-
tessek, az előbb írottak mellett az is hozzá-
járult, hogy míg – a különféle évfordulók 
kapcsán – a 20. század különböző diktatú-
rái és diktátorai kegyetlenkedéseinek sok-
sok emberáldozatáról egyre gyakrabban 
megemlékeznek, addig a II. világháború 
magyar áldozatairól szinte alig esik szó, 
róluk mintha teljesen megfeledkez(tünk)
tek volna. Őértük nem szól a harangszó! 
„Az ünnepek és emléknapok listája” – (a 
Wikipédiából, szabad enciklopédiából) 

akikért nem szól a harang,
avagy emlékezem, hogy emlékezhessek

1-2. kép: A Honvéd zsebnaptár belső lapjai
3. kép: Emlék karácsonyestről

4. kép: Apám személyes adatai a világhálón
5.kép: „Azt a csillagot…”
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„Nemzetközi ünnepek, emlék-
napok” címmel a naptári évben 
30 napot nyilvánít ünnep-, illet-
ve emléknappá, a magyarországi 
ünnepek és emléknapok listája 
pedig 14 napot. Sajnos, a listá-
kon felsorakoztatott emlékna-
pok – melyeknek jogossága nem 
vitatható – között azonban hiába 
keresem „az apámról való meg-
emlékezést” – a II. világháború 
magyar áldozatainak emléknap-
ját, azt bizony sehol sem találom. 
Nem megemlékezni az éhségtől, 
a hidegtől, a velük való ember-
telen bánásmódtól meggyötört, 
megalázott több 100 ezer ember-
ről, akiket még a körülmények-
nél is jobban gyötört a családjuk 
féltése s a lelküket marcangoló 
honvágy – azokról, akik tábori 
lapjainak, leveleinek tartalmát 
a legkifejezőbben a korabeli 
Karády-dalok zengték:
„Arra gondolok, mikor a csillag 
rám ragyog,
Azt a csillagot, te otthon épp így 
láthatod.
Mindig a te leveled várom, s csak 
terólad álmodom az álmom,
Valahol Oroszországban, vala-
hol Oroszországban.” (5. kép) 
– őróluk, sorsukról MEMEN-
TÓKÉNT az új nemzedékeknek 
nem beszélni, róluk nem meg-
emlékezni, felelőtlen mulasztás!

Hadd idézek Für Lajos Ma-
gyarország embervesztesége c. 
dolgozatából: „A hiányok, mu-
lasztások számbavételét e he-
lyen mellőzve, előadásunkban az 
emberveszteség fölbecsülésére 
teszünk kísérletet. (…) Mennyi 
hát a sok sírhalom? A különbö-
ző számítások nagyon is egy-
behangzó eredménye szerint a 
trianoni Magyarország jeltelen 
tömegsírjaiban mintegy 900.000 
– 1.000.000 lehet a háborúhoz 
kapcsolható halottak elesettek 
száma.”

Úgy érzem, a legkegyetlenebb 
napok egyikén, a doni áttörés 
napján kellene „meghúzni a ma-
gyar harangokat”, január 12-e le-
hetne: „A II. világháború magyar 
áldozatainak az emléknapja”!

Péder egy kis község a Bódva völgyé-
ben. Első írásos emléke az Árpád-korból, 
1214- ből való, Peder néven említve a falut. 
A történelem viharai során még több néven 
(Kwspeder, Naghpeder, Peeder, Pedur...) ke-
rült be a korabeli dokumentumokba. A mai 
napig használják a Kispéder megnevezést 
Péder egy részére. Nevét valójában a Pédery 
családról kapta, melynek tagjai a Buch nem-
zetségből származnak.

A Pédery családnak több neves fia is be-
került a szűkebb értelemben vett történe-
lembe. Legjelentősebb talán Pédery Lázár, 
aki 1571 és 1591 között Abaúj vármegye 
szolgabírája volt. Ebben az időszakban lett 
Péder járási székhely. A mai közigazgatási 
viszonyok között ezt elég nehéz elképzelni, 
de a történelem nem ismer lehetetlent.

A ma négyszáz lelket számláló közösség 
megmaradásának egyik fontos pillére az 
anyanyelvi oktatás. A magyar nyelvű okta-
tásnak Péderben évszázados hagyományai 
vannak. Az első feljegyzés 1785-ből való, mi-
szerint az akkori iskolamestert Bodon Lász-
lónak hívták. Azóta szinte töretlenül folyt az 
oktatás mind a mai napig. Csupán két eset-
ben szünetelt, először a Beneš-törvények 
miatt, másodszor néhány évtizeddel később 
gyerekhiányra hivatkozva záratták be. Mind-
két esetben sikerült újraindítani, és a mai na-
pig van Péderben magyar nyelvű oktatás. 

Iskolánk egy összevont osztállyal dol-
gozik, melyben az alsó tagozat minden év-
folyamából együtt tanulnak a kis nebulók. 
Idén 13 gyermek: négyen elsősök, hárman 
másodikosok, ketten harmadikosok és né-
gyen negyedikesek. A péderi tanulók mellett 
a szomszédos Zsarnó község is évente küld 
újabb és újabb utánpótlást, így manapság ez 
a két falu tölti meg gyerekzsivajjal a terme-
ket. Együtt tanul nálunk péderi és zsarnói, 
kicsi és nagy, félénk meg bátor, szűkszavú és 
bőbeszédű. A kulcsszó pedig az együtt! Ez 
tesz minket mássá, talán többé is, de biztosan 
különlegessé. A majdani elsősöket nagyrészt 
óvodás kortól ismerjük, látjuk cseperedni 
iskolássá érni. Ismerik egymást a tanulók is, 
vannak, akik babakoruk óta. Könnyebb így 
nőni, tanulni, fejlődni – családban. Mert ez 
bizony egy nagy család. A családok minden 
természetes jellemzőjével: a közös célokkal, 
gondokkal, terhekkel, de közös örömökkel 
is, meg persze a szeretettel. 

A kisiskolákra jellemző módon itt egy-
egy tanórán megoszlik a tanár figyelme a 
négy évfolyam között. Mindenkinek bizto-
sítani kell a fejlődés lehetőségét, és persze 
mindenkivel át kell venni az előírt tananya-
got. De a nagy iskolákkal szemben nekünk 

van időnk. Nem baj, ha egy tanuló négy év 
alatt válik kitűnővé, viszont az sem, ha a 
másodikos is megtanulja a szorzótáblát év 
végére a nagyobbaktól. Furcsa kettősség jel-
lemez bennünket, ahogyan biztosan a töb-
bi hasonló kisiskolát is. Egyrészt kevesebb, 
másrészt sokkal több idő és figyelem jut 
egy-egy tanulóra! 

Az iskolánkban két képzett pedagógus 
dolgozik, de munkájukat nem csak az ok-
tatás-nevelés jelenti. Minden évben szerve-
zünk Mikulás- és karácsonyi ünnepséget, 
farsangi mulatságot, március 15-i megem-
lékezést, anyák napi műsort, gyermeknapi 
versengést és persze emlékezetes ballagást 
a búcsúzó negyedikesek számára. A tanév 
végén pedig kirándulunk, barangolunk a 
környéken, uszodába járunk Buzitára és be-
szélgetünk. Rengeteget, mert nálunk erre van 
idő és lehetőség, mert érezzük, hogy gyerme-
keink számára a mai világban ez a legfonto-
sabb! Tanulóink tehát gazdag kulturális élet 
részesei, mely építi a közösséget, de az egyé-
ni jellemet is. Bekapcsolódhatnak így a falu 
életébe is, hiszen ünnepségeink nagy részét 
az önkormányzattal közösen szervezzük. A 
szülőkkel és a tágabb családdal is alkalmunk 
van tehát bensőséges viszonyt kialakítani. 
Fontos partnerünk ebben az óvoda is, mely, 
hála Istennek, ugyancsak működik még eb-
ben a pici faluban.

Persze mi is küszködünk olyan hétköz-
napi gondokkal, mint az épület állapota 
és a pénzhiány. Próbálunk minden állami 
és uniós pályázatba bekapcsolódni. Van 
már ilyen forrásból számítástechnikai tan-
termünk, két interaktív táblánk; a község 
lakóinak, illetve az önkormányzatnak kö-
szönhetően felújíthattuk az iskola udvarán 
található játszóteret. Pontosan úgy, mint egy 
családban: küzdünk, dolgozunk, tanulunk, 
majd együtt ünneplünk, tehát élünk.

Azt nem tudjuk, meddig, mert a történe-
lem ismétli önmagát, és a gyerekhiány vagy 
az új oktatási törvény ismét nagy kérdőjelet 
rajzol a „merre tovább, péderi iskola“ kérdés 
után. Amennyiben az új törvény szeptem-
berben valóban a meglévő formában lép 
életbe, és négy évfolyan összevonására nem 
lesz lehetőség, a mi pici, de még mindig ma-
gyar közösségünk iskola nélkül marad. Az 
önkormányzat ameddig lehet, kitart. Nem 
adjuk sem a templomot, sem az iskolát! 

Mit kellene tenni? Azt mondják az öre-
gek, hogy gyereket. Hát, ez is egy bölcs 
mondás…

Mert voltunk, vagyunk, leszünk. 
MARADUNK!  

Köböl Zoltán – Mártha Eszter
a Péderi alapiskola pedagógusai

a Péderi alapiskola
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A  gyerekek olyanok, mint a  pillangók 
a szélben...
Van, aki magasabban tud repülni a töb-
bieknél,
de mindegyikük képes repülni, úgy, aho-
gyan csak a legjobban tud!
Mindegyik más és más,
Mindegyikük különleges,
Mindegyikük gyönyörű...
(A Kézenfogva Alapítvány honlapjáról)

Mostanában észrevehetően többet 
foglalkoznak a  médiában az értelmi 
fogyatékos emberekkel és más fogya-
tékosságokkal élőkkel, ezért társadal-
munk sem mehet el az ő problémáik 
mellett. Az állam főképp a  szocializá-
ciójuk folyamatát igyekszik megköny-
nyíteni a számukra kialakított speciális 
intézmények hálózatával.

Ebbe a  rendszerbe tartozik bele is-
kolánk is, a Szabó Gyula utcai Egyesí-
tett Iskola, amely különböző feladatú 
intézmények összevonásával jött létre. 
Része a  Magyar Tannyelvű Speciális 
Alapiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ 
és a  könyvtár. Az oktatási intézmény 
„magva” a  Sládkovič utcai Kisegítő 
Iskola volt, ehhez kapcsolódtak idővel 
a  további részek, amelyek létrejöttét a   
igény és hiánypótlás hozta létre.

Az intézmény a működése alatt több 
nevet is kapott:
 1988 – Magyar Tanítási Nyelvű Kise-

gítő Iskola
 2000 – Magyar Tanítási Nyelvű Speci-

ális Alapiskola
 2000 – Speciális Alapiskola és Magyar 

Tannyelvű Készségfejlesztő Iskola
 2010 – Dunaszerdahelyi Szabó Gyula 

utcai Egyesített Iskola

 Az 1980-as években a  középsúlyo-
san és a súlyosan fogyatékos gyerme-
kek számára még elképzelhetetlen volt, 
hogy iskolát látogathassanak. Általá-
ban a szülők otthon próbáltak mindent 
megtenni azért, hogy csemetéiknél va-
lamilyen fejlődést érjenek el. Az új tör-
vények azonban lehetővé tették, hogy 
részükre is megnyíljon az út az oktatás-
hoz, neveléshez. Az orvosok segítségé-
vel Makki Rozália (Down-szindrómás 
lánya van) és Usačov Margit (súlyosan 

sérült fia van) édesanyák harcolták ki 
ezt a jogot a járásban. 

 Az alapítás egyik legnagyobb akadá-
lya egy olyan képzett gyógypedagógus 
megtalálása volt, aki az iskola vezetését 
elvállalta volna. Szerencséjükre a köze-
li Tallós községben dolgozott a kisud-
varnoki László Irén, aki végül is elfo-
gadta az állásajánlatot. Egy hónapot 
kapott az iskola elindítására. Ezidőben 
Nyugat-Szlovákiában ilyen jellegű ki-
segítő iskola működött még Nyitrán, 
Pozsonyban és Trencsén mellett, vi-
szont a dunaszerdahelyi volt az egyet-
len magyar tannyelvű. 

 A jelenlegi iskolánk alapját képe-
ző Kisegítő Iskola (Pomocná škola) 
a  Sládkovič utca egyik családi házá-
ban kapott helyet a  város jóvoltából 
(ahol egészen a2008/2009-es tanévig 
működött), és így 1988. október 1-jén 
nyitotta meg kapuit 16 tanulója szá-
mára. A  2006-os évtől hozzácsatol-
ták az autista gyermekek osztályát (az 
Építészeti Szakközépiskola épületébe 
kihelyezve) a gyógypedagógiai tanács-
adót, valamint a  könyvtárat. 2007-től 
pedig elkezdődött a fejlesztés 7 tanuló 
részére a  készségfejlesztő osztályban, 
amely a  Dunaszerdahelyi Mentális 
Sérültek Társasága klubhelyiségében 
kapott helyet ideiglenesen. Mivel a vá-
ros több pontján voltak az iskola részei 
kihelyezve, felmerült az igény, hogy 
„egy tető alá” kerüljön az egész. Így 
a  2008/2009-es tanévet már az új he-
lyen kezdtük, az Építészeti Szakközép-
iskola bérelt helységeiben. 

 Iskolánk egyes részeit fokozatosan 
újítjuk fel. Van egy jól felszerelt kony-
hánk, készségfejlesztő osztálytermünk, 
vadonatúj szociális helységeink, pihe-
nőszobánk (Snolenzen szobává lesz 
felszerelve, az anyagi lehetőségeinkhez 
mérten), imformatikai helységünk.

 Szerencsére a  pedagógusaink mun-
káját egyre több segédeszköz, fejlesz-
tőeszköz, tankönyv, munkafüzet segí-
ti. Két interaktív táblánk is van. Négy 
szakkört indítottunk: informatikai, 
mozgásterápia, zene- és kézműves fog-
lakozást. 

 Folyamatos résztvevői vagyunk kü-
lönböző rajzversenyeknek, versmondó- 
és sportversenyeknek. Karácsonyra és 

anyák napjára ünnepi műsorral kedves-
kedünk a szülőknek, amelyeken a tanu-
lók által készített süteményeket tálaljuk. 
Évente megtartjuk a gyermeknapot, far-
sangi mulatozást, kétszeri iskolai kirán-
dulást. A  múlt évben először voltunk 
a karácsonyi vásár résztvevői a  helyi 
Városi Művelődési Központ előtt. Itt is 
megható műsorral léptek fel a tanuló-
ink. Tavasszal a szülőkkel közösen hús-
véti játszóházat tartottunk.  

 Igazgatónk, Mgr. Šándor György ve-
zetése alatt az iskolánkat a 2014/15-ös 
tanévben 43 tanuló látogatja, akikkel 9 
képzett gyógypedagógus és 5 asszisz-
tens foglalkozik. Diákjaink 8 osztályba 
vannak elosztva. Ebből két osztály au-
tista gyermekek számára, kettő a spe-
ciális alapiskola diákjai számára műkö-
dik, a készségfejlesztő osztályok száma 
szintén kettő, csakúgy, mint a súlyosan 
értelmi fogyatékosok számára megnyi-
tott osztályok száma is.  A gyógypeda-
gógiai tanácsadóban 9 szakember végzi 
munkáját.

 Az egyéni fejlesztésű diákok néme-
lyikéhez igény alapján kijárnak peda-
gógusaink. 

  A készségfejlesztő osztályok tanulói 
három évig látogathatják az iskolánkat. 
Itt a mindennapi életre való készségek 
elsajátítása, az önellátásra való felké-
szítés a cél. Az érintett tanulók a har-
madik év végén vizsgát tesznek mate-
matikai tudásukból, konyhai munka 
(egyszerű ételek készítése) elsajátítá-
sából, a házi munkákban való jártassá-
gukról, valamint a családi élet és egész-
ségügyi kérdések megoldásából. Ezek 
után ballagással fejezik be nálunk a te-
vékenységüket, amely gyakran sírással 
végződik, és bizony nemcsak a tanulók 
szemében csillannak meg a könnyek. 

 Kis iskolánkban családias a  légkör, 
nagyon jó az együttműködés a szülők-
kel, néhány szervezettel. Sokszor apró 
ajándékokkal, élelmiszercsomagokkal 
lepnek meg minket. Nagyon össze-
tartó pedagógusgárdánk van, akik ál-
landó továbbképzésekkel is elősegítik 
szakmai tudásuk fejlesztését. Bizton 
elmondhatjuk, hogy diákjaink öröm-
mel jönnek minden reggel az iskolába. 
Azt hisszük, ennél nagyobb dicséretre 
nincs is szükségünk. 

a Dunaszerdahelyi Szabó gyula 
utcai Egyesített Iskola

Mgr. Harsányi Beáta
A Dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai Egyesített Iskola gyógypedagógusa, 
beataharsanyi@centrum.sk
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A tanulás olyan folyamat, amelynek 
során és amelynek következtében az 
ember ismereteket szerez a világról, 
megváltozik a viselkedése, tevékeny-
ségi formái, életfelfogása, személyi tu-
lajdonságai és saját magáról alkotott 
képe, tehát olyan változás következik 
be, amely az embert a környezetéhez 
jobban alkalmazkodóvá teszi.

A tanulásnak több dimenziója van. 
Ha az ember valamit tanul, akkor a 
tananyagot érzékelnie kell, meg kell 
értenie és az emlékezetébe kell vésnie, 
stb. Ezt nevezzük a tanulás kognitív 
(megismerési) oldalának. De az em-
bernek ezt akarnia is kell. Ez a tanulás 
motivációs része. A  tanuláshoz kitar-
tásra is szükség van – ez a tanulás aka-
rati (konatív) oldala. A tanulás persze 
attól is függ, hogy ki tanít, de attól is, 
hogy az ember kivel tanul. Ez a tanulás 
szociális dimenziója.

Tanulási stílus alatt a tanulásnak azt a 
menetét (algoritmusát) értjük, amelyet 
az ember előnyben részesít (preferál) 
egy adott időszakban. A tanulási stílust 
velünk született adottságok határozzák 
meg, de életünk során változik és tö-
kéletesedik. Segíti a tananyag elsajátí-
tását, de az is előfordulhat, hogy egyes 
tananyagok esetében előnyösebb lenne 
másfajta tanulási stílust alkalmazni. 
Tanulási stílusunkat általában nem is 
tudatosítjuk, természetesnek vesszük, 

ezért tudatosan nem is fejlesztjük. Saját 
tanulási stílust diagnosztizálhatjuk, de 
nem egyszerű változtatni rajta. Ennek 
ellenére az egyén képes arra, hogy saját 
tanulási stílusán változtasson, vagy a 
szociális környezet, tehát a pedagógu-
sok, osztálytársak, szülők stb. hatására 
módosítson rajta.

A tanulási stílusok fajtái
A pszichológusok több fajta tanulási 

stílust különböztetnek meg: érzékszer-
vi preferencián alapuló, az intelligenci-
ák fajtáin alapuló, lingvisztikus, logikai, 
matematikai stb. tanulási stílust. Ebben 
az írásban csak a legismertebb, tehát az 
érzékszervi preferenciákon alapuló ta-
nulási stílusokkal foglalkozunk.

Az érzékszervi preferenciákon alapu-
ló tanulási stílusok

Az emberek abban is különböznek 
egymástól, hogy tanulás közben me-
lyik érzékszervüket preferálják. Van, 
aki mások hallgatásával szerzi meg az 
ismereteket, van, aki az ábrákat, diag-
ramokat tanulmányozza előszeretettel, 
és van, aki a taneszközökkel való tevé-
kenység során sajátítja el a tananyagot.

Az érzékszervi preferenciákon ala-
puló tanulási stílusokat a VARK mo-
zaikszóval szokás jelölni. A VARK mo-
zaikszó négy angol szó kezdőbetűiből 
áll össze: V – Visual (vizuális – látásra 

támaszkodó), A – Aural (auditív – hal-
lásra támaszkodó), R – Read/write (ol-
vasásra/írásra támaszkodó) – verbális, 
K – Kinesthetic (kinesztetikus – moz-
gásra, tapintásra támaszkodó stílus).

Az említett felsorolás szerint tehát 
négy tanulási stílust különböztetünk 
meg: vizuális – nonverbális (látásra tá-
maszkodó stílus), auditív (hallásra tá-
maszkodó), vizuális – verbális (látásra 
és szóbeli információkra támaszkodó) 
és kinesztetikus (mozgásra, tapintásra 
támaszkodó stílus) tanulási stílust.

a)  A vizuális – nonverbális (látásra 
támaszkodó) tanulási stílus

Azok az emberek, akiknél ez a ta-
nulási stílus dominál, azt szeretik, ha a 
tananyagot ábrák, sémák, diagramok, 
folyamatábrák, térképek, fényképek, 
diapozitívok, filmek stb. formájában 
prezentálja az oktató. Szeretik az il-
lusztrált, színes tankönyveket és a  hi-
erarchikusan elrendezett tananyagot. 
A megfigyelés helyett a tevékenységi 
formákat részesítik előnyben. Emlé-
kezetükben könnyen felidézik a tan-
anyagot (az ábrákat, sémákat stb.), de 
nem kedvelik a szóbeli közléseket, te-
hát az előadásokat, a tanári monológot 
és azokat a feladatokat, amelyekben a 
mondattanra és a nyelvtanra helyezik a 
hangsúlyt.

A tanulási stílusokról
Dr.h.c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD.
a Selye János Egyetem  alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója; 
lakhely: Kassa – Pat, albert.sandor43@gmail.com
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Hogyan tanuljon az a diák, akinél a 
vizuális – nonverbális tanulási stílus 
dominál?

Jegyzetkészítéskor grafikusan, ábrák 
és diagramok formájában dolgozzák 
fel a tananyagot. A fontosabb része-
ket színes ceruzával jelöljék meg. A 
törzsanyagot, a legfontosabb elveket, 
törvényeket, matematikai képleteket 
stb. ajánlatos A5-ös, ún. tanulási kár-
tyákra rögzíteni, és ezeket gyakrabban 
áttekinteni. A tankönyvben a fontos 
szöveget alá lehet húzni, esetleg szí-
nes ceruzával kiemelni. A fogalmakat, 
kulcsszavakat, matematikai képleteket 
a lap szélére kijegyzetelni. Ajánlatos 
tanulás közben a számítógép használa-
ta is, mert a képernyőn megjelent tan-
anyagot a diák könnyebben megjegyzi. 
Csendes, nyugodt környezetben való 
tanulást javasolunk, miközben a mul-
timédia használata is ajánlatos.

Hogyan tanítson a tanár?
A kulcsszavakat írja fel a táblára vagy 

vetítse ki a vászonra. A tananyagot áb-
rák, folyamatábrák stb. segítségével 
prezentálja, használjon taneszközöket 
és multimediális technikát.

b) Az auditív tanulási stílus 
Az auditív tanulási stílussal rendel-

kezők a szóbeli információkat részesí-
tik előnyben. Szívesebben hallgatnak 
és beszélgetnek, kevésbé szívesen ol-
vasnak és írnak. Az írott szöveget ne-
hezebben értik meg, ezért előnyben 
részesítik az előadásokat. A hallott szö-
veget, neveket, énekeket első hallásra 
megjegyzik. Az idő multával is köny-
nyen felidézik a beszélgetéseket és az 
előadások hangját. Megjegyzik a vicce-
ket, az érdekes történeteket. Általában 
keveset jegyzetelnek.

Hogyan tanuljon az a diák, akinél az 
auditív tanulási stílus dominál?

Járjanak a tanítási órákra és kon-
zultációkra. Keveset jegyzetelnek, 
ezért jó, ha használják a tankönyvet 
és konzultálnak az osztálytársakkal. A 
tananyagot feljátszhatják magnetofon-
ra vagy diktafonra. Ha írott szövegből 
tanulnak, akkor fennhangon ismétel-
jék a tananyagot, és beszéljék meg az 
osztálytársakkal. A vizsgára való fel-
készüléskor a tananyagot mondják fel 
hangosan.

Hogyan tanítson a tanár?
Előadás közben figyeljenek oda a 

hangsúlyra, az intonációra. Részesítsék 
előnyben a csoportmunkát és a dia-

lógusokat. Biztassák a diákokat arra, 
hogy kérdezzenek. Engedélyezzék a 
tanítási óra rögzítését (feljátszását). A 
definíciókat diktálják le, és tegyék le-
hetővé a konzultációkat.

c) Vizuális – verbális (látásra és szóbeli 
információkra támaszkodó) tanulási 
stílus

Ezek az emberek legszívesebben 
szövegolvasással tanulnak. Előnyben 
részesítik a megfigyelést a fizikai tevé-
kenységgel szemben. Jól emlékeznek az 
írott szövegre és a számokra. Az írott 
szöveget képesek emlékezetükben fel-
idézni. Nehezen értik és nem képesek 
megjegyezni az elmondott szöveget, 
ezért jegyzetelnek. Fejlett az elvont 
gondolkodásmódjuk, és önállóan (ta-
nári segítség nélkül) is képesek tanulni.

Hogyan tanuljon a diák?
Az előadásokból készítsenek jegyze-

teket. Írják le akár többször is azt, amit 
meg kell tanulniuk, amire emlékezni-
ük kell. Az ábrákat, diagramokat, kép-
leteket írják le szavakkal is. A logikus 
egységeket válasszák el egymástól, és 
színes ceruzával is megkülönböztet-
hetik az egyes szavakat, egységeket. A 
vizsgára való felkészüléskor számukra 
is ajánlottak a tanulási kártyák. A szá-
mítógép szövegszerkesztőjének hasz-
nálata, pl. a kulcsszavak leírása is segíti 
a tanulást. Önállóan, csendes környe-
zetben tanuljanak.

Hogyan tanítson a tanár?
A kulcsszavakat, a legfontosabb gon-

dolatokat írja fel a táblára vagy vetítse ki 
a vászonra, esetleg sokszorosított formá-
ban (hand outs) osszák ki a tanulóknak. 
Ezek a tanulók jó minőségű tankönyve-
ket igényelnek, és a könyvtár látogatását 
is lehetővé kell tenni számukra.

d) Kinesztetikus (mozgásra, tapin-
tásra támaszkodó) tanulási stílus

A kinesztetikus tanulási stílussal 
rendelkező diákok igénylik a tevé-
kenységi formákat (pl. manipulálni a 
taneszközökkel) és a mozgást. Igye-
keznek megtapasztalni a valós helyze-
tet. Nem szeretik a semmittevést, nem 
szeretnek egy helyben ülni és hallgatni 
az előadást. Mindent meg akarnak ta-
pasztalni, ki akarnak próbálni, gyak-
ran alkalmazzák a „próba – szeren-
cse“ elvet. Emlékeznek a mozgásokra 
és a motorikus eseményekre, amelyek 
megtörténtek, vagy amelyben aktí-
van részt vettek. Jó motoros koordi-
nációs képességgel rendelkeznek, és a 

pszichomotoros készségeket is gyorsan 
elsajátítják. A tanítási órán, de tanulás 
közben is gyakran rágógumiznak, ez-
zel elégítve ki mozgásigényüket.

Hogyan tanuljon a diák?
Használjanak háromdimenziós tan-

eszközöket (valós tárgyakat, modelle-
ket) és számítógépet. Tartsanak gyak-
rabban szüneteket, és séta közben 
hangosan ismételgessék a tananyagot. 
Az elsajátítandó tananyagot írják vagy 
rajzolják le. A példákat számítsák ki, 
és nevezzék meg a felhasználási lehe-
tőségeket. Az előadás közben készített 
jegyzeteknél csak a kulcselemekre fi-
gyeljenek, és ne törődjenek a helyes-
írással, a részletek feljegyzésével. A 
vizsgákra való felkészüléskor ajánlatos 
próbavizsgát tenni – kihúzni a kérdést, 
írásban felkészülni, és elmondani a fe-
leletet.

Hogyan tanítson a tanár?
A tanulók számára tegye lehetővé az 

aktív tevékenységet, pl. a Galperin-féle 
oktatási módszer alkalmazásával. Hív-
ja fel a figyelmet a tananyag gyakorlati 
alkalmazásának lehetőségeire. Tanítás 
közben engedélyezze a számítógép 
használatát (jegyzetkészítésre is). Ve-
gye figyelembe, hogy ezek a tanulók 
szeretik a gyakorlati képzést, labora-
tóriumi munkákat, exkurziókat és a 
projektmódszer alkalmazását. Azt is 
tartsa szem előtt, hogy a kinesztetikus 
stílussal rendelkező diákok szeretnek 
szerepelni, a megtanult tananyagot 
prezentálni.

A tanulók csaknem fele vegyes ta-
nulási stílussal rendelkezik, tehát két 
– vagy három –, esetleg négy tanulási 
stílus elemei kimutathatók. A felnőtté 
válás folyamatában, a tanulás és a ta-
pasztalatszerzés következtében a tanu-
lási stílus tökéletesedik, de akár változ-
hat is. 

Általános tapasztalat, hogy a tanulók 
akkor érik el a legjobb tanulmányi ered-
ményeket, ha a rájuk jellemző tanulási 
stílusnak megfelelően tanulnak. Ezért 
ajánlatos megismerni saját tanulási stí-
lusunkat. Erre szolgál a VARK-féle kér-
dőív. Ezt a kérdőívet a Katedra követke-
ző számában közöljük.

IRODALOMJEGYZÉK
 Fleming, N.: The VARK Questionneire 

[online]. [cit.2002-01-5]
 Turek, I. (2003): Ako sa naučiť učiť. 

Bratislava: MPC 



13

Katedra Pedagógia

Azon törekvések, melyek a 19. szá-
zadban az élet mi több területét kíván-
ták a tudományosság akkori kritériu-
mai szerint megközelíteni, „organikus 
okozói” lettek a pedagógia mint új, a 
filozófiából kivált tudományterület 
normatív jellegének. Ez a normatív jel-
leg mondhatni megegyezett a kor tu-
dományossággal szemben támasztott 
követelményeinek, és érdemi változás 
ebben a szinte kizárólagos szemlélet-
módban csak akkor következett be, 
amikor a neveléstudomány az embert 
mint szabad entitást kezdte értelmezni 
és elfogadni. Ebből kifolyólag a neve-
léstudománynak a normatív jellegén 
kívül empirikus – tapasztalati jelleget 
is kellett öltenie, mely a jelenségek 
vizsgálatából, az azokból levont ta-
pasztalatból és tanulságból kiindulva 
fogalmazhatta meg céljait, megvalósí-
tásuk folyamatát, menetét. Napjainkra 
természetesen a pedagógiai rendsze-
rek kizárólag normatív jellege szinte 
teljesen eltűnt, azonban az anti- vagy 
posztpedagógiai koncepciók kivételé-
vel minden nevelési rendszer hordoz 
magában több-kevesebb normativi-
tást. A nevelés mindennapi gyakorla-
tában sokszor tapasztalhatjuk, hogy a 
pedagógus kitűnő tárgyi, metodikai 

és teleológiai felkészültséggel rendel-
kezik, azonban az eredmények a kí-
sérlet (próba) – tévedés elve alapján 
valósulnak meg. Ennek a nem kívánt 
megközelítésnek a kiküszöbölésére 
szolgálnak és lehetnek a pedagógus se-
gítségére a nevelés alapelvei. Alapelvek 
alatt nem pontos leírást, instrukciót 
kell érteni, mely a legapróbb részlete-
kig meghatározná a pedagógus mun-
káját. Sokkal inkább olyan követelmé-
nyeknek, azok rendszerének, esetleg 
ajánlásnak, mely hozzásegíti a nevelés 
minden résztvevőjét a nevelési cél le-
hető leghatékonyabb eléréséhez. Ebből 
tehát azt az általánosítást vonhatjuk le, 
hogy a nevelés alapelvei nem normák, 
de normatív jellegű ismeretek, melyek 
a gyakorlat tapasztalataiból merítve 
segítik a kitűzött cél elérésének idő-
beli és a kifejtett energia szempontú 
effektivizálását (leegyszerűsítve, minél 
hamarabb és minél kisebb energia rá-
fordításával elérni a kitűzött célt).

Nevelési alapelvek napjaink 
neveléselméleté(i)ben

Annak ellenére, hogy tanulmányom 
bevezetőjében az alapelvekről mint az 
egyik legalapvetőbb neveléstudomá-
nyi fogalomról, ill. nem anyagi jellegű 

eszközről tettem említést, ennek kissé 
ellentmondó módon mégis azt kell 
megjegyeznem, hogy a jelenkor neve-
léselméleteiben nincs általános nézet-
azonosság a nevelés alapelveivel kap-
csolatban. Az 1990-es éveket megelőző 
időszakot általában (ideológia és egyéb 
fundamentumok szempontjából) egy-
séges neveléselméletek jellemezték. Az 
ezen a téren is bekövetkezett változások 
a neveléstudomány és vele együtt a ne-
veléselmélet alternatív megközelítéseit 
eredményezték. Ennek egyik legmar-
kánsabb jele az is, hogy napjainkban 
neveléselmélet(ek) alatt sokféle tarta-
lommal, formával és megközelítéssel 
találkozhatunk. Összehasonlítás végett 
említenénk a Dombi–Oláh–Varga-, 
Bábosik- és Zrinszky-féle nevelésel-
méleteket, melyek Magyarországon a 
legismertebbek és legelfogadottabbak. 
Ezek közül egyedül a Zrinszky László 
által publikált neveléselméletben talál-
kozhatunk alapelvekkel, s ott is teljesen 
más formában és hatásmechanizmus 
szerint. Mivel a magyar szakmai kö-
zösség számára az említett nevelésel-
méletek vélhetően jól ismertek, tanul-
mányunkban ezek elemzésével nem 
kívánunk foglalkozni. A következő 
részekben található elemzések domi-

az alapelvek rendszere 
mint a nevelés erkölcsi kódexe
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Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék, tudományos dékánhelyettes; 
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nánsan a cseh és szlovákiai nevelésel-
méletek megközelítését kívánják a ma-
gyar olvasóközönség elé tárni, mintegy 
alternatívát kínálva a hazai neveléstu-
dományi elmélet és praxis számára. 
Megjegyezném, hogy nem kívánok 
pálcát törni egyik alternatíva mellett 
sem, sokkal inkább inspiráció és a le-
hetőségek spektrumának kiszélesítését 
kívánom ezzel elősegíteni.

Nevelési alapelvek a múltban és ma
A nevelési alapelvekkel klasszikus 

értelemben (s egyben mint normatív 
ismeretekkel) már Comenius is fog-
lalkozott több művében. Comenius-
szal kapcsolatban megjegyzendő az is, 
hogy a „Nagy oktatástanában” jelentős 
helyet elfoglaló alapelvek a mainál jóval 
tágabb értelemben vett (oktatási, tehát 
didaktikai) alapelvek, sokkal inkább 
tekinthetőek az edukáció folyamatára 
(mint legtágabb értelemben vett ne-
velésre, személyiségformálásra) érvé-
nyesíthető követelményeknek, melyek 
között viszont megtalálhatóak speci-
fikus alapelvek is. A 19. század poziti-
vista hatása a neveléstudományban azt 
eredményezte, hogy az edukáció egyes 
részterületeire nem egyforma figyelem 
összpontosult, mivel az értelmi-racio-
nális fejlesztés sokkal inkább szolgál-
tatott lehetőséget az objektív összeha-
sonlításra, mérésre, kvantifikálásra. A 
jellem formálásának folyamata inkább 
szubjektív és ezzel együtt kvalitatív 
elemzést feltételezett, ezért is válhatott 
a neveléselmélet a didaktikával szem-
ben amolyan „mostohagyerekké”. A 
20. század derekán F. Tomášek (1947), 
későbbi prágai bíboros a 20. század 
cseh és neotomista ihletésű neveléstu-
dományának kiemelkedő alakja már 
olyan követelményeket fogalmazott 
meg, melyek mind a mai napig szinte 
semmit sem vesztettek érvényükből:
Nevelj természetesen!
Nevelj vallásosan!
Nevelj szeretettel!
Nevelj örömmel!
Nevelj az élet számára!
Nevelj nemesen és hazafiasan!
Nevelj egységesen!

A jelenkor szekuláris társadalmi jel-
legéből kiindulva is mindössze a „Ne-
velj vallásosan!” alapelv lehet kétséges, 
azonban annak kissé más megfogal-
mazásban történő alkalmazása „Nevelj 
hittel – hitre!” már általános viszonylat-
ban is elfogadhatóvá teszi. A 20. század 
hatvanas éveiben a neveléstudomány a 
szűkebb értelemben vett nevelési alap-
elveket az erkölcsi nevelésből vezette le, 

s egyben az alapelvek definícióját is eb-
ből a nevelési színtérből származtatja. 
Ezek szerint az elvek alapvető viszonyt 
(követelményt) képeznek a nevelés cél-
ja, tartalma, feltételei és eszközei kö-
zött, amit a jelenkor elvárásai szerint 
szükségesnek tarthatunk kiegészíteni 
a nevelési módszerekkel is, mivel az 
alapelvek respektálása elengedhetetlen 
feltétele a megfelelő nevelési módsze-
rek kiválasztásánál is. Ebből követke-
zik az is, hogy az alapelvek elementáris 
determinánsai a nevelés hatékonyságá-
nak, melyek jelentős mértékben meg-
határozzák a pedagógus nevelőmunká-
jának jellegét. Az alapelvek empirikus 
jellegét tudatosítva azonban meg kell 
jegyeznem, hogy az alapelvek nem úm. 
„kőbe vésett örök igazságok”, melyek 
idővel, s leginkább az edukáció egyes 
tényezőinek változásával, szintén ki-
egészítésre, átértékelésre szorulhatnak.

A nevelési alapelvek modern megkö-
zelítése

Napjaink modern neveléselmélete 
a kor kihívásainak és a neveléstudo-
mányon belüli differenciálódásnak 
megfelelve és abból kiindulva nagyobb 
figyelmet szentel az ún. specifikus 
nevelési alapelveknek. Ezek meghatá-
rozásakor azonban nem tartja szeren-
csésnek a nevelés egyes színterei, az 
edukációs környezet sajátosságai sze-
rint tagolni az alapelveket, mivel azok 
általános érvényűek, és a pedagógiai 
szituációk tőlük függetlenül alakulhat-
nak ki. Ezért a specifikus alapelveket 
az edukáció folyamatának egyes rész-
területei alapján: nevelési (szűkebb 
értelemben) és oktatási (didaktikai) 
alapelvekre osztjuk. A nevelési alap-
elvek megfogalmazásánál jelentős 
mértékben támaszkodhatunk a neve-
léslélektan korszerű ismereteire is. A 
következő részben megfogalmazott és 
tömören jellemzett specifikus nevelési 
alapelvek először Alžbeta Gogová, az 
utóbbi évtizedek szlovákiai nevelés-
elméletének egyik legkiemelkedőbb 
alakjának tollából, publikációiból ke-
rültek a szakmai közönség látókörébe:

A követelmények konkretizálásának 
elve – „Légy jó!”, „Viselkedj rendesen!”, 
„Legyetek fegyelmezettek!” Valószínű-
leg ezek az imperatívuszok ismerősen 
csengenek mind gyermeknek, mind 
felnőttnek. S valljuk be, még folytathat-
nánk a sort ehhez hasonló elementáris 
követelményekkel. Minden bizonnyal 
sokszor bele sem gondolunk, miért is 
kell annyiszor ismételgetnünk ezeket a 
mondatokat, miért nem képesek a gyer-

mekek rögtön megfelelni nekik? Talán 
nem is tudatosítjuk azt a nagyon is va-
lószínű alternatívát, hogy a gyermek 
számára abszolúte nem világos, hogy 
mit is kívánunk, követelünk tőle.  Nem 
pusztán a Gyermeket védve jegyezhet-
jük meg, hogy a tapasztalat hiánya és a 
követelmény túlzottan is általános volta 
könnyen okozhatja az értelmezés hiá-
nyosságát, esetleg zavarát, ami a gya-
korlatban a követelménynek való nem 
megfelelésben mutatkozik meg. Ami az 
eset „pikantériáját” okozza, az az, hogy 
az ilyen és ehhez hasonló esetek a fel-
nőtt egyénnel is könnyen megeshetnek, 
amennyiben addig még át nem élt szi-
tuációval, merőben új követelménnyel 
találja szemben magát. Gondoljunk 
csak vissza első napjainkra egyetemi ta-
nulmányainkkal kapcsolatban, új mun-
kahelyünkön, esetleg arra a helyzetre, 
amikor először kívántunk repülővel 
utazni valahova! Amennyiben volt 
bennünk elég kurázsi, ügyfélszolgálat-
hoz, informátorhoz, tapasztalt metodi-
kushoz fordultunk azzal a céllal, hogy 
lépésről lépésre magyarázza el nekünk, 
hogy mit is kell tennünk. Valahogy a 
gyermeknek is hasonló „ügyfélszolgá-
latra, informátorra, metodikusra” kelle-
ne lelnie a pedagógusban, hogy tényleg 
tudja, mit is kívánunk, követelünk tőle! 
Ez a követelmény, ajánlás fogalmazódik 
meg ebben az alapelvben.

A gyermek szociális tapasztalatára 
való építés elve – Napjaink lélektana és 
neveléselmélete sokszor hangsúlyozza 
a személyiség és a nevelési szituáció 
kölcsönösségének fontosságát. A pe-
dagógiai szituációt akkor tarthatjuk 
megalapozottnak és hatásosnak, ha 
megjelenik benne a nevelt szociális 
tapasztalata, amit az átélt szituációból 
fakadó emlékek, érzelmek, attitűdök 
determinálnak. Ezért tartjuk fontos-
nak, hogy a pedagógus építsen ezekre 
a tapasztalatokra, amivel további moti-
vációs hatást is generálhat a nevelés és 
tanulás értelmének gyakran nem egy-
szerű meglelésében.

Az emocionális élmény elve – ki-
hangsúlyozza az edukáció kognitív 
és szociális jellegén túl annak emoci-
onális aspektusát is. Az emocionális 
élmény (legyen szó pozitív vagy nega-
tív élmény(ek)ről) jelentős mértékben 
segítheti a nevelés folyamatában sorra 
kerülő viselkedési formák elfogadását 
vagy elutasítását – ezzel elősegítve a kí-
vánt viselkedési forma interiorizációját 
vagy éppen gátlását. A nevelt személy-
nek gyakran nem is szükséges, hogy 



15

Katedra Pedagógia

közvetlen résztvevője legyen a szituáci-
ónak, hanem élhetünk a mese, a film, 
esetleg saját tapasztalataink elbeszélé-
sének eszközével is.

A nevelő hatás pedagógus személyi-
sége általi megerősítésének, fokozásá-
nak elve – a tradicionális pedagógiában 
a tanárra leginkább mint a társadalom 
követelményeinek, elvárásainak köz-
vetítőjére tekintettünk. Ez a „kevésbé” 
személyes viszony hagyománya már-
már formalizmussá deformálta a peda-
gógus és a gyermek viszonyát is. Többek 
között a személyiségközpontú lélektan 
és pedagógia hangsúlyozza ki nagyon is 
markánsan az őszinte (kongruens), em-
patikus és elfogadó (akceptáló) pedagó-
gus személyiségét. Amennyiben a tanár 
képes olyan követelményeket megfo-
galmazni, melyek helyességéről és lét-
jogosultságáról saját maga is meg van 
győződve, s emellett képes is ezek sze-
rint cselekedni, nagyon jó esélye lehet 
arra, hogy ezáltal fokozza a nevelő hatás 
hatékonyságát. Egy autentikus szemé-
lyiség tehát jelentős eredményeket érhet 
el ezzel. Ellenkező esetben viszont úm. 
bumeráng effektussal számolhat.

A nevelés szociális csoportban való 
megvalósításának elve – A nevelő ha-
tás személyre szabása (ami megjelent a 
feljebb jellemzett alapelvekben) semmi-
képp sem jelentheti azt, hogy a nevelt és 
a nevelés függetleníthető lenne a neve-
lési (edukációs) környezettől. Ahhoz, 
hogy a gyermek képes legyen elsajá-
títani a szocializációjához elengedhe-
tetlen szociális készségeket (manapság 
szociális kompetenciákként is szoktuk 
említeni őket), szükségszerű tudatosí-
tanunk azt, hogy ez leghatékonyabban 
a csoporton belül megjelenő és meg-
valósuló interakciókon és nevelő hatás 
által valósulhat meg. Ezért is szükséges, 
hogy a pedagógus a nevelés folyamatá-
nak tervezésénél megfelelő kvantitású 
és kvalitású szociális interakció lehető-
ségét iktassa be, amivel új élmények és 
tapasztalatok megszerzésének lehetősé-
gét teremtheti meg. 

A nevelt személyiségének tisztelete és 
további fejlesztésének elve – Ezen alap-
elvben figyelembe vesszük, tiszteletben 
tartjuk a nevelt habitusát, s a fejlődés-
nek azt a színvonalát, amit már elért. 
Sokszor nem egyszerű megfelelni azon 
követelménynek, hogy a neveltet olyan-
nak fogadjuk el, amilyen. Ez semmikép-
pen sem jelent rezignációt, megadást a 
pedagógus részéről. Támaszt viszont 
magas követelményeket a diagnosztikai 

kompetenciáival szemben, melyek által 
megismeri a diák motivációját, érték-
rendszerét – orientációját, viszonyulási 
struktúráját. Mindez ahhoz szükséges, 
hogy a pedagógus tovább építhessen 
azokra a kívánt nevelési jegyekre, me-
lyeknek alapjai, részei már megtalálha-
tóak a nevelt személyiségében, melyek-
re sikeresen építhet a tanár a jövendő 
nevelőmunkában. Ez az alapelv ezen 
kívül erősíti a pedagógiai optimizmust 
is azon nézetekkel szemben, melyek a 
gyermekben hajlamosak főleg a nega-
tívumokat meglátni, s a nevelést legin-
kább mint reedukációt értelmezni.

A nézetpluralizmus elve – Korábban 
leginkább a szabadidő-pedagógiában 
került kihangsúlyozásra. A jelenkor vál-
tozó szelleme viszont alapkövetelmény-
nyé és a progresszív, kritikus és önálló 
fejlődésre alkalmas személyiség egyik 
jellemzőjévé emelte az önálló és auten-
tikus vélemény, nézet kialakításának, 
megfogalmazásának képességét. Az 
elmúlt évtizedek gyakran objektivizáló 
nevelésfelfogása inkább irányult a „ki 
nem lógó”, különvéleménnyel nem 
rendelkező, engedelmesen „bólogató” 
ember nevelésére. Meggyőződésünk 
viszont, hogy a kritikátlanul szinte bár-
mit elfogadó ember (felnőtt) sokkal 
nagyobb kockázatot jelent a jövő szá-
mára, mint a kritikus, saját vélemény-
nyel rendelkező – és azt megindokolni, 
érvekkel alátámasztani képes egyén. 
Ennek elérését segítheti a pedagógus 
munkájában az, ha támogatja (esetleg 
ki is kéri – megköveteli) a neveltektől 
véleményüket, nézetüket a már em-
lített érvekkel, indokokkal együtt. Az 
alternatívákban – alternatívákkal való 
gondolkodás alapját képezi mind a kre-
atív, mind a kritikus személyiségnek 
is. A nevelésnek ezzel egy teljesen más 
dimenziója tárulhat fel előttünk. Eh-
hez viszont szükségszerű a pedagógus 
nyitottsága és egyben nagyon magas és 
széleskörű felkészültsége is.

Befejezés
Végezetül szükségesnek tartom meg-

jegyezni, hogy az itt felvázolt nevelési 

alapelvek nem tekinthetők örökér-
vényű paradigmáknak, és empirikus 
mivoltukból adódóan bizonyos idő 
múltán kiegészítésre, átértékelésre 
szorulhatnak. Napjaink neveléselmé-
letében viszont kitűnő reflexiót jelent-
hetnek a mindennapi nevelési kihívá-
sokra, és jelentős mértékben segíthetik 
a nevelés hatékonyságának emelését – 
növelését. S miként lesz a nevelés alap-
elveinek rendszeréből erkölcsi kódex? 
Amennyiben abból a meggyőződésből 
indulunk ki, hogy a nevelés mindig bi-
zonyos pozitív célok elérésére irányul, 
arra törekszik, akkor a pedagógusnak 
szüksége van egy olyan támaszra, ki-
indulópontra, mely segíti céljai eléré-
sében. Hiszek abban, hogy nevelni és 
a nevelés által segíteni „valakit” a jobb, 
szebb, bölcsebb ember kiművelésében 
nem dominánsan a társadalom által 
támasztott követelmény. Sokkal inkább 
tekinthető a nevelés erkölcsi „ügynek”, 
kötelességnek. Ezért is tartom a neve-
lési elvek rendszerét a nevelés erkölcsi 
kódexének, mivel erkölcsi célokat követ 
és támogat.
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A cikk nem azon célból íródott, 
hogy egyfajta „használati útmutatót” 
nyújtson a témában érdekelt pedagó-
gusok számára, akik szívesen kipró-
bálnának egy korszerűnek mondható 
oktatási stratégiát. Annál inkább a 
tanítás jelenkori megközelítésének 
néhány leginkább fontos szükség-
szerűségét kívánja előtérbe helyez-
ni olyan oktatási rendszer kutatási 
eredményeinek rövid bemutatásán 
keresztül, mely a diákok jellemzőit, 
szükségleteit jelentős mértékben ké-
pes respektálni. Továbbá igyekszik 
elméleti bevezetőként is szolgálni a 
már említett innovatív módszertani 
megközelítés témakörébe, amely – is-
mereteink szerint – egyelőre rezignál, 
vagy legalábbis igencsak gyerekcipő-
ben jár a hazai oktatási rendszer gya-
korlatában. 

Bizonyára mindannyiunk számá-
ra ismert az ún. szókratészi dialógus 
vagy szókratészi párbeszéd fogalma, 
akár a történelem, akár a módszertani 
könyvek oldalairól. Szókratész, a gö-
rög filozófus tanításai során kérdése-
ket intézett diákjaihoz, arra késztetvén 
őket, hogy válaszokat és megoldásokat 
leljenek az esetlegesen felmerülő bi-
zonytalanságukban. Így vált – meg-
felelő indíttatás mellett – lehetővé a 
feleletkeresés útjának végigjárása. Ta-
nításai során a tények közlése és azok 
megmagyarázása helyett a kérdések 
felvetése került középpontba. A helye-
sen megfogalmazott, ösztönző hatású 
kérdések pedig arra késztették a tanul-
ni vágyókat, hogy keressék, kutassák 
és végül saját maguk fedjék fel az igaz-
ságot – az átadni kívánt tananyagot.  

Megalapozottnak tűnhet a kérdés: 
Van-e helye egy több ezer éves techni-
ka alkalmazásának a jelen kori modern 
módszerek nyújtotta lehetőségek töm-
kelegében? Alkalmazható-e egyáltalán 
a mai digitális technológiák által igen-
csak átalakult világunkban a kérdezés 
módszere?  

Napjaink módszertani szakirodalma 
nagyon gyakran hangsúlyozza az in-
teraktivitás, a diákokra való ráhatás és 
kapcsolat fontosságát. Sokan sokféle-
képp magyarázzák e fogalmakat. Hake, 
amerikai fizikus a következőképp jel-
lemzi az interaktív oktatás lényegét: 
„Interaktív módszernek nevezünk min-
den olyan, a diák aktív közreműködé-
sével – történjen az gondolatban vagy 
cselekedetben – létrejött konceptuális 
értést támogató módszert, amely a ta-
nárral, ill. diáktársakkal folytatott pár-
beszéd mellett azonnali visszacsatolással 
párosul.” A megfogalmazás nem csak a 
fizikai, hanem a gondolatok világában 
megmutatkozó aktivitást is említi, te-
hát olyan tevékenységet, amely során a 
tanulókat elmélkedésre, véleményfor-
málásra ösztönözzük. A diákokkal, az 
osztállyal való kölcsönös kapcsolat ki-
alakítása (és megtartása) nem könnyű 
feladat, viszont annál inkább kihívás, 
amit a tanár szakmai rátermettsége is 
jelentős mértékben meghatározhat. 
Természetesen a tananyag és a diákok 
jellemzői, valamint más körülmények 
is befolyásolhatják a tanulási folyama-
tokhoz szükséges konnekciók létrejöt-
tét. Kétségkívül szükséges a megfelelő 
„viszony” az elvárt pedagógiai kölcsön-
hatások létrejöttéhez. Ez az interakció 
pedig sokkal könnyebben elérhető 
manapság, hiszen a kialakult digitális 
társadalom magába foglalta a kommu-
nikáció forradalmát is, s így társalgási 
eszközökben és kapcsolatteremtési le-
hetőségekben igazán nincs hiány. 

A múlt században megjelent spe-
ciális feleltető rendszerek a már emlí-
tett interaktivitás létrejöttét is képesek 
elősegíteni, valamint támogatni. Olyan 
lehetőségeket nyújthatnak tanárnak és 
diáknak egyaránt, melyeket használa-
tuk nélkül nagyon nehéz lenne elérni. 
Gondoljunk csak az azonnali vissza-
csatolás megvalósítására, ami a diák-
társadalom részére egyre inkább szük-
ségessé válik, hiszen egy olyan világban 

nőnek fel, ahol a hálózati kapcsolatok 
révén az információ rögtöni rendel-
kezésre bocsátása alapkövetelmény. A 
digitális kor gyermeke megszokta és 
megtanulta, hogy nem kell várnia az 
információra, elegendő a megfelelő 
kereső alkalmazást használnia, s szin-
te azonnal elé tárulkozik a világ. Ezért 
nekünk, tanároknak nem szabad na-
ivan azt gondolnunk, hogy amennyi-
ben ő kíváncsi és érdekelt valamely té-
makörben, nélkülözhetetlen szüksége 
lesz a magyarázatunkra, segítségünkre. 
Sőt, diákjaink szemében hamar csorba 
eshet a „jó tanár”-i mivoltunkon, ha 
csupán tananyagátadásra és informá-
cióközlésre törekszünk. Sokkal inkább 
fontosabb odafigyelnünk arra, hogy 
felkeltsük bennük a valódi tanuláshoz 
szükséges érdeklődést és kíváncsiságot.  

Mindezen túl nemcsak az informá-
ció fogadásának és kiértékelésének 
gyorsasága a lényeg. A kommunikáci-
óra és együttműködésre való ösztönzés 
megannyira nélkülözhetetlen velejá-
rója kell, hogy legyen az oktató-neve-
lő munkának. A „kérdés kérdést szül” 
gondolatból kiindulva pedig talán 
nincs is annál értékesebb, mint amikor 
a tanár által feltett kérdésekre a diákok-
ban is kérdések fogalmazódnak meg, s 
így a közös válaszkeresés módszerével 
zajlik a valódi tanulás. 

Több éves pedagógiai kutatásunk 
alapján elmondhatjuk, hogy a szava-
zórendszerrel támogatott oktatás egy-
értelmű és világosan megfogalmazható 
hozadékokat eredményezhet akkor, 
ha használatuk előre megfontolt pe-
dagógiai eljárások alapján történik. 
Az elektronikus szavazáshoz használt 
rendszerek az elmúlt években roha-
mosan fejlődtek – mind a technika, 
mind maga a módszer. Olyan oktatási 
stratégiák láttak napvilágot, melyek a 
szavazórendszerek használatát szer-
ves elemüknek tekintik. Elmondható 
azonban, hogy szinte mindegyiknél 
egyfajta közös bázisként a bevezető-

Szavazóberendezéssel 
támogatott tanulás 
– „új” lehetőség 
az oktatásban

Beták Norbert, Ing., PhD.
Az Érsekújvári Egyesített Iskola tanára, 
Érsekújváron él, e-mail: norbert.betak@gmail.com
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ben említett kérdezés módszere jelenik 
meg. Kulcsfontosságú szerepet kapnak 
tehát a tanórán feltett kérdések és azok 
megválaszolásának módja. Pedagógiai 
kutatással alátámasztott eredménye-
ink, tapasztalataink azt mutatják, hogy 
az általunk használt oktatási módszer 
leginkább hatékony része a tanár–diák, 
ill. diák–diák diskurzus. Ez pedig kivá-
lóan beilleszthető a kérdések segítségé-
vel lebonyolított oktatásba.  

Az elmúlt időszakban (2011–2014) 
a szavazóberendezéssel támogatott in-
teraktív oktatás terén több kutatást is 
elvégeztünk. Legfőbb célként az álta-
lunk használt interaktív oktatási mód-
szerek és a középiskolai (ISCED 3) di-
ákok kognitív fejlődése közti viszony 
vizsgálatát tűztük ki. Mindemellett 
foglalkoztunk véleménykutatással is, és 
további olyan hozadékok feltárásával, 
melyek igazolhatják az elektronikus 
szavaztatás módszerének fontosságát. 
Hosszú távú kutatómunkánk során 
több mint 400 diákból álló mintával 
dolgoztunk.  

A kognitív fejlődés elérését gyakor-
latilag az összes pedagógiai–módszer-
tani stratégia célként (részcélként) 
tünteti fel. Az oktatás mai formája el-
engedhetetlennek tartja a megfelelő tu-
dásszint elérésének követelményét. A 
diákok tudása mérvadó és kvantifikáló 
eszköz is egyaránt. Fontossága nem 
kérdéses, viszont minősége sok esetben 
vitatott. Manapság a megszerzett tudás 
lexikális mivoltja nem tűnik oly mér-
tékben hasznosíthatónak, mint például 
a tudás felsőbb rétegeinek fejlesztése, 
a szakértelem kialakulása, vagy akár 
a különféle készségek, kompetenciák 
formálódása. Ez utóbbi például az in-
teraktív oktatás egyik legmeghatáro-
zóbb hozadéka – eleme, amely több 
módszertani szakember (pl. Choms-
ky) szerint is nagyrészt természetes 
módon, a környezettel való spontán 
interakció révén megy végbe. Csapó 
Benő szerint az interakciók minőségé-
től, gyakoriságától, mennyiségétől függ 
az, hogy végül is az adott kompetencia 
mennyire válik szervezett, alkalmazha-
tó, hatékony rendszerré. 

Kutatásaink szignifikáns mutatók 
eléréséhez vezettek a tudásszint nö-
vekedése terén. A kognitív fejlődést 3 
kognitív kategóriában – ismeret, meg-
értés, alkalmazás – figyeltük és mértük 
(1. ábra). Legmarkánsabb különbsé-
geket a „megértés” szintjén értünk el, 
ahol a diákcsoport, amely az általunk 
használt gyakorlati oktatásban része-
sült (ES), 27 %-kal jobb eredményt ért 

2. ábra A diákok véleményének százalékos kiértékelése a kérdőív egyik tételére

A cikk terjedelmére való tekintettel nem áll mód a felhasznált kérdőívek rész-
letes elemzésére, ezért mindössze egy olyan tételt közlünk (2. ábra), amely a diá-
kok általános véleményét fejezi ki az általunk használt interaktív módszerek iránt. 
Mindkét kérdőív pozitív hatásokra enged következtetni, a diákokban kialakult 
vélemény túlnyomórészt kedvező, az esetleges bizonytalanságok eliminálására 
pedig igyekszünk a közeljövőben megoldásokat találni.  

 Jelenleg zajlik a megkezdett pedagógiai kutatás kibővítése és folytatása, mely-
nek segítségével még inkább átlátható oktatási módszer elérésére törekszünk.  

1. ábra A diákok eredményességének összehasonlítása az egyes tantárgyakban 
mért mutatók alapján 

A 2011–2014 évek közt lebonyolított nagy terjedelmű pedagógiai kutatásban a 
diákok véleménynyilvánítását is figyelembe vettük. A megfelelő eredményesség 
elérésében ugyanis nem elhanyagolható az sem, hogy a diákok mennyire tud-
ják magukénak az adott tanórán folyó munkát, mennyire élvezik a tanulás fo-
lyamatát, és mennyire ösztökéltek a további tudás és készségek felhalmozásában. 
Fontosnak tartottuk továbbá az olyan közeg kialakítását, amely a diákok számára 
akceptálható oktató-nevelő légkört teremt, ugyanis így elérhetőbbnek bizonyul-
nak a célok, melyeket pedagógiai munkásságunk során kitűztünk. Ezekről a mu-
tatókról kérdőíves kutatással győződtünk meg.

A véleménykutatást két egymástól eltérő kérdőív segítségével végeztük, még-
pedig: 1) az iskolán oktatott összes tantárgy kontextusában, ill. 2) az iskolán alkal-
mazott experimentális tanítási módszerek kontextusában. A mérésben 209 közép-
iskolás diák vett részt. 

el, mint a hagyományos oktatásban részesült kontrollcsoport (KS). A magasabb 
kognitív kategóriában található „alkalmazás” szintjén is a kontrolcsoport maradt 
alul (akárcsak az „ismeret” kategóriában, ahol viszont kisebb különbségeket ér-
tünk el). 
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A fizika soha nem tartozott a legnép-
szerűbb tantárgyak közé. Mégis volt 
idő, amikor jobban érdeklődtek iránta, 
mint manapság. A tizenkilencedik szá-
zadban a lelkes kutatók a fizikai és a ké-
miai kísérleteikkel még az úri szalonok 
közönségét szórakoztatták, Jules Verne 
pedig már a holdutazást vizionálta.

A hatvanas évektől főleg az űrkutatás 
látványos sikerei miatt volt népszerű a 
fizika. Akkor úgy tűnt, minden lehet-
séges.  De a fiatalokat nemcsak ezek a 
tudományos eredmények, hanem az 
irodalom, a mozi is inspirálta. Ekkor 
élte fénykorát a tudományos-fantasz-
tikus irodalom, rengeteg film, de még 
mese is készült, gondoljunk csak Méz-
ga Aladár kalandjaira.

A filmekben mára már csak a fan-
tasztikum maradt meg, legtöbb eset-
ben a tudomány legkisebb nyoma 
nélkül. A számítógépes technika le-
hetővé teszi bármi életszerű modelle-
zését, nem igazán tudjuk elválasztani 
a valóságot a fantázia világától. Ma a 
néző nem gondolkodik el a jelenségek 
okán. Nem jut eszébe a gravitáció és 
a nehézségi gyorsulás, mikor a hídról 
leugró hős húsz méter zuhanás után is 
sértetlen marad, vagy a potenciálkü-

lönbség hiánya, amikor drótkerítésen 
lógó gyereket megrázza az éppen be-
kapcsolt magasfeszültség, sőt a szürke 
egyes árnyalatairól sem az albedó, a 
visszavert fény aránya jut az eszébe.

Az érdektelenség azért is érthetetlen, 
mert még mindig talán a fizika az a 
tudományág, amely a legközelebb van 
a mindennapi élethez. Az alap- és kö-
zépiskolákban tanult jelenségek döntő 
többsége látható, megfigyelhető, ezek-
kel a gyerekek a mindennapokban is 
találkoznak, csak éppen nem tudják 
megmagyarázni azokat. Ugyanez már 
nem mondható el a kémiáról és a bio-
lógiáról, így akár szerencsésnek is gon-
dolhatjuk magunkat.

A fizika oktatása az alapiskola ha-
todik osztályában kezdődik. A jelen-
legi állami tanterv az alapiskolában 
és a középiskolában összesen 300 órát 
szán a fizika oktatására, azaz mindkét 
szinten heti öt-öt óra a kötelező. Ezt 
az iskolák további órákkal bővíthetik, 
amennyiben lehetőségük és igény van 
rá. Összehasonlításképp az 1997-ben 
kiadott tanmenet szerint alapiskolában 
minden évfolyamban heti két óra, azaz 
összesen nyolc, a gimnáziumokban az 
első két osztályban heti három, har-

madikban és negyedikben pedig heti 
két óra, azaz összesen heti tíz óra volt 
kötelező.

Minden tantárgy oktatását három 
dolog határozza meg: a tanmenet, a 
tankönyv és elérendő célt meghatá-
rozó érettségi követelmények. A tan-
menetben a tantárgy jellemzése az 
alapiskolák és a középiskolák számára 
az utolsó betűig megegyezik. Ez azt je-
lenti, hogy nincs semmiféle előrelépés, 
pontosan ugyanazt tartja fontosnak 
az alapiskolások, mint az érettségire, 
illetve egyetemre készülő gimnazisták 
számára. Az alapgondolat a körülöt-
tünk lévő természeti jelenségek megfi-
gyelése és az összefüggések megértése. 
Mindezt elsősorban kutató munkára, 
leggyakrabban kísérletezésre építve. A 
legfontosabb a diákok önálló munkája, 
melyek új ismeretekhez vezetnek, de 
nagy hangsúlyt fektet a párbeszédre, a 
diákok saját ötleteire, a fogalmak he-
lyes használatára és az összefüggések 
megértésére. Ismerve, hogy hány óra 
áll rendelkezésre mindehhez, nem iga-
zán lehetnek illúzióink az elsajátított 
ismeretek mennyiségéről.

A tartalmi részben még a gimnázi-
umi tanmenet is sok helyen előtérbe 

Kiss lászló
A Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatója, e-mailcím: posta@mgds.eu
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helyezi a jelenségek kvalitatív leírását, 
illetve grafikus feldolgozását annak 
számszerűsítése helyett. Negyven órát 
ír elő önálló megfigyelésre, kísérlete-
zésre és mérésre, külön kihangsúlyoz-
za, hogy a mérés eredményeit a diákok 
a mért adatok feldolgozása és matema-
tikai kiértékelése nélkül prezentálják.

A gyakorlat mögött háttérbe szorul 
a számításos feladatok megoldása. Ez 
az alapiskolában még bizonyos szin-
tig érthető, de a középiskolai érettségi 
kérdéseknek két számításos, egy köny-
nyebb és egy bonyolultabb feladatot 
kell tartalmazni. A feladatok megoldá-
sához biztos matematikai tudásra len-
ne szükség, de ez ma messze elmarad a 
szükségestől. Elég annyit megemlíteni, 
hogy a törtekkel a hetedik osztályban, 
negatív számokkal nyolcadikban, az 
egyenletekkel kilencedik osztályban 
találkozik először a diák. Az algebrai 
kifejezések rendezéséről, a feladatok 
általános megoldásáról meg már ne 
is álmodjunk. Így a fizika oktatása in-
kább ismeretterjesztés, mint egy tudo-
mányág oktatása.

A tanmenethez szorosan kapcsolód-
nak a tankönyvek. Rá kellett jönnöm, 
hogy a tankönyv nem bor vagy whisky. 
Mikor megjelentek az új gimnáziumi 
tankönyvek, átnéztem őket, és feltet-
tem a polcra. Most, hogy ennek a cikk-
nek a megírására felkértek, újra beléjük 
lapoztam, de meg kellett állapítanom, 
hogy ezeknek nem tett jót az elmúlt 
néhány év, bizony nem értek be, nem 
lettek jobbak. Számomra még mindig 
Szalay Béla Fizikája és a Dér–Radnai–
Soós feladatgyűjtemény az alapmű. 
Aki tudja, ami ezekben benne van, az 
elmondhatja, hogy tudja a középiskolai 
fizikát.

A szlovákiai tankönyvek a központi 
tanmenethez igazodva íródtak. A tan-
könyv szerzői szakítottak a tankönyvek 
régi, jól bevált felépítésével. Ebből az 
következik, hogy sok esetben a jelen-
ségek magyarázatához olyan fogalma-
kat, fizikai mennyiségeket használnak, 
amelyekkel csak később foglalkoznak. 
Az alapiskolás hatodikos tankönyvben 
az anyagok, pontosabban a folyadékok 
tulajdonságaival indítanak, utána kö-
vetkeznek a szilárd testek. A tanulók 
ezért előbb találkoznak a térfogat fo-
galmával és mérésével, mint a hosszú-
sággal.

A gimnáziumi tankönyvben is előbb 
találkozunk a gravitációs gyorsulással, 
kissé keverve a nehézségi gyorsulás-
sal, és később az egyenletesen gyorsu-
ló mozgással, de a centripetális erővel 

is anélkül, hogy a körmozgásról egy 
szó is esne. Az elektromos áramnál 
van olyan feladat (egyike a kevés fel-
adatnak), ahol a hőtani ismeretekre is 
szükség lenne, de a hőtan a következő 
évben kerül sorra.

Kissé érthetetlen, hogy míg a tanme-
net kifejezetten hangsúlyozza, hogy a 
mérési adatokat nem kell feldolgozni, 
a gimnáziumi tankönyv mégis hosszú 
oldalakon keresztül tárgyalja a mérés 
pontosságát és a mérési hibákat. A 
harmadikos tankönyv tíz oldalon ke-
resztül taglalja a radiometriai és foto-
metriai mennyiségeket és a különböző 
információk digitalizálását, holott a 
tanmenetben egy szó nem esik róluk. 
Az előbbit még meg is érteném, annak 
ellenére is, hogy még csak az érettségi 
követelményekben sem szerepel, de a 
jel digitalizálása tisztán informatikai 
probléma.

A tankönyvekben sokszor felesle-
ges szövegrészekkel, hosszú, részletes 
magyarázatokkal találkozunk, mintha 
a tankönyv önálló munkára készült 
volna, és nem is kellene hozzá a tanár 
magyarázata. Ezzel ellentétben nagyon 
kevés a számításos feladat, és legtöbb-
ször – főleg az alapiskolás tanköny-
vekben – csak a legalapvetőbb fizikai 
összefüggésekkel, képletekkel találko-
zunk. A magyar fordítás tovább ront-
ja a helyzetet, gyakran nem megfelelő 
szakkifejezéseket használva.

A harmadik téma, amivel min-
denképp foglalkozni kell, az érettségi 
követelmények. Ha visszatekintünk 
az elmúlt évtizedekre, észrevehetjük, 
nem sok minden változott. Két téma-
kör maradt ki, a relativitáselmélet, a 
radiometria és a fotometria. Az érett-
ségi kérdések három részből állnak. Az 
elsőben fizikai jelenséget, fogalmakat, 
összefüggéseket kell ismertetni egy 
egyszerű feladat megoldásával együtt, 
a másodikban egy összetett feladatot 
kell megoldani, a harmadik pedig egy 
kísérlet, mérés bemutatása. Az említett 
tanmenet a harmadik részre készít fel 
legjobban, annál inkább, hiszen a vizs-
gázó használhatja a laboratóriumi gya-
korlat füzetét. Az első rész egy részét 
tárgyalja a tankönyv, de nem a megfe-
lelő részletességgel, a második részre 
pedig egyáltalán nem készít fel. Az Ál-
lami Pedagógiai Intézet által 2012-ben 
kiadott fizika érettségi követelmények-
ben leírtak szerint a kötelezőn felül 
minimum heti hat órát kell biztosítani, 
hogy a diákok megfelelően fel tudjanak 
készülni az érettségi vizsgára.

A kötelező tananyag csökkentése 
magával hozta, hogy a diákoknak sok-
kal kisebb számolási rutinjuk van, mint 
néhány évvel ezelőtt. Ez megmutatko-
zik a fizikaversenyeken résztvevők és 
az eredményes megoldók számában is. 
Idén a kilencedikesek mindössze öten 
versenyeztek az egész Dunaszerdahe-
lyi járásból. A negyedikes gimnazis-
ták kerületi versenyében hosszú évek 
óta négy-öt diák indul. A feladatok az 
utóbbi időben valamivel könnyebbek 
lettek, de a diákok tudása is csökkent. 
Ahhoz, hogy sikereket érhessenek el és 
azon a szinten legyenek, mint néhány 
évvel ezelőtti elődeik, rengeteg szakkö-
ri munkára van szükség. 

Teller Ede egyszer azt nyilatkozta, 
hogy amikor ő járt iskolába, még meg 
lehetett tanulni a fizikát. Az egészet. 
Mára ennek töredéke maradt a kötele-
ző tananyag. A kérdés pedig az: ilyen 
fizikaoktatással kiből lesz mérnök, ki 
fogja megtervezni a jövő épületeit, gé-
peit, informatikai eszközeit?
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Anyanyelvtanítás

 A  Katedra folyóiratban az utób-
bi időben számos írás foglalkozott 
a  szlovákul štátny vzdelávací program 
elnevezésű dokumentumokkal, azok 
módosításával. A  szlovák közoktatási 
törvény értelmében a štátny vzdelávací 
program a  tartalmi-tantervi szabályo-
zás legmagasabb szintű dokumentu-
ma, amely általánosan és az egyes kép-
zési szinteken meghatározza a  cél- és 
követelményrendszert, a  képzés hosz-
szát, az elért végzettséget igazoló irat 
típusát stb. Funkcióját tekintve a  ma-
gyarországi nemzeti alaptanterv-hez 
(NAT) hasonló. A  szlovákiai magyar 
nyelvhasználatban nem terjedt el az 
alaptanterv szó, hanem vagy az állami 
oktatási program vagy az állami műve-
lődési program kifejezéseket használják 
azok, akik erről a dokumentumról be-
szélnek, írnak. A Katedrát olvasva úgy 
tűnik, hogy szakmai körökben mintha 
inkább utóbbi kifejezés volna a túlsúly-
ban.

 A vzdelávací és a művelődési szavak 
jelentése alapján azonban problema-
tikusnak tartom az állami művelődé-
si program kifejezést. A  vzdelávací és 
a  művelődési melléknevek „összekap-
csolása” azzal magyarázható, hogy 
a  vzdelať/vzdelávať ige származékai-
nak magyar megfelelőjeként a szótárak 
részben a művel ige származékait tün-
tetik fel. Például a  Stelczer–Vendégh-
féle szlovák–magyar szótárban ezeket 
a  megfeleltetéseket találjuk: vzdelanie 
– műveltség, képzettség; vzdelanosť – 
műveltség, kultúra, vzdelaný – művelt, 
képzett; vzdelávať sa – művelődik, ké-
pezi magát.  Az egynyelvű és az egyéb 
kétnyelvű szótárak anyagát megvizs-
gálva azonban más eredményt ka-
punk. A  szlovák értelmező kéziszótár 
a vzdelávací szó jelentését így adja meg: 
’určený na vzdelávanie’; a  szótárban a 
vzdelávanie önálló címszóként nincs 
meg, csak a  vzdelanie, ennek jelenté-
se ’rozvinutie duševných schopností 
štúdiom; takto získané vedomosti, 
vzdelanosť’. A vzdelávanie viszont elő-
fordul a  szinonimaszótárban, még-
pedig a  vyučovanie szinonimájaként 
(’vyučovanie obyčajne v kurzoch’). Ke-
ressük most meg a magyar művelődési 
melléknevet és „rokonait“ a  magyar 
értelmező kéziszótárban! Művelődési 

’(köz)művelődéssel kapcsolatos’; mű-
velődés ’1. az a  tevékenység, ill. folya-
mat, hogy valaki, valami művelődik’, 
2. ’műveltség, kultúra’; művel 2. ’kissé 
vál. Folyamatosan műveltebbé, csiszol-
tabbá teszi’; művelődik ’műveli, képezi 
magát, műveltsége gyarapodik’. 

A felsorolt szlovák és magyar szavak 
között az az alapvető jelentésbeli kü-
lönbség mutatható ki, hogy a  szlovák 
szavak jelentése szűkebb: elsősorban az 
oktatás, tanulás révén szerzett művelt-
ségre, képzettségre utalnak, a  magyar 
szavak ezzel szemben tágabb értelmű-
ek. Másrészt a magyar művelődés(i) szó 
a folyamatot az ismeretszerző  szemszö-
géből láttatja, a szlovák vzdelávanie pe-
dig az ismeretátadóéból (a vyučovanie 
jelentése ’oktatás’).  A  szlovák szócsa-
ládba tartozó egyéb szavak viszont 
így is, úgy is értelmezhetők, mivel 
alapszavuk és annak visszaható alakja 
„szimmetrikus” jelentésűek: vzdelať/
vzdelávať ’poskytnúť vzdelanie’, vzdelať 
sa/vzdelávať sa ’získať vzdelanie’. Ezzel 
szemben a  magyar művel és a  műve-
lődik jelentése és használata között lé-
nyegesen nagyobb a különbség.

 Az elmondottakból több következ-
tetés is levonható. Először is az emlí-
tett szlovák szavak magyarra nem csak 
a művel származékaival fordíthatók, 
hanem e célra használhatók az ok-
tat, tanít (tanul), képez stb. szavak is, 
amennyiben nem általában kulturáló-
dásról, művelődésről, hanem oktatási 
intézményben történő ismeretátadás-
ról, ismeretszerzésről, ott szerzett mű-
veltségről, képzettségről van szó. To-
vábbá a vzdelávací a vzdelávanie szóhoz 
kapcsolódik, tehát elsősorban így értel-
mezhetjük: ’oktatási, képzési, tanítási 
célú’, s  csak másodsorban jöhet szóba 
a tágabb értelmezés: ’művelődési célú’. 
Bár a művelődési egyik szinonimája az 
oktatási (a kulturális mellett), a fentiek 
alapján nyilvánvaló, hogy a művelődési 
és az oktatási szavak jelentése nem azo-
nos, sőt az internetes adatok egyértel-
műen arra utalnak, hogy a művelődési 
melléknevet gyakorlatilag nem hasz-
náljuk az iskolarendszerű oktatással 
kapcsolatban. A művelődési melléknév 
a magyarban szinte kizárólag az alábbi 
szókapcsolatokban fordul elő: művelő-
dési ház, művelődési otthon, művelődési 

központ, művelődési intézet, művelődési 
egyesület. Ezekben az intézményekben 
folyhat ugyan oktatás, képzés (tan-
folyamok formájában), fő profiljuk 
azonban a  kulturális tevékenység. Az 
ilyen intézmények szlovák nevében 
a  kultúrny (pl. kultúrny dom) vagy az 
osvetový (pl. osvetový ústav) fordul elő, 
a vzdelávací melléknév (pl. vzdelávacie 
inštitúcie) képzéssel, oktatással foglal-
kozó intézmények nevében szerepel. 
Hasonló eredményre jutunk azonban, 
ha megnézzük a  vyučovací mellékne-
vet tartalmazó kifejezések angol meg-
felelőit, ezekben tipikusan az education 
szó és származékai szerepelnek. 

 A  štátny vzdelávací program-hoz 
kapcsolódó másik, szintén a vzdelávací 
melléknevet tartalmazó kifejezés 
a  vzdelávacia oblasť. A  szlovák doku-
mentumok meglehetősen homályosan 
fogalmaznak, mit is kell ezen a kifeje-
zésen érteni. Az alsó tagozat számára 
készített programban ezt az értelmezést 
találjuk: „a  teljes oktatási tartalomból 
és a  megjelölt kulcskompetenciákból 
kiemelt témakörök”. Mivel a  további-
ak szerint az iskolai oktatás tartalma 
a kulturális örökség, az ún. vzdelávacia 
oblasť-ot a kulturális örökség és a min-
dennapi élethez szükséges egyes kom-
petenciák válogatott elemei alkotják. 
A vzdelávací = művelődési megfelelte-
tés miatt a  szlovákiai magyar szerzők 
írásaiban előfordul a művelődési terület 
kifejezés is. Ennek használatát rész-
ben támogathatja, hogy a közoktatási 
törvény 1999-es módosítása alapján 
a  kétezres évek elején Magyarorszá-
gon is ez volt „forgalomban”, a jelenle-
gi magyarországi terminológia szerint 
a vzdelávacia oblasť-nak megfelelő fo-
galom megnevezése a műveltségi terü-
let, amely a NAT definíciója szerint „az 
oktatás tartalmának a nemzeti és egye-
temes kultúra tartományából társadal-
mi, pedagógiai, pszichológiai és logikai 
szempontok alapján kiválogatott és el-
rendezett közműveltségi elemei.“  

 Az elmondottakat összefoglalva: 
a  štátny vzdelávací program ajánlott 
magyar megnevezése az állami oktatási 
program (ennek megfelelően az egyes 
iskolák saját intézményi oktatási prog-
ramot készítenek), a vzdelávacia oblasť 
kifejezésé pedig műveltségi terület.  

a štátny vzdelávací program magyar nevéről

Szabómihály gizella
A Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézet oktatója, e-mail: gszabomihaly@ukf.sk
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4. A nyelv fogalmi kidolgozása a tan-
könyvekben

A tankönyvírás látszólag egyszerű 
feladat: a tudományos kutatás elvégzi 
a munka nehezét, majd a felderített és 
leírt szabályokat, adatokat tankönyvi 
szöveggé kell alakítani. Azonban egy 
tudományosan felderített, részletei-
ben leírt jelenségkör csak komoly át-
dolgozás, átrendezés nyomán válhat 
tankönyvi szöveggé, tananyaggá. Evi-
denciának tűnik a korosztályi szintű el-
vonatkoztatás, részletezettség és rend-
szerszemlélet, azonban gyakran ez is 
nehezen valósul meg, általában túlzott 
az absztrakció a tankönyvekben. Emel-
lett azonban a koherens, következetes 
és korszerű fogalmi kidolgozás még 
nagyobb hiányokat szenvedhet.

A nyelv tudományos leírása elméle-
ti és módszertani következetességgel 
lehetséges. Az elméleti és módszertani 
következetességet a nyelvtankönyvek-
ben is szigorúan érvényesíteni kell, 
különben a nyelvleírás mint megta-
nulandó tananyag érthetetlen, töre-
dékes, ellentmondásos lesz. Vagyis 
a tankönyvszerzőnek döntenie kell, 
hogy melyik nyelvelméleti irányzatot 
választja, annak mely elveit követi. E 

ponton egyértelműen le lehet szögez-
ni, hogy a funkcionális nyelvészet a 
nyelv fogalmát, rendszerét és funkcióit 
sokkal közelebb tudja vinni a diákhoz, 
mint a formális. Hiszen a funkcionális 
megközelítés bevonja a beszélő és a 
hallgató nézőpontját, céljait és elvárá-
sait a nyelvi rendszer leírásába, míg a 
formális nyelvészet ezt nem teszi meg. 
Ha a diák felismeri, hogy a nyelvtan-
órán tárgyalt tananyaghoz a legszoro-
sabban köze van, mert a tudásáról és 
cselekvéseiről van szó, akkor nyilván 
motiváltabbá válik a tanulása. Ez a kö-
rülmény kivált kisebbségi helyzetben 
lényeges.

A tankönyvírónak és az anyanyelvi 
pedagógusnak először azt kell eldön-
tenie, hogy mit tanítunk az anyanyelv-
órán:
a) a nyelvet tanítjuk vagy a nyelvről ta-
nítunk, vagy mindkettőt,
b) a nyelvi rendszert vagy a nyelvhasz-
nálatot tanítjuk, vagy mindkettőt?

A funkcionális nyelvszemlélet sze-
rint a kettősségek két tagját egyesíteni 
kell a szerves és hatékony anyanyelv-
pedagógia érdekében.

A formális nyelvészet egyik megala-
pozója, a Saussure-féle strukturalizmus 

ma is nagy hatással van az anyanyelv-
pedagógiára. A strukturalizmus az el-
vont nyelvi struktúrát a kollektív tudás 
részeként tartja számon, és a nyelvtan-
ban e struktúrát kívánja leírni. Az isko-
lában eszerint ezt az elvont rendszert 
kell tanítani és tanulni. A nyelvhaszná-
lat a strukturalizmus szerint esetleges, 
gyakran hibás. Az eszményi használat, 
az ideális beszéd az elvont kollektív 
alapú nyelvi rendszerhez kell hogy iga-
zodjon, a diákokat ezért erre az eszmé-
nyi beszédre kell tanítani az iskolában. 
A strukturalizmus nyelvelmélete elsza-
kítja a diákot saját intuitív, gyakorlati 
tudásától, a nyelvet tőle független és 
idegen rendszerként mutatja be.

A funkcionális nyelvészet szerint 
a nyelvet a világról való tudás és a 
nyelvről való intuitív, gyakorlati tu-
dás együttes nézőpontjából lehet és 
kell megközelíteni, érvényesítve be-
szélő nézőpontját, a nyelvi kifejezések 
funkcióira, jelentéseire összpontosítva. 
Ezért a rendszert és a használatot egy-
ben kell kezelni, és e kettős szemlélet 
keretében lehet fejleszteni is az iskolai 
tanulók gyakorlati nyelvtudását, mi-
közben reflexív, fogalmi tudásuk foko-
zatosan kialakul.

Nyelvszemlélet, személyiség-, közösség- és kultúraképzés
a Szlovákiai magyar nyelvtankönyvekben (II. rész)

Tolcsvai Nagy Gábor
elTe BTK mai magyar Nyelvi Tanszék, Budapest
KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyitra, gnagy@ukf.sk
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Innen nézve az itt vizsgálandó, a szlo-
vákiai magyar anyanyelvű kisebbségi 
tanulóknak írt tankönyvek egy része 
inkoherens, merev és nehezen érthető. 
A Csicsay Károly–Kulcsár Mónika által 
a középfokú szakmunkásképző iskolák 
számára írt tankönyvben például ezt 
olvassuk a nyelvről, két egymást köve-
tő idézetben: „Az anyanyelv az a nyelv, 
amelyet az ember gyermekkorában a 
szüleitől vagy a környezetétől megta-
nul. Anyanyelvét az ember a minden-
napi életben természetes módon képes 
használni, gondolatait ezen a nyelven 
tudja a legkönnyebben kifejezni” (6. 
old.). „A beszéd és a nyelv két külön-
böző fogalom. [bekezdés] A beszéd 
olyan mondatok láncolata, amelyekkel 
gondolatainkat, érzéseinket, a világról 
való közléseinket fejezzük ki. […] Az 
embernek azonban nemcsak a nyelvet 
kell ismernie, hanem meg kell tanulnia 
a társadalmi szabályokat is” (14. old.). 

Az idézet több szempontból is za-
varos, a felnőtt olvasónak is, nemhogy 
egy középiskolásnak. A szöveg egyrészt 
szembeállítja a beszéd és a nyelv, vagy-
is a használat és a rendszer fogalmát. 
Azonban a könyv csak a beszéd meg-
határozását adja meg (a használatnak 
ellentmondva), miközben a tankönyv-
ből nem derül ki, hogy mi a nyelv. 
Ami megtudható a nyelvről, az éppen 
a megtagadott használat: az anyanyelv 
az, amit használni tudunk közlésre. 
Másrészt a beszédet, tehát a használa-
tot egyetlen grammatikai tényezővel 
határozza meg, a mondattal, mondatok 
egymásra következésével, amely nem 
sokkal később (21. old.) a szöveg defi-
níciója lesz. A beszéd és a szöveg azo-
nosítása legalábbis merész elképzelés, 
amelyet szakmailag semmi nem igazol. 
Éppen a nyelvhasználati vizsgálatok-
ból tudható, hogy a hétköznapi beszéd 
gyakran szintaktikailag és retorikailag 
nem teljes mondatokból áll (erről lásd 
még lejjebb). A szakközépiskolai tan-
könyv itt teljes kudarcba fullad, mert a 
két kulcsfogalom, a nyelv és a beszéd 
értelmezés nélkül marad.

Bizonnyal nem véletlen, hogy a 
Csicsay Károly részvételével írott tan-
könyvekben a példák vagy írott mo-
nologikus vagy beszélt monologikus 
szövegekből, retorikai beszédekből 
származnak, és sem meta-, sem pél-
daszinten nincsen párbeszéd, élőszó, 
amelyről egyébként lesújtó értékkife-
jezésekkel nyilatkoznak a szerzők. A 
szerzők ezáltal a rendszer általuk értel-
mezett oldala felé tolják a tananyagot, 
figyelmen kívül hagyva a beszélt nyelv 
rendszerét.

Emellett a nyelv vagy a beszéd (?) 
fő funkciója a „gondolat kifejezé-
se”. A kommunikációs modell ezáltal 
egyoldalú, monologikus lesz, célzás 
sem történik a párbeszédre, a nyelvi 
együtt cselekvésre. A Simon–Misad–
Szabómihály-féle tankönyv ezt a kér-
dést rugalmasabban tárgyalja. Jóllehet 
e szerzők is a Jakobson-féle kommu-
nikációs modellt alkalmazzák, ám a 
nyelvi funkciókat részletesebben és ru-
galmasabban tárgyalják.

A rendszer és a használat kérdéskö-
rével szorosan összefüggve a Csicsay 
Károly–Kulcsár Mónika által a közép-
fokú szakmunkásképző iskolák számá-
ra írt tankönyvben a nyelv fogalmának 
másik megközelítése a világ, szűkeb-
ben az Európai Unió nyelveinek soka-
sága. A tankönyv szövege és az ábrák, 
az Európai Unió térképe azt sugallják, 
mintha csak homogén államok és ál-
lamnyelvek, nemzeti nyelvek lennének, 
a nyelvhasználat szerint (5. old.). A re-
gionális és kisebbségi nyelvek e rend-
szerben meg vannak említve, de még 
példaként sem jelenik meg a magyar 
nyelv, nincsen a státusa tisztázva. Meg-
tudjuk a könyv olvasójaként, hogy nem 
őshonos nyelv például a török Német-
országban, de azt nem, hogy őshonos 
regionális, kisebbségi nyelv a magyar 
Szlovákiában, Ukrajnában, Románi-
ában és további országokban. A ma-
gyarországi és a határon túli magyar 
régiók, nyelvterületek földrajzi elhe-
lyezkedése, nyelvpolitikai és kulturális 
helyzete nem része a tankönyvi anyag-
nak a korosztályi szinten (6. old.). Ez az 
eljárás teljességgel érthetetlen és elfo-
gadhatatlan. Nem csupán azért komoly 
hiba, mert a diákok ön- és közösségi 
ismeretét hagyja kifejtetlenül, hanem 
azért, mert nem tisztázza kellő mérték-
ben a nemzeti nyelv, az anyanyelv, a re-
gionális nyelv és a nem őshonos nyelv 
közötti viszonyokat, továbbá nincsen 
szó egynyelvű és kétnyelvű beszélőkről 
és régiókról. Így nem válik világossá a 
diák számára, hogy a többségi állam-
nyelvhez, esetünkben a szlovákhoz 
hogyan viszonyulhat. Példaként csak 
az idegen nyelv, így az angol van említ-
ve. Azonban az angol kulturális státusa 
nyilvánvalóan más a szlovákiai magya-
rok számára, mint a szlovák. Emellett 
a könyv megfogalmazásában az „EU 
tagállamaiban valamennyi állam nyel-
ve egyenrangú, ún. hivatalos nyelv” (5. 
old.). E kijelentés súlyos félreértések-
hez vezethet. Vajon Szlovákiában hiva-
talos nyelv lenne a görög vagy a svéd? 
És a magyar? Az EU hivatalos intéz-
ményi kommunikációját nem ildomos 

összetéveszteni az egyes tagállamok 
belső hivatalos kommunikációjával.

5. A szöveg fogalmi kidolgozása a 
tankönyvekben

Mint föntebb látható volt, a nyelv, a 
beszéd és a szöveg fogalma nem külö-
nül el kellő pontossággal és határozott-
sággal az itt vizsgált tankönyvekben, 
illetve szoros összefüggéseik is elmo-
sódnak.

A szövegről a Csicsay Károly–Kul-
csár Mónika által a középfokú szak-
munkásképző iskolák számára írt tan-
könyvben az alábbi megfogalmazás 
tanulandó meg: „a szöveg legkisebb 
nyelvi egysége a mondat. Szöveget ka-
punk, ha az egymás után következő 
mondataink valamilyen módon össze-
függnek. A szöveg nem a nyelv, hanem 
a beszéd része, a kommunikáció leg-
fontosabb eszköze” (21. old.).

A definíció látszólag jól formált, tö-
mör és informatív. Azonban közelebb-
ről nézve ismét komoly értelmezési 
gondok merülnek föl. Egyrészt a nyelv 
és a beszéd éles szembeállítása ismét 
megtörténik, ám a két fogalom és a 
közöttük lévő viszony szabatos leírása 
nem található meg a tankönyv korábbi 
részében. A különbségtevés és a szöveg 
beszédbe sorolása nincsen megindo-
kolva. Nem lehet tudni, hogy a szöveg 
miért a beszéd része, hogyan a része. 
Főképp kérdéses, hogy ha a szöveg 
mondatokból áll, és a mondat meg-
határozása grammatikai, tehát a tan-
könyv elvei szerint nyelvi tényezőkön 
alapul, akkor a szöveg hogyan lehet 
nem része a nyelvnek. Vö.: „A monda-
tokat a nyelvtan szabályai alkalmazá-
sával a szavak összefűzésével alkotjuk” 
(Csicsay–Kulcsár, 77. old.). A mondat-
nak eszerint nem feltétele a predikatív 
viszony – e ponton mutatkozik meg a 
funkcionális nyelvészet egyik előnye: a 
prototípuselv alapján a mondat fogal-
ma a prototipikus mondat felől köze-
líthető meg, amelyben van predikatív 
viszony (szereplők, alany és tárgy for-
mában, és közöttük lévő időbeli vi-
szony, igei állítmány formájában). A 
tankönyvbeli rendszerelv szerint a ta-
golatlan mondat a nyelv része, a beszélt 
nyelvi, „hiányosnak” tartott szerkeze-
tek viszont nem tartoznak oda. Ezek a 
kérdések teljesen nyitva maradnak, a 
diákot egymástól függetlenített definí-
ciók megtanulására kényszerítve.

Másrészt kérdéses, hogy a tankönyv 
mondat-meghatározása alapján mon-
datnak tekinthetők-e a beszélt nyelv 
tagmondatai (az angol clause termi-
nussal jelölt nyelvi egység).  Az alábbi 
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példa párbeszédként naponta sokszor 
elhangzik a magyar anyanyelvűek be-
szédében:

(1) – Elmégy?
  – El.
A fenti párbeszéd minden magyar 

anyanyelvű számára tökéletes közlés, 
mindenki megérti, nem talál benne 
hibát. Ugyanakkor nem szavak össze-
fűzésével jött létre a kérdés és a felelet, 
miközben mindkettőt mondatnak te-
kintjük. A kérdésben teljes, véges ige-
alakot látunk, amelyben a szám, sze-
mély, idő, mód jelölése lehorgonyozza 
az igét, ezáltal a teljes mondat funkcióját 
tudja betölteni. A válasz azonban csu-
pán egyetlen igekötő, tehát nem ige, így 
nem képes predikatív viszonyt kifejezni. 
Az igekötő kommunikációs tekintetben 
teljes értékű, ugyanis szemantikailag 
leképezi, mentálisan felidézi, aktiválva 
tartja a kérdésben szintaktikailag is ki-
fejezett teljes tartalmat, az elmenetel le-
horgonyzott, egyedített fogalmát.

Az itt tárgyalt Csicsay–Uzonyi Kiss 
tankönyvek a nyelv leírásában, szö-
veg és mondat viszonyában itt újabb 
nehézségbe ütköznek, amelyet nem 
tudnak megoldani. Megkülönböztetik 
ugyanis a rendszermondat és a szöveg-
mondat kategóriáját.

Az Uzonyi Kiss–Csicsay szerzőpáros 
második osztályos tankönyvében a kö-
vetkezők olvashatók erről:

 „A rendszermondat betöltheti a 
szöveg szerepét, hiszen minden szük-
séges mondatrészt (alanyt, állítmányt, 
kötelező bővítményeket), ennek kö-
vetkeztében minden szükséges infor-
mációt tartalmaz. […] A szövegben a 
mondatnak már nincsenek pontosan 
meghatározott szerkesztési szabályai” 
(7. old.).

 „A szöveg minimális egysége a 
mondat” (9. old.). 

Az Uzonyi Kiss–Csicsay szerzőpá-
ros harmadik osztályos tankönyvében 
ekképp fogalmazza meg a két szerző 
a rendszermondat és a szövegmondat 
közötti különbséget:

„A rendszermondat a nyelv egysége, 
így a nyelv szabályai szerint megszer-
kesztett mondat. Nincs kommuniká-
ciós szituációhoz kötve. […] A rend-
szermondat szórendje kötött: alany 
+ állítmány (igekötős ige esetében az 
igekötő az ige előtt áll) + tárgy + ha-
tározók. Amint azt láthattuk, beszéd 
közben, szövegeinkben egyszerűsítjük 
a mondatainkat, vagyis szövegmon-
datokat alkalmazunk. Ezek a kommu-
nikációs szituáció vagy a szövegössze-
függés miatt lehetnek hiányosak is, és 
változhat a szórendjük” (31. old.)

Az Uzonyi Kiss–Csicsay szerzőpá-
ros negyedik osztályos tankönyvében 
ekképp fogalmazza meg a két szerző 
a rendszermondat és a szövegmondat 
közötti különbséget:

„A rendszermondat kötött szórendű, 
a nyelv szabályai szerint megszerkesz-
tett, teljes szerkezetű mondat, lapos 
prozódiával rendelkezik. A szöveg-
mondat szórendje és dallammenete a 
kommunikációs szituációnak megfele-
lően változik, szerkezete hiányos is le-
het. Ebből következik: a rendszermon-
dat stilisztikai szempontból semleges, 
illetve csak a szókészleti elemeket vizs-
gálhatjuk benne. A szövegmondat vi-
szont mindig a szövegösszefüggésben, 
illetve a kommunikációs szituációban 
értékelendő, így ebből adódik stiliszti-
kai értéke” (48. old.).

A fenti idézetek több súlyos hibát 
tartalmaznak. A szerzők által feltéte-
lezett rendszermondat nem létezik. 
Az erről való beszéd olyan, mint régi 
időkben az „éter” fogalma, amely a 
világ üres részeit lett volna hivatva ki-

tölteni. Nem tudjuk meg, hol léteznek 
ezek rendszermondatok, miért vannak, 
ha vannak. Hogyan lehetséges, hogy 
a magyar rendszermondat szórendje 
kötött, miközben a magyar nyelv rugal-
mas szórendű, mondattípusonként el-
térő mértékben, a szintagmákban több 
kötöttséggel? Miért lenne az állítólagos 
rendszermondat lapos prozódiájú? Mi-
ért lenne az állítólagos rendszermondat 
stilisztikailag semleges? Mindez fikció, 
amelyet a szerzők hoznak létre adatolás 
nélkül, nem tudni mi okból.

Másodjára: ha a szövegmondatnak 
nincsenek pontosan meghatározott 
szerkesztési szabályai, akkor hogyan 
tudunk beszélni, hogyan tudjuk meg-
érteni egymást? Hogyan lehetséges, 
hogy nem esik szét a kommunikáció, 
nem szűnik meg a nyelv? Ha egy szö-
vegmondat hiányos, akkor hogyan le-
het megérteni? Pótolnánk a hiányt? Ha 
igen, honnan, hogyan? Mivel a nyelv (a 
rendszer) és a beszéd (a használat) vi-
szonya meghatározatlan, a levegőben 
lóg, ezért a rendszermondat és a szö-
vegmondat közötti viszony is tisztázat-
lan marad. 

Minden magyarázat nélkül említik 
a szerzők, hogy a rendszermondatból 
„egyszerűsítés” révén hozzuk létre a 
szövegmondatot. Miért egyszerűsítés? 
Mihez képest, és hogyan történne ez 
a művelet? Valami elvont eszményihez 
képest egyszerűsítve beszélnének az 
emberek? És ha részletezve akarnának 
beszélni, akkor rendszermondatokban 
kellene beszélniük, de az a nyelv része, 
nem a beszédé, tehát a kör bezárul, s 
lehetetlenné válik a kifejtő beszéd? A 
szerzők ráadásul a mondattani elem-
zést csak a rendszermondatokon tart-
ják elvégezhetőnek, következésképpen 
a szövegmondatokat nem lehet leírni, 
csak ha rendszermondatokká lesznek 
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kiegészítve, vagyis már nem lesznek 
azonosak önmagukkal, már nem lesz-
nek adatok. A konferencia vitájában 
Uzonyi Kiss Judit a fentieket kiegészí-
tette azzal, hogy minden szöveg rend-
szermondattal kezdődik és szöveg-
mondatokkal folytatódik. A kijelentés 
a tankönyvi, önmagában is ellentmon-
dásos nézetekkel ellentmondásba ke-
rül, voltaképpen abszurddá alakítva a 
nyelvről való beszédet. Ez nyilvánvaló 
felelőtlenség, iskolásokkal kapcsolat-
ban kiváltképpen.

Teljes mértékben nyitott, megvála-
szolatlan kérdések ezek, amelyeket így 
egyetlen nyelvtudományi irányzat sem 
tesz föl, mert rossznak és fölöslegesnek 
tartja. 

Az Uzonyi Kiss–Csicsay szerzőpáros 
nyelvtani ámokfutása azonban foly-
tatódik. A szerzők második osztályos 
tankönyvükben a szöveg meghatáro-
zását is rendkívül mereven oldják meg:

„Ha egymás után több mondatot 
mondunk, akkor azok között tartal-
mi-logikai kapcsolatnak kell lennie. A 
mondatok tehát a mellérendelés típusai 
és szabályai szerint kapcsolódhatnak 
egymáshoz, egy vagy több mondattöm-
böt alkotva. A mondattömböt a jelen-
téstanilag és nyelvtanilag szorosabban 
összetartozó mondatok alkotják. Egy 
mondattömb addig tart, amíg a mellé-
rendelő kötőszók kitehetők a monda-
tok közé” (9. old). 

E definíció szerint a szöveg monda-
tokból áll. A tankönyvi szöveg e részé-
ben először is nem lehet tudni, hogy 
rendszermondatról és a szövegmon-
datról van szó a definícióban, itt csak 
a mondat szó szerepel („A szöveg mi-
nimális egysége a mondat”). Szintén a 
definíció szerint a mondatok „között 
tartalmi-logikai kapcsolatnak kell len-
nie”. Ezt az állítást semmiféle kutatás, 
semmilyen empirikus adat nem bizo-
nyítja. Történtek kísérletek a nyelvé-
szeti szövegtan korai szakaszában arra, 
hogy a szöveg egyik fő összekapcsoló 
tényezőjének a mellérendelő viszo-
nyokat tekintsék (vö. Békési 1986), ez 
a hipotézis azonban nem igazolódott. 
Vannak tipikus szövegrészek, amelyek 
mutatnak ilyen jellegzetességeket, más 
szövegrészek és típusok nem mutatnak 
efféle koherenciatényezőket. Az alábbi 
két példaszöveg közül az első, amely 
Békési (1986) egyik elemzett szövege, 
rendelkezik a mai grammatika által 
megnevezett belső, mondatok közötti 
mellérendelő szövegtani kapcsolatok-
kal, a második szöveg azonban nem.

(2) Kedden este a forráskúti elágazás-
nál motorkerékpárjával egy lovas ko-

csinak ütközött Ince Sándor Zsombó, 
Ménes u. 9. szám alatti lakos. Súlyos sé-
rülést szenvedett. A szegedi rendőrka-
pitányság eljárást indított a lovas kocsi 
hajtója ellen. Nagy Antal Bordány, Kis 
u. 17. szám alatti lakos kivilágítatlan lo-
vas kocsival fuvarozott.

(3) Puskával célzott zsarukra Kalo-
csa külterületén egy ember. Nem lőtték 
szitává, mert a figyelmeztetést követő-
en eldobta a csúzlit, és megadta magát. 
A járőrt amúgy éppen a puskás ember 
miatt riasztották Kalocsán. Azt állította 
egy telefonos bejelentő az ügyeletesnek, 
valaki fegyverrel lőtt be az ablakán.

A tankönyvszerzők olyan jellem-
zőt tulajdonítanak kötelező jelleggel a 
szövegnek általában, amely jellemző 
messze nem általános. Vajon a fenti 
(1) példa párbeszédének, szomszédsá-
gi párjának két fordulója között is van 
a szerzők szerint mellérendelő kapcso-
lat? Melyiket találnák itt érvényesnek? 
Józan nyelvtudományi elemzéssel más 
jellegű a koherencia a két forduló kö-
zött, a kérdés–felelet szemantikájának 
és pragmatikájának megfelelően.

6. Összefoglalás
A részletező tankönyvkritikát lehet-

ne még folytatni. A jelen tanulmány 
elsődleges célja az volt, hogy felhívja a 
figyelmet a) a tudományos eredmények 
alaposan feldolgozott, megfontolt fel-
használásának a szükségességére, b) a 
tankönyvek korszerűsége mellett a ko-
herencia megteremtésének fontosságá-
ra, és c) a tananyag, esetünkben a nyelv 
korosztályi szintű és szociokulturális 
meghatározottságú tárgyalásának elen-
gedhetetlenségére.

Az elemzésben néhány példa alap-
ján is sajnálatosan nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Csicsay–Kulcsár és az Uzonyi 
Kiss–Csicsay tankönyvek súlyosan hi-
bás meghatározásokat és kifejtéseket 
tartalmaznak, a fenti kívánalmaknak 
nem felelnek meg. Ezeknek a tanköny-
veknek a minősége tragikus, felhábo-
rítóan elfogadhatatlan, esetenként ab-
szurd. Ezekből a tankönyvekből nem 
szabadna tanítani. A többszörösen is 
hátrányos helyzetű kisebbségi tanulók-
nak nagyságrendekkel jobb minőségű 
tankönyveket kell kapniuk. Annak ér-
dekében, hogy a világról és saját ma-
gukról való ismereteik megalapozottak 
legyenek. A nyelv – még egyszer – nem 
eszköz, nem valami fizikai tárgy, amit 
ide-oda lehet rakosgatni. Az iskolában 
tanított nyelvszemlélet alapvetően ki-
hat a személyiség és a kultúra folyama-
tos létrehozására, fenntartására. Az itt 
tárgyalt Csicsay–Kulcsár és az Uzonyi 

Kiss–Csicsay tankönyvek nem segítik, 
hanem akadályozzák személyiség-, kö-
zösség- és kultúraképzést a szlovákiai 
magyar tanulók és tanáraik, szüleik kö-
rében. És ez megengedhetetlen.
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Az írásbeli szövegalkotást nemigen 
lehet tesztekkel mérni, ezért a tanulók 
fogalmazó képességének és az irodalmi 
osztályzás megbízhatóságának vizsgá-
latához csak fogalmazásokat lehet fel-
használni. A fogalmazások számszerű 
értékelése természetesen szubjektív 
elemekkel terhes. Az érettségin és a fel-
vételi vizsgákon a szubjektivitást úgy 
szokták csökkenteni, hogy – a pon-
tozásos sportágakhoz és a művészeti 
versenyekhez hasonlatosan – egyetlen 
bíráló helyett zsűrit alkalmaznak. A 
nemzetközi gyakorlatban a kutatók 
legtöbbször egyetlen csoporttal (osz-
tállyal) íratnak fogalmazásokat, és 
ezeket egy-két független értékelővel 
bíráltatják el. (Arra nincs mód, hogy 
egy ország összes negyedikes, vagy 
akár csak egy véletlenszerűen kivá-
lasztott negyedikes csoport – az ún. 
minta – azonos témájú fogalmazást 
írjon, és ezeket a negyedikesek összes 
tanára vagy azok egy véletlen csoportja 
értékelje.) A különböző országokban 
végzett kutatások eredményeinek ösz-
szehasonlítása arról tanúskodik, hogy 
a bírálók osztályzatai szinte sohasem 
esnek teljesen egybe. 

Fogalmazások esetében – mivel tesz-
tekkel nem helyettesíthetők – elsősor-
ban az értékelési szempontok fejlesz-

tésével próbálják megbízhatóbbá tenni 
az értékítéleteket. Nagy Zsuzsanna pél-
dául 10 szempont szerint osztályozta-
tott: tartalom, feladattartás a szöveg-
típusnál, feladattartás a hangnemben, 
szerkezet és kidolgozás, stílus, érthe-
tőség, nyelvhelyesség, helyesírás és 
központozás, külalak és olvashatóság, 
valamint összbenyomás. (A fogalma-
zás-értékelés megbízhatósága két füg-
getlen bíráló értékítéleteinek elemzése 
alapján. – Magyar Pedagógia, 2013. évi 
3. szám) Más kérdés, hogy az osztály-
zatokat nem az értékelési szempontok 
bizonytalansága befolyásolja legin-
kább, hanem – például – az iskolák 
közötti konkurenciaharc. (Magyaror-
szágon négy-, hat- és nyolcosztályos 
gimnáziumok működnek, így az álta-
lános iskolákból háromszor rajzanak ki 
a gyerekek, nem csoda, hogy a tanárok 
a liberális osztályzást is „bevetik”, hogy 
visszatartsák őket.) 

A mi vizsgálatunk annyiban különbö-
zik az említett kutatásoktól, hogy nem 
egy, hanem két országban hajtottuk 
végre, nem egy, hanem háromféle fogal-
mazást írattunk, és nem két, hanem 3-5 
bírálóval értékeltettük. A helyesírás és a 
külalak viszonylagos függetlensége mi-
att (a Szlovákiában és Magyarországon 
is gyakori) tartalom-helyesírás-külalak 

szerinti osztályzást alkalmaztuk. A ku-
tatásunkban részt vett pozsonyeperjesi 
negyedikesek tanárnője „tartalom” he-
lyett a „fogalmazás” szót szokta hasz-
nálni, amely pontosabb kifejezés, mint 
a „tartalom”, még ha mi ezt tágabb érte-
lemben használjuk is. 

Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, 
mennyire esnek egybe a bírálók osz-
tályzatai az értékelési szempontok 
szerint, valamint a három dolgozattí-
pusnál. Két adatsor hasonlóságának 
mérésére az ún. korrelációs együtt-
hatót (r) alkalmazzuk. Az együttha-
tó mindig + 1 és - 1 között van. A +1 
azt jelenti, hogy két adatsor teljesen 
azonos, a -1 pedig azt, hogy ellenté-
tes, vagyis azoknál a fogalmazásoknál, 
amelyeknél az egyik bíráló a legjobb 
jegyet adta, a másik a legrosszabbat. 
Az r = 0 a kapcsolat teljes hiányát jel-
zi, a 0-hoz közeli érték pedig (pl. 0,1-
0,4 között) gyenge hasonlóságra utal. 
A számítógépek Excel-programja, az 
átlag- vagy a szóródás-számításhoz ha-
sonlatosan, hat tizedessel számolja ki a 
korrelációs együtthatókat, egy tizedest 
használva azonban jobban áttekinthe-
tők a táblázatok, s a tendenciák így is 
érzékelhetők. A fogalmazások egyetlen 
jeggyel (az összbenyomással) való osz-
tályzásakor a kutatók általában 0,6-0,8 

adalékok 
a szövegalkotás 
vizsgálatához
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közötti korrelációt mértek két bíráló 
értékítéletei között, de ennél gyengéb-
bet is mértek már. 

A kutatásunkhoz íratott felvidé-
ki dolgozatok közül, mint említet-
tük, anyagi lehetőségek híján csak a 
nyárasdi fogalmazásokat tudtuk fel-
használni. A kutatásunkban résztve-
vő négy felvidéki iskola közül azért 
választottuk ki ezt a tanintézményt, 
mert itt negyedikben és ötödikben is 
nagy súlyt helyeznek a magyar nyelvű 
fogalmazásokra. (Volt olyan iskola is, 
ahol a negyedikesek magyarból egyet-
len fogalmazást írtak egész évben.) A 
nyárasdi tanárnők – két nagy fogalma-
zás mellett – több rövidke, pár sorból 
álló dolgozatot is íratnak a tanulókkal. 
A fogalmazási témák: A mi házunk 
(leírás), Itt van az ősz (leírás), Amikor 
én űrhajós voltam (elbeszélés), Az én 
legboldogabb napom (elbeszélés), A 
három kiscica (mese), Édesországban 
(elbeszélés), Mátyás király (jellemzés), 
Egy izgalmas focimeccsen (elbeszélés), 
Csőri és Hápi (képtörténet), Kék meg a 
sárga (képtörténet), Élményeim a ter-
mészetiskolából (levélírás), Meghívó 
anyák napjára (reklámszöveg). Ezeket 
úgy értékelik, mintha egyetlen dolgo-
zat részei lennének. 

 A kutatáshoz megfogalmazott három 
téma közül „Az én iskolám” és a „Ho-
gyan érzem magam mint külföldi láto-
gató?” c. témát valamennyi nyárasdi ne-
gyedikes (16 fő) kidolgozta, a harmadik 
téma („Hogyan érzem magam egy park-
ban mint valamilyen  állat, növény vagy 
tárgy?”) megírásakor hiányzott néhány 
gyerek, ezért ezt a témát 9 ötödikes is 
megírta (velük együtt 18 fő). A három-
féle dolgozatot a nyárasdi negyedikesek 
osztályfőnöke, egy negyedikeseket ta-
nító negyedi tanárnő és a negyedi is-
kola igazgatónője osztályozta le, utóbbi 
szintén tanított már negyedikeseket. (A 
nyárasdi ötödikesek fogalmazásait saját 
tanárnőjük értékelte, ezért a parkos té-
mánál csak a két negyedi tanárnő osz-
tályzatait vetjük egybe.)  

A négy bíráló osztályzatainak egy-
beesése – a három dolgozatnál mért 
együtthatók átlagát véve – megfelel a 
nemzetközi tendenciáknak: a muta-
tószámok mindhárom szempontnál 
megközelítik a 0,7-et. Az egyes bíráló 
pároknál persze előfordul gyengébb és 
igen szoros korreláció (hasonlóság) is 
az osztályzataik között. A két negyedi 
tanárnő osztályzása „Az én iskolám” 
dolgozatnál, valamint a külföldi láto-
gatással kapcsolatos fogalmazás tartal-
mát illetően jobban hasonlít egymásra, 

mint a nyárasdi osztályfőnökére. Az 
osztályátlagokat nézve ez nem abból 
adódik, hogy a nyárasdi tanárnő eny-
hébben vagy szigorúbban osztályozott 
volna. Nem kizárt, hogy a két iskolában 
nem teljesen azonos az értékelés módja. 

A bírálók azonos szempontokra adott 
értékítéleteinek összefüggése a három 
dolgozattípusnál 
Értékelők Tartalom Helyes-

írás
Kül-
alak

„Az én iskolám”
nyárasdi o.f. – 
negyedi tanár

0,6 0,7 0,7

nyárasdi o.f. – 
negyedi ig.

0,4 0,4 0,7

negyedi tanár 
– negyedi ig.

0,9 0,9 0,8

Átlag 0,6 0,7 0,7
„Hogy érzem magam mint külföldi látogató?
nyárasdi o.f. – 
negyedi tanár

0,8 0,8 0,6

nyárasdi o.f. – 
negyedi ig.

0,7 0,6 0,8

negyedi tanár 
– negyedi ig.

0,9 0,7 0,5

Átlag 0,8 0,7 0,6
„Hogy érzem magam egy parkban mint…?”
negyedi tanár 
– negyedi ig.

0,5 0,4 0,7

Főátlag 0,69 0,64 0,69

 
A három dolgozati témára adott osz-

tályzatokat hasonlítva össze azt talál-
juk, hogy a négy bíráló csak a külalak-
jukat ítélte viszonylag egyformának. (A 
külalak aránylag egyöntetű megítélése 
az „iskola – parkos téma” és a „külföldi 
látogató – parkos téma” párosításoknál 
is megfigyelhető, itt azonban kevesebb 
negyedikes tanulóról van szó, ezért 
az adatokat  nem foglaltuk bele a táb-
lázatba.) Meglepő, hogy milyen kicsi 
az egyetértés az iskoláról és a külföldi 
látogatásról írott fogalmazások helyes-
írás szerinti értékelésénél. Nem kizárt, 
hogy néhány tanuló az egyik dolgozat-
ban kevesebb hibát ejtett, mint a má-
sikban, ami féloldalas szövegek esetén 
puszta véletlen is lehet. 

Az iskoláról és a külföldi látogatásról 
írott nyárasdi dolgozatokra adott osz-
tályzatok összefüggése három bírálónál

Értékelők
Iskola – Külföld
Tart. Hely. Kül.

1. nyárasdi 0,7 0,2 0,7
negyedi tanár 0,5 0,4 0,8
negyedi ig. 0,3 0,4 0,9
Átlag 0,5 0,3 0,8

 A nyolc iskolát, mint említettük, 
véletlen mintavétel helyett különböző 
feltételek között működő iskolák közül 
választottunk ki. Hasonlóan jártunk el 
az osztályzás esetében is, amennyiben 
a nyárasdi osztályt egy olyan budapes-
ti osztállyal (Kós 4.b) állítottuk párba, 
amely a legjobbak között szerepelt. A 
kiválasztott osztály dolgozatainak bírá-
lói kevésbé jó negyedikes dolgozatok-
kal is találkoztak már, így nem tehették 
meg azt, hogy közepesnél gyengébb 
jegyeket is adjanak, csak azért, hogy 
mind az öt jegyet felhasználják. Azt 
vártuk, hogy ha minden bíráló jeles 
meg kitűnő osztályzatokat ad, akkor 
igen magas korrelációs értékeket ka-
punk. Nem így történt.

Az osztály 28 tanulója közül 23-an 
írtak dolgozatot, valamennyien a „par-
kos” témában. A dolgozatokat öt bíráló 
osztályozta le: három helyi alsós tanár 
(köztük az osztályfőnök), valamint a 
nyárasdi igazgató és a budapesti kutató. 
A három helyi bíráló úgy próbálta szét-
húzni az osztályzási skálát, hogy tört 
jegyeket is adott: 4/5-öket, 3/4-eket és 
egy 2/3-ot is, ezeken kívül adtak 5/ és 4/ 
(=5, illetve 4 alá) jegyeket is. (Közepes 
és gyengébb érdemjegyeknél nem szo-
kás az „alá” használata.) Ha ehhez hoz-
závesszük, hogy adhattak volna 1/2-et 
és 5*-t (azaz csillagos ötöst) is, amelyek 
szintén előfordulnak a gyakorlatban, 
akkor elmondható, hogy Magyaror-
szágon a tanárok öt érdemjegy helyett 
12 jeggyel gazdálkodnak. Ezzel semmi 
gond nincs, az átlagszámokat félévkor 
és év végén amúgy is fel- vagy lekere-
kítik. A kutatóknak azonban a nem-
hivatalos osztályzatok nagyobb gondot 
okoztak, mint a két ország iskoláinak 
eltérő hivatalos osztályzási gyakorlata. 
(Magyarországon az ötös a legjobb jegy. 
1948-ig ott is az egyes volt a legjobb.) 

Ahhoz, hogy korrelációt számolhas-
sunk, számszerűsítenünk kellett az 5/ 
és a 4/ osztályzatokat. Tekintve, hogy 
az „alá” a fél és az egész közé esik, ne-
gyed körüli értéknek tekintettük. (Az 
átlag- és szóródás-számításnál 4,75-tel 
és 3,75-tel számoltunk.) Ezt követően a 
három Kós-tanár által adott tört jegye-
ket felkerekítettük:  az 5 alá és a 4/5 = 5; 
a 4 alá és a 3/4 = 4; a 2/3 = 3. A nyárasdi 
igazgató és a budapesti kutató a szlová-
kiai osztályzás szerint adták a jegyeket 
(csak egész jegyeket használtak), ezért 
a három Kós-tanár osztályzatait is a 
szlovákiai értékelési rendszerhez alkal-
maztuk (5=1; 4=2 stb.).

A nyárasdi igazgató és a budapesti ku-
tató összbenyomás-osztályzatot is adott. 
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A globális osztályzatok mindkettőjüknél 
egyforma mértékben függnek össze a 
tartalomra adott érdemjegyekkel (a kor-
relációs együttható 0,7), az igazgatónál 
azonban a helyesírással és a külalakkal 
jóval gyengébb a kapcsolat, míg a kuta-
tónál ugyanolyan erős. Nem kizárt, hogy 
ez a tendencia abból adódik, hogy a ku-
tatónak nincsen tanítási gyakorlata, egy 
irodalmi dolgozat megítélésében ugyan-
is a tartalomnak kell dominálnia. (Nagy 
Zsuzsanna felmérésében az „összbe-
nyomás jegy” korrelációja a vizsgált hét 
tartalmi heggyel 0,8-0,9 között mozog, 
a helyesírás-központozás jegyekkel 0,6, 
ill. 0,7, a külalak-olvashatóság jegyekkel 
pedig 0,4, ill. 0,6.)

A „összbenyomás” jegy összefüggése a 
három rész szemponttal (Kós/b)
Értékelők Tartalom Helyesírás Kül-

alak
nyárasdi ig. 0,7 0,3 0,4
kutató 0,7 0,6 0,8

A három részszempontra adott je-
gyek egymással való korrelációja – az 
öt bírálónál mért együtthatókat átla-
golva – tartalom és a helyesírás: 0,2, 
tartalom és a külalak: 0,3, helyesírás 
és a külalak: 0,3. A 15 korrelációs 
együttható közül a kutató tartalomra 
és külalakra adott osztályzatai között a 
legerősebb a kapcsolat (0,7), ami arra 
is utalhat, hogy azokat a dolgozatokat, 
amelyeket nehezen tudott elolvasni, 
tartalmilag is gyengébbnek ítélte. 

Amíg a felvidéki bírálók nyárasdi 
dolgozatokra adott osztályzatainak 
összhangja mindhárom szempontnál 
elég szoros, ami megfelel a különbö-
ző országokban mért mutatóknak, a 
Kós 4.b dolgozatainak öt bírálója kö-
zül bármelyik kettőnek az osztályza-
tait vetjük egybe, csak a külalaknál és 
részben a helyesírásnál tapasztalható 
hasonlóság. A tartalmat illetően több-
nyire nincs vagy gyenge a kapcsolat a 
bírálók osztályzatai között. Ennek oka 
nem a törtek felkerekítése. Először is: a 
külalakot és részben a helyesírást illető-
en elég szoros a kapcsolat. Másodszor: 
a nyárasdi igazgató és a kutató összbe-
nyomásra adott osztályzatai között alig 
van kapcsolat (0,3), márpedig ezek kor-
relálnak a tartalmi jegyekkel. Harmad-
szor: a tartalmat illetően alig szorosabb 
a kapcsolat, akár lefelé kerekítünk, akár 
a többi értékelő egész osztályzataihoz 
igazítjuk a törteket. Negyedszer: a két 
negyedi tanárnő nyárasdi dolgozatokra 
adott osztályzatai a parkos dolgozatnál 

esnek egybe legkevésbé. A magyará-
zat valószínűleg a dolgozatok egységes 
tartalmi színvonalában rejlik, amit elő-
segíthetett a meseszerű „parkos” téma. 
Ha Grimm meséit értékelnénk, aligha-
nem ugyanilyen gyenge lenne korrelá-
ció, mert az, hogy kinek tetszik jobban 
a Hófehérke, és kinek a Hamupipőke, 
az ízlés kérdése. Vélekedésünket alátá-
masztani látszik az is, hogy a budapesti 
kutató, az osztályzását követő napon, az 
összbenyomás jeggyel újraosztályozta a 
4.b dolgozatait, és 5 dolgozatra eggyel 
jobb vagy rosszabb jegyet adott, mint 
korábban (20%). Egy hét vagy egy hó-
nap után bizonyára még magasabb lett 
volna az arányszám. Nem kizárt persze, 
hogy ilyesmi az értékelésben járatosabb 
tanároknál is előfordulhat. Ki lehet pró-
bálni hivatalos dolgozatoknál is.

 
Az értékelők azonos szempontokra 

adott értékítéleteinek összefüggése a Kós 
4.b dolgozatainál

Értékelők Tarta-
lom

He-
lyes-
írás

Kül-
alak

Kós 1 – Kós 2  0,0 0,6 0,7
Kós 1 – Kós, o.f.  0,3 0,8 0,7
Kós 1 – nyárasdi ig. -0,0 0,3 0,8
Kós 1 – kutató -0,2 0,5 0,6
Kós 2 – Kós, o.f.  0,5 0,5 0,8
Kós 2 – nyárasdi ig.  0,0 0,6 0,8
Kós 2 – kutató  0,3 0,5 0,7
Kós, o.f. – 
nyárasdi ig.

 0,1 0,4 0,7

Kós, o.f. – kutató  0,0 0,6 0,7
nyárasdi ig. – 
kutató

 0,2 0,3 0,6

Átlag  0,1 0,5 0,7

A kutatásunkba bevont iskolák ta-
nárai, mint korábban említettük, szí-
vességből íratták a fogalmazásokat, és 
a bírálók is szívességből osztályozták 

le az elkészült írásműveket, ezért nem 
várhattuk el a kutatásoknál szokásos 
egyöntetű feltételek szigorú betartását. 
Ez megnehezítette ugyan az értékelést, 
de, mint láttuk, olyan nem várt infor-
mációkat is eredményezett, amelyek az 
egységesítés során nem kerültek volna 
felszínre. Kutatási beszámolónkban, 
az önkéntes részvétel miatt, igyekez-
tünk tartózkodni mindentől, ami bár-
mely résztvevő – iskola, tanár, gyerek 
– számára kellemetlen lehet (legfeljebb 
magunkat bíráltuk). A kutatási jelenté-
sekben nem szokás a kutatás alanyai-
nak nevesítése, ezúttal azonban éppen 
azzal próbáltuk motiválni a tanulókat, 
hogy megígértük, a legjobb dolgozatok 
íróinak a nevét és iskoláját is közölni 
fogjuk. Ezt meg is tettük, abban a re-
ményben is, hogy a közszereplés ked-
vet támaszt bennük az íráshoz és az 
olvasáshoz. 

Horváth Viktor nemrég megjelent 
könyvében (A vers ellenforradalma, 
Bp. Magvető Kiadó, 2014) azt írja, hogy 
az oktatás során manapság nem az 
interpretációra, hanem főként a szö-
vegértésre és az értelmezésre helyezik 
a hangsúlyt. Míg más művészeti tan-
tárgyaknál a gyakorlati oktatás része 
az iskolarendszernek, addig az iroda-
lomórán sem a próza-, sem a versírást 
nem tanítják, pedig ez a készség is el-
sajátítható. Tanulni saját élményekkel 
lehet, mert tehetségre nem lehet kiké-
pezni, de szakmára igen. Horváth Vik-
tor mindezt az egyetemi oktatással és 
a művészi alkotásokkal kapcsolatban 
írja, az alkotáselvű irodalomoktatást 
azonban – mint ahogy a nyárasdi példa 
is mutatja – már az iskolák alsó tagoza-
tában el lehet kezdeni. Nemcsak vers-
sel és prózával. Nem az a fő cél, hogy 
írókat, költőket, újságírókat neveljünk, 
hanem az, hogy az olvasás tragikus 
visszaszorulását valahogy megállítsuk. 
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Method: Task-Based Language 
Teaching (the focus is on process 
rather than product)
Level: Upper-Intermediate
Time: 45 minutes 

Overview
The aim of this lesson is to use the 

transcription of a specific scene from 
the popular American sitcom, The Big 
Bang Theory (TBBT), in order to prac-
tice and improve Ss’ knowledge about 
the tenses.

Teaching aids
- TV set or projector with a laptop and 
loudspeakers.
- Episode 5 of season 8 of TBBT 
(timeline of the specific scene: 08:00 → 
10:00).
- Photocopies of the transcription of 
the scene (without highlighted tenses).
- Some empty sheets of paper.
- (optional: a trailer of the popular 
trilogy Back to the Future).

Objectives for the students
The Ss should be able to decipher the 

nonexistent tenses used by the charac-
ters of the TV Show.

Overview of the scene
The 2 minute scene contains a dis-

cussion about the popular movie Back 
to the Future. The characters are trying 
to resolve what seems to be a time-par-
adox of the storyline. Two of the main 
characters (Leonard and Sheldon) 
are explaining their solutions for the 
paradox to their friends (Rajesh and 
Howard). Sheldon stops Leonard by 
pointing out that they will need to use 
“unconventional” tenses in order to 
speak with correct grammar. The tens-
es they construct sound logical, how-
ever, they do not exist in English. The 
use of these “unconventional” tenses 
creates a high degree of humorous load 
in the scene.

Transcription of the scene with the 
nonexistent tenses highlighted 
Sheldon: Is “placed” right?
Leonard: What do you mean?
Sheldon: Is “placed” the right tense for 
something that would have happened 
in the future of a past that was affected 
by something from the future?
Leonard: Had will have placed?
Sheldon: That’s my boy.
Leonard: Okay, so, it wasn’t until his 
21st birthday that Biff had will have 
placed his first bet and made his 
millions. That’s when he altered the 
timeline.
Sheldon: Yeah, but he had will haven’t 
placed it!
Leonard: What?!
Sheldon: Unlike Hot Tub Time 
Machine, this couldn’t be more simple. 
When Biff gets the almanac in 1955, 
the alternate future he creates isn’t the 
one in which Marty and Doc Brown 
ever use the time machine to travel to 
2015.Therefore, in the new timeline, 
Marty and Doc never brought the time 
machine...
Leonard: W-Wait. Is “brought” right?
Sheldon: Marty and Doc never had 
have had brought?
Leonard: I don’t know. You did it to me.
Sheldon: Oh, I’m going with it. Marty 
and Doc never had have had brought 
the time machine to 2015. That means 
2015 Biff could also not had have 
had brought the almanac to 1955 
Biff. Therefore, the timeline in which 
1955 Biff gets the almanac is also the 
timeline in which 1955 Biff never gets 
the almanac. And not just “never 
gets.” Never have, never hasn’t, never 
had have hasn’t.

Activity
The T groups the students into teams 

of 3-4. Each team is given a copy of the 
transcription and one sheet of empty 
paper. The T plays the selected scene 
(with English subtitles) for the Ss. Then 
s/he instructs the students to skim the 
transcription and highlight any tense 

structures they find strange/unknown. 
The T then asks the Ss to pay close 
attention to the next playback while 
also following the transcription with 
the highlighted structures. Then s/he 
makes sure that the structures the Ss 
highlighted are the “correct” (nonex-
istent) ones. The tasks for the students 
are the following:

- First they need to draw a timeline 
(similar to what the main characters 
did in the scene) and indicate the 
events of the movie in the scene (Back 
to the Future) roughly in chronological 
order. The point is to have a timeline 
clearly showing the past, the present 
and the future.
- Next they need to list the brief 
definitions (using their own words) of 
the simple and perfect aspects of past, 
present and future tenses (6 tenses).

- The next task is to come up with an 
explanation for how and why Sheldon 
constructed the nonexistent tenses.

After the Ss are done with the tasks, 
the groups present their own explana-
tions. Since the possible combination 
of the simple and perfect aspect tens-
es is limited, probably each group will 
have similar explanations for the non-
existent tenses:

Examples: 
“had will have placed” – the 
combination of past simple/perfect 
and future perfect.
“had have had brought” – the 
combination of past perfect and 
present perfect.

After each group presented their 
explanations, the T initiates a class dis-
cussion which should lead to a consen-
sus on the nonexistent tenses (option-
al: the T might provide his/her own 
explanations). 

“The focus is on process rather than 
product.”

Peter Zolczer
J. Selye University
Faculty of Education
Department of modern Philology

Back to the Future. 
Deciphering nonexistent tenses.
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A Katedra folyóirat előző két számá-
ban az interkulturális kommunikációs 
kompetencia (IKK) témakörével, azon 
belül is a szociolingvisztikai és prag-
matikai készségek problémakörével 
foglalkoztunk. Míg az előbbi főként a 
társadalmi viszonyok és az udvarias-
sági szokások nyelvi megnyilvánulásait 
foglalja magába, az utóbbi elsősorban 
a beszéd- és szövegalkotás, valamint 
az érzések, vélemény, akarat és egyéb 
funkciók szóbeli megformálásnak ké-
pességét jelenti. A nyelvtanulónak az 
említetteken kívül azonban kétségkívül 
el kell sajátítania a célország társadal-
mára és kultúrájára vonatkozó tárgyi 
tudást is, melynek jelölésére a Közös 
Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, 
nyelvtanítás, értékelés (KERR, 2002), 
(továbbiakban csak Referenciakeret), 
a szociokulturális ismeretek kifejezést 
használja. A tanulmány következő ré-
sze ezért a következőkben áttekintést 
nyújt azokról a témakörökről, amelye-
ket egy B1-es nyelvtudásszintű tanuló-
nak tudnia kell. 

 Az egyik legfontosabb tudás e tekin-
tetben, hogy a nyelvtanuló ismerje meg 
a céltársadalom mindennapi életére vo-
natkozó tudnivalókat, mint pl. az étke-
zési szokásokat, ezen belül is az étkezé-
sek időpontjait (pl. five o’clock tea ’ötórai 
tea’) és a legjellegzetesebb ételek (pl. 
fish and chips, lemon curd, scones1 stb.), 
valamint italok (pl. tea with milk ’tea 
tejjel’, Guinness, stb.) fajtáit. Ezenkívül, 
figyelmet kell szentelni a főbb ünnep-
napokhoz (pl. Thanksgiving Day ‘Há-
laadás Napja’ ,St Patrick´s Day, ’Szent 
Patrik Napja’, stb.) kötődő általános 
információk elsajátítására, valamint a 
munkaidő végzésének a szlovákiai gya-
korlattól eltérő jegyeire (pl. nine-to-five 
job2, stb.). Végül, de nem utolsó sorban 
az idegen nyelvi tanórákon foglalkozni 
kell a szabadidő eltöltésének leggyako-
ribb módjaival az adott célországokban, 
érintve természetesen a sport kérdéskö-
rét is (Van Ek – Trim, 1998). 

Hatoss (2004) szerint azonban még 
az is fontos, hogy a nyelvtanulók ne 
csupán a célkultúra mindennapjainak, 
tehát az ún. „low culture” sajátossága-
ival legyenek tisztában, de ismerjék 
meg az ún. „high culture”-t is, vagy leg-
alábbis annak legjelentősebb művészeti 

alkotásait. Így például az angol nyelvi 
tanórákon figyelmet kell szentelni a 
célországok legnagyobb irodalmi alak-
jainak és munkásságuknak (pl. William 
Shakespeare, Ernest Hemingway, J.R.R. 
Tolkien, stb.), a legfontosabb építészeti 
és képzőművészeti alkotásoknak (pl. 
Westminsteri apátság, Sydney-i Opera-
ház, stb.), valamint a legismertebb film-
művészeti, drámai és zenei műveknek 
(pl. Forest Gump, My fair lady, What a 
wonderful world, stb.).

A célkultúra életkörülményeivel kap-
csolatban főként az életszínvonal (a 
nagyobb regionális eltéréseket is bele-
értve) főbb sajátosságaira, illetőleg a na-
gyobb etnikai csoportokkal kapcsolatos 
kérdésekre kell helyezni a hangsúlyt. 
Emellett ajánlott az interperszonális vi-
szonyok – így a társadalom rétegeinek 
és egymáshoz való viszonyulásuknak, 
valamint a családon belüli és a külön-
böző fajok között kapcsolatoknak, ille-
tőleg a legfőbb politikai csoportoknak 
– áttekintése is (Van Ek – Trim, 1998).

Az említett, látható kulturális aspek-
tusokon kívül viszont olyan témakö-
rökkel is érdemes foglalkoznunk, me-
lyek tükrözik a célország(ok) értékeit és 
értékrendjét, méghozzá olyan tényezők 
viszonylatában, mint a társadalmi osz-
tály, vagyon, hagyományok, nemzeti 
öntudat, idegen ország, politika és val-
lás (Van Ek – Trim, 1998). Ezek az ide-
gen országból érkező számára általában 
láthatatlan attitűdök ugyanis meghatá-
rozhatják egy kommunikációs helyzet 
kimenetelét. Ha tehát a célországba 
látogató személy ismeri az ott uralkodó 
nézeteket és mentalitást, kisebb a való-
színűsége annak, hogy kommunikáci-
ója során akarata ellenére konfliktusba 
keveredik. 

A további szociokulturális ismeretek 
a különböző társasági események alkal-
mával szokásos rituálék és konvenciók 
csoportját, a vendéglátással kapcsolatos 
szokások, az étkezés és italfogyasztás, 
valamint a testbeszéd problémakörét 
érintik. Egy B1-es szintű nyelvhasz-
nálónak ugyanis tisztában kell lennie 
azzal, hogy vendégként pontosan vagy 
inkább kicsit késve (netán a megadott 
időpontnál korábban) illik érkeznie a 
meghívó félhez, illetőleg kell-e ajándé-
kot vinnie a házigazdának, s ameny-

nyiben igen, milyen jellegű legyen az. 
Ugyanígy fontos, hogy tudja, milyen 
öltözékben illik megjelennie, valamint 
hogy elfogadhat-e ételt s italt az első 
kínálás alkalmával. Továbbá azt sem 
árt tudatosítania, hogy véleményt nyil-
vánítson-e a kínált eledellel kapcsolat-
ban, s ha igen, hogyan tegye azt. Végül, 
hasznos lehet, ha tudja, hogy mennyi 
időt ajánlott eltöltenie a vendéglátónál, 
és hogyan kell jeleznie távozási szándé-
kát (Van Ek – Trim, 1998). 

Külön figyelmet érdemel a nonver-
bális kommunikáció kérdésköre, me-
lyet a Referenciakeret ugyan a szociális 
konvenciók egyik elemeként említ, ám 
Hatoss (2004) az IKK negyedik fő ka-
tegóriájaként, az ún. paralingvisztikai 
kompetenciaként tart számon. Hiszen 
az olyan megnyilvánulások, mint pl. a 
kézfogás, érintés, ölelés, csók, geszti-
kuláció, szemkontaktus, vagy a felek 
közti távolság jelentése kultúránként 
változhat, és nem megfelelő haszná-
latuk kellemetlen helyzetbe hozhatja 
a nyelvhasználót. Ilyen szempontból 
például egyáltalán nem mindegy, hogy 
az Egyesült Államokba vagy Nagy-Bri-
tanniába utazunk-e, hiszen míg általá-
ban az előbbiben fittyet hányva a kon-
venciókra a magyar virtusnál is sokkal 
közvetlenebbek az emberek, addig az 
utóbbiban inkább a nálunk kissé távol-
ságtartóbb, finoman udvarias vendég-
szeretet a jellemző.

Az említett kulturális sajátosságok 
megismerése azonban természetesen 
nem zárja ki az alapvető tényszerű – 
földrajzi, környezeti, demográfiai, gaz-
dasági és politikai – ismeretek elsajátí-
tását sem (KERR, ibid.). Sőt valójában 
ez utóbbinak meg kell előznie az előb-
bit, vagy legalábbis kölcsönösen ki kell 
egészíteniük egymást. Hiszen hogyan 
is érthetnék meg a nyelvtanulók, hogy 
Kanadában miért épp a jégkorongot 
tartják számon nemzeti sportként, vagy 
miért illetik Ausztráliát a beach culture 
„tengerparti kultúra”, míg Írországot 
a pub culture „pub kultúra” jelzővel, 
ha nincsenek tisztában annak földraj-
zi elhelyezkedésével, geomorfológiai 
adottságaival.  Vagy hogyan lehetne 
egy átlagos szlovákiai magyar tanuló 
számára elfogadhatóvá tenni a britek 
szinte érthetetlen rajongását a királyi 

A szociokulturális ismeretek szerepe 
az idegennyelv-oktatásban

Sándor zsuzsanna 
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán angol nyelvből doktorál, 
Nyitrán él, e-mail: zuzana.sandorova@ukf.sk
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Idegen nyelv

Legyen szó bármelyik nyelvről, köz-
tudott, hogy a szavak és kifejezések 
ismerete határozza meg a kommuni-
kációt az embertársainkkal, ebből ki-
folyólag tehát a nyelvek elsajátításakor 
legfőképpen szavakat, kifejezéseket 
és egyszerű mondatokat próbálunk 
megjegyezni, illetve elsajátítatni a ta-
nulóinkkal. Tanárként úgy gondolom, 
hogy módszereink kiválasztása, illetve 
azok megfelelő váltogatása nagyban 
befolyásolják a tanulók ismeret-elsajá-
tításának szintjét. Fontos, hogy ne csak 
bekarikáztassuk a tanulókkal azt az 
oldalt vagy azokat az oldalakat, ame-
lyekről az összes szót meg kell tanulni, 
hanem először játékos módon próbál-
juk közelebb hozni a kívánt szavakat, 
illetve azok jelentését a diákjaink szá-
mára. Magyarázzuk el, szemléltessük, 
beszélgessünk el róluk, illetve hagyjuk 
megtapasztalni azokat, főleg, ha elvon-
tabb fogalmakról van szó. Hogyan csi-
náljuk?

Előszeretettel hordok be egy-egy kis 
labdát vagy plüssfigurát a szókincsfej-
lesztő óráimra, amikor is a tanulókat 
körbe ültetem vagy állítom, s min-
denki kap egy-egy szót, amit meg kell 
mondania egy másik nyelven, vagy el 
kell mutogatnia, esetleg a szó egyik 
szinonimáját kérem tőle a labda dobá-
sával. A gyerekek imádják ezt a játékos 
módszert, mert felbontja a „megunt” 
osztályelrendezést, mindenki játszhat 
a labdával, miközben mindenki szó-
hoz juthat. Ilyen módon akár ismétlő 

kérdéseket is „dobhatunk” a tanuló-
inknak, sőt nem csak mi, tanárok, de 
a tanulók és kérdezhetnek egymástól 
egy-egy szót, kifejezést vagy kérdést, 
ami még érdekesebbé teszi számukra a 
feladatot.

A másik érdekes módszer a szavak 
betűinek összekeverése, ami a betűk 
helyes sorrendjének felállítása mellett 
nagyszerűen megmozgatja a tanulók 
fantáziáját, s megfelelő gyakorlás során 
a tanulók képesek lesznek a szavakat 
egyre rövidebb és rövidebb idő alatt 
felismerni. 

A következő játékos feladat a ke-
resztrejtvény, aminek előkészítése ma 
már nem jelent nagy nehézséget, mivel 
rengeteg online szerkesztőprogram lé-
tezik. Ezeket szerintem kár kihaszná-
latlanul hagyni, hiszen ismét gondol-
kodást, ismétlést és mókázást kínálnak 
fel a tanulóknak, illetve jobb hangula-
tot a tanórának. Én egy szlovák nyelvű 
oldalt szoktam használni, ami az egy-
szerűtől is egyszerűbb, hiszen az ember 
csak beállítja a kívánt nyelvet, bepötyö-
gi a kívánt szavakat, s a program pilla-
natok alatt elkészíti a következő óránk 
bemelegítő feladatát. Az említett web-
oldal a következő: http://www.kalakay.
net/osemsmerovky/

Kedves kollégák, próbáljanak ki 
minden lehető módszert és játékot an-
nak érdekében, hogy a lehető leghaté-
konyabb tanórát kreáljanak tanulóik 
számára, hisz megéri. 

Játékra fel!

család iránt, ha előbb nem sajátítják el, 
mit jelent valójában az, hogy az Egye-
sült Királyság államformája alkotmá-
nyos monarchia, és milyen történelmi 
mozgatórugók, hagyományok állnak 
ennek hátterében. De ugyanígy nehéz 
lenne megmagyarázni néhány kulcs-
fontosságú demográfiai, illetve törté-
nelmi momentum felelevenítése nélkül 
a multikulturális Amerika működésé-
nek főbb alapelveit is.

 Végezetül szóljunk még néhány szót 
arról is, mennyire fontos, hogy a felso-
rolt aspektusok megismertetése lehető-
leg mindig az interkulturalitás jegyében 
történjék. Ez a gyakorlatban egyrészt 
annyit jelent, hogy a nyelvtanuló a 
célország adott kulturális sajátosságát 
mindig a saját kultúra jegyeivel össze-
vetve sajátítja el. Másrészt az is szük-
séges, hogy – a magyarázás módszerét 
a minimumra csökkentve és inkább a 
saját kutatás, eszmecsere vagy egyéb in-
teraktív és gyakorlati jellegű feladatokat 
alkalmazva – a nyelvtanuló aktívan ve-
gyen részt a szociokulturális ismeretek 
megszerzésében (Hatoss, 2004). Csak 
így érhetjük el ugyanis, hogy felismerje 
a saját és a célkultúra közti hasonlósá-
gokat és különbözőségeket, tudatosítsa 
a bennük rejlő értékeket, ezáltal erősít-
ve identitástudatát, valamint elfogadó 
készségét. Csak így válik képessé arra, 
hogy kapcsolatot tudjon teremteni és 
fenntartani más kultúrák képviselőivel, 
megfelelően járjon el az interkulturális 
félreértések és konfliktushelyzetek ke-
zelésekor, illetőleg kerülje a sztereotípi-
ák kialakítását (KERR, ibid.).

Megjegyzések: 
1Az említett ételek megnevezéseit a ma-
gyar nyelv átalában nem fordítja. 
2 Nyolc órás munkaidő, amely azonban, 
hazánkkal ellentétben, kilenctől kezdő-
dik és ötig tart.  
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minden nyelv alapja,
avagy játék a szavakkal

Fekete Farkas Tímea
Magyar-angol szakos tanár, Fülek, 
e-mail: feketefarkastimea@gmail.com
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Az elmúlt évtizedekben többen pró-
bálkoztak már a funkcionális élelmi-
szerek fogalmának meghatározásával, 
ámde mindmáig nincs univerzálisan 
és tudományosan elfogadott definíció-
juk. A funkcionális élelmiszerek olyan 
élelmiszerek, melyek tápláló jellegük 
mellett elősegítik az egyes testi funk-
ciókat, erősítik a szervezet védekező 
mechanizmusait, segítenek a betegsé-
gek megelőzésében. Az élelmiszerek 
akkor tekinthetők funkcionálisnak, ha 
a megfelelő táplálkozásnak köszönhe-
tően, a szervezetben egy vagy több cél-
funkcióra kimutatható pozitív hatással 
bírnak.

A növényi eredetű funkcionális élel-
miszerek közé tartoznak a gabonafélék, 
melyek megfelelő arányban tartalmaz-
nak az emberi szervezet számára szük-
séges szénhidrátot és fehérjét. Könnyen 
emészthetők, mivel magas keményítő-, 
fehérje-, illetve alacsony zsírtartalom 
jellemző rájuk. Gyógyhatásukat tekint-
ve legfőképpen az emésztőrendszeri, 
légzőszervi, reumás megbetegedések-
nél fejtik ki hatásukat. A keresztesvi-
rágúak (főképpen a brokkoli) többek 
között A-, B-, C-, K-vitamint, káliu-
mot, jódot, kalciumot, foszfort, vasat, 
glükozinolátokat, flavonoidokat tar-
talmaznak. Lassítják a rákkeltő anya-
gok felszívódását, gátolják a sejtek 
megbetegedéseit, segítik a vércukorszint 
szabályozását, tisztítják a vastagbeleket, 
csökkentik a magas koleszterinszin-
tet. A cékla gyógynövény, mely hatása 
megnyilvánul a vörösvérsejtek regene-
rálásában és szaporodásában, méregte-
lenítésben. Kiegészítő elemként ajánlja 
az orvostudomány leukémia és vérsze-

génység kialakulása ellen. A hagymafé-
léket gyógynövényként tartják számon, 
mert segítenek az agyhártyagyulladás, 
meghűléses betegségek gyógyításában. 
Megakadályozzák a zsír és a koleszterin 
lerakódását a vérben, baktérium- és ví-
rusölő hatásúak, tisztítják a légutakat, 
gátolják a daganatos sejtek szaporodá-
sát. Hatóanyagai közül a legfontosabb 
az allicin és az alliin. A szőlőfélék nát-
riumban, kalciumban, mészsókban és 
vitaminokban (B-, C-, karotin, biotin-
H-vitamin), reszveratrol, sztilbén nevű 
anyagokban egyaránt gazdagok. Vírus-
pusztító, húgysavtartalmat csökkentő, 
kiegészítő táplálékok asztma, reuma és 
szívproblémák esetén. Jelentős a tan-
nin- (csersav) és flavonoid-tartalmuk, 
melyek hatást gyakorolnak a kardio-
vaszkuláris betegségek esetén (NAGY, 
2012, 165).

Az állati eredetű élelmiszerek tar-
talmazzák az emberi szervezet szá-
mára nélkülözhetetlen esszenciális 
aminosavakat. A hal közismerten 
egészséges táplálék, mely húsában 
számtalan létfontosságú tápanyag 
megtalálható. Könnyen emészthető 
élelmiszer, többek között teljes értékű 
fehérjét, kalciumot, magnéziumot, 
vasat, foszfort, szelént, cinket, jódot 
tartalmaz. Vitaminokban gazdag (D, 
E, B12), ám legfőképp kedvező zsírtar-
talma miatt tartozik az egészséges élel-
miszerek közé (halolaj). A benne talál-
ható többszörösen telítetlen (omega-3) 
zsírsavak csökkentik az ér- és szív-
rendszer betegségeinek kialakulását, 
szükségesek az idegrendszer fejlődé-
séhez, az immunrendszer optimális 
működéséhez. A tojás vitamintartal-

ma a legjelentősebb, hiszen gyakorla-
tilag az összes létfontosságú vitamin 
megtalálható benne (A-, B-, C-, D-, 
E-vitamin, folsav, pantoténsav). Az 
ásványi anyagok közül foszfort, vasat, 
cinket, nátriumot, szelént, kalciumot, 
káliumot, magnéziumot egyaránt tar-
talmaz. Mindezek szerepet játszanak a 
növekedésben, a fogak, íny, csontozat, 
bőr, haj egészségének megtartásában, 
szabályozzák a fehérje – szénhidrát – 
zsír anyagcseréjét, valamint biztosítják 
az idegrendszer megfelelő működését, 
akadályozzák a vérrögképződést, segí-
tik a szív és érrendszer egészségének 
megőrzését (LÉGRÁDY, 2001).

Kutatási eredményeinkből (Duna-
szerdahely, 400) kiderült, hogy a gim-
náziumban és a szakközépiskolában 
tanuló diákok gyümölcs- és zöldség-
fogyasztásának gyakoriságában aligha 
figyelhető meg különbség. A kapott 
értékek alátámasztják, hogy ezen élel-
miszerek napi szinten történő fogyasz-
tása jóval kevesebb értéket mutat, mint 
havi szinten. A leginkább fogyasztott 
gyümölcsök közé a mandarin (14%), 
citrom (8%), grépfrút (4%) tartozik. 
Ezeket a diákok napi és heti szinten 
egyaránt fogyasztják. A zöldségfélék 
közül a búza (21%), rozs (16%), bur-
gonya (13,5%) paradicsom (18,5%) 
és paprika (14,5%) naponta, hetente 
többször történő fogyasztása gyakori.
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 LÉGRÁDY, P. 2001. Tojás, táplálko-

zás, egészség. Maecenas Kiadó, 2001. 
NAGY, J. 2012. Növények az egészsé-
gért. Kisújszállás: Pannon – Literatúra 
Kft, 2012.  

Bartal anita, a Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem
Közép-európai Tanulmányi Karának hallgatója, 
anita.bartalova@student.ukf.sk
Hegedűs Erzsébet, a Szlovák Mezőgazdasági 
Egyetem oktatója, e-mail: ahegedusova@uniag.sk
Jurík Tünde, a Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem 
Közép-európai Tanulmányi Karának oktatója, 
tjurikova@ukf.sk
Balla István, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai 
Tanulmányi Karának oktatója, sballa@ukf.sk
Viczay Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai 
Tanulmányi Karának oktatója, 
iviczayova@ukf.sk

A jövő élelmiszerei



Katedra

32

Testnevelés

A közoktatásban jelenleg is folyó 
strukturális és tartalmi változások, va-
lamint az iskolai testnevelés szerkezeti 
és tartalmi átalakulása a tanítók kép-
zésének is egyik sarkalatos pontjává 
vált a testnevelés tantárgy-pedagógia. 
Napjainkban a személyiség sokoldalú 
fejlesztése, valamint az egészséges élet-
módra való nevelés programja jelentős 
feladatokat mér a testnevelésen belül a 
játékokra és a sportjátékokra egyaránt. 

A játék a gyermekek sokoldalú sze-
mélyiségfejlesztéséhez, a testnevelés 
feladatainak megvalósításához köz-
vetlenül kapcsolódó eszköz. A testne-
velés mozgásanyagának döntő részét 
a kisiskoláskorban a játékok képezik, 
amelyek feladata nemcsak a testi ké-
pességek fejlesztése, hanem hozzájárul-
nak a személyiség szellemi, pszichikai 
fejlődéséhez, erkölcsi magatartásának, 
esztétikai ízlésének kialakításához is. 
A játék elősegíti a gyermek mozgásos 
fejlődését, csiszolódnak, rendeződnek 
és koordinálódnak a motoros funkciók, 
az értelmi, az érzelmi és az akarati fejlő-
dést hatásosan előmozdítja. A játék az 
ember tevékenységének sajátos formá-
ja, minden életkori szakasznak megvan 
a maga jellemző játéka, játékmódja.

A testnevelési játék nevelő szerepe 
nem funkcionál önmagában. A játék 
összetettségében, komplexitásában ér-
vényesül. A játék az egyes területeken 
közvetve, a sokoldalúan képzett szemé-
lyiség kialakítását segíti elő, és figye-
lembe veszi az életkori sajátosságokra 
jellemző játékeszközöket. Az általános 
iskolában a tanulás mellett a játék a 
legfontosabb tevékenysége a gyer-
meknek. Speciális tartalmával mint a 
nevelés eszköze és módszere funkcio-
nál. Nevelési szempontból nagyon jó 
alkalom arra, hogy a testnevelő tanár, 
a pedagógus megfigyelje, hogy a gyer-
mekek mennyire tudnak a játék során 
egymással összhangban cselekedni. A 
játékban a gyermekek feloldódnak, ön-

feledten tevékenykednek, egyéni mi-
voltuk felszínre kerül. Az ilyen és ehhez 
hasonló megnyilvánulások adhatnak 
egyre jobb lehetőséget a tanárnak arra 
vonatkozóan, hogy tanítványait meg-
ismerje. Ez hosszú távon tervszerű, 
tudatosan felépített nevelői munkát 
igényel a tanár részéről. A játékban az 
egész személyiség részt vesz, fejlődik, 
alakul. A gyermek a játék révén megis-
meri a világot, kibontakoznak értelmi 
erői, testileg megerősödik, fejlődik, a 
játékban próbálja ki erejét, ügyességét 
és tudását. A játékban kapott vissza-
jelzések nyomán fejlődik önismerete, 
öntudata, megtanul másokat értékelni. 
Érzelmi élete, képzelete gazdagabbá 
válik, és számos értékes erkölcsi tulaj-
donság alakul ki benne. Ezek a tulaj-
donságok meghatározzák embertársai-
hoz, a társadalomhoz, önmagához való 
viszonyát – felnőttkorában is. 

A játék tartalmi és formai jegyei
1. A játék közvetlen célja a győzelem 
elérése. A verseny, a küzdelem a játék 
alapvető sajátossága. Ezek megvalósít-
hatók a gyermekek első játékai során, 
ilyenek például a gyermekjátékok/sze-
repjátékok, a későbbiekben pedig az is-
kolai testnevelés egyéni, csapatjátékok 
alkalmazása során.
2. A játék érdek nélküli tevékenység. A 
játék során az örömszerzés, a szóra-
kozás, a szabadidő hasznos eltöltése, 
a mozgásvágy kielégítése az elsődleges 
cél.
3. A játék szabad cselekvés. Ezalatt ért-
jük, hogy szabadon eldönthető, mit, 
mikor, hogyan játszunk, bármikor el-
kezdhetjük és abbahagyhatjuk, megis-
mételhetjük a játékot.
4.  A játék idő- és térbeli határok között 
folyik. A játék jellegéből adódóan: a) 
A játék időbeli zártsága: a játékcselek-
mény lefolyásának mindig pontosan 
meghatározott rendje van. b) A játék 
térbeli elhatároltsága: előre kijelölt, kö-

rülhatárolt játéktéren zajlik – egy-egy 
játék színteréül szolgál (tenisz-, tollas-, 
kosár-, kézilabdapálya).
5. A játék legfontosabb sajátossága: a 
kötelező szabályok. Szabályok nélkül 
nincs játék!
6. A játéktevékenységet érzelmi állapot 
jellemzi. A játék során elengedhetetlen 
a siker- és kudarcélmény kezelésének 
tevékenysége.

A testnevelési játékok szerepe, jelen-
tősége az iskolai testnevelésben
A játék: 
1.) Egyrészt általános játékigényt elégít 
ki a tanulók együttes osztályfoglalkoz-
tatása során, másrészt segít kialakítani 
az együttjátszás igényét. A tanulók kö-
zött nincs ügyetlen gyerek, csak külön-
böző képességű.
2.) A sokoldalú képességfejlesztés lehe-
tőségének tárháza.
3.) Sportjátékok előkészítésének lehe-
tősége.  
4.) A pedagógiai hatás eszköze, hiszen 
a játékban mindenki önmagát adja.  A 
játék ezenfelül a jutalmazás eszköze le-
het, megvonása pedig büntésként szol-
gálhat.
A játék felosztása 
Pszichológiai csoportosítás:          
- érzéki játékok;
- motoros játékok;
- szellemi játékok;

Pedagógiai csoportosítás:      
- alkotó játékok;
- konstruktív játékok; 
- szabályjátékok;
- didaktikus játékok;
- sportjátékok.

Mozgásos játékok felosztása:
 - gyermekjátékok;   
 - népi játékok;
 - tornatermi játékok; 
- atlétikai játékok;
- sportjátékok.      

Hajduné lászló zita, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, 
Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, 
e-mail: zita@gamma.ttk.pte.hu

Baráth lászló, tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 
Pedagógusképző Intézet, e-mail: lbarath@ukf.sk

a testnevelési játékok helye, szerepe és alkalmazásának 
lehetőségei az iskolai testnevelésben
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A testnevelési játékok helye az iskolai 
testnevelésben

Az iskolai és az iskolán kívüli játék-
foglalkozások szervezeti formáit az 
alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
1. Testnevelési óra (tanterv).
2. Óraközi szünet (szabadban: karika, 

ugrókötél, labda, tollas ütő)
3. Kirándulás („számháború”, „harc a 

zászlóért”, „fogolyszerzés”, „nyomke-
reső”, „várméta”)

4. Testnevelési bemutató (sorverseny, 
váltójátékok)

5. Tanítási szünetek (korcsolya-, szán-
kóversenyek; asztali-, lábteniszver-
senyek; bajnokságok rendezése: foci, 
kosárlabda)

6. Napközi otthon (szabadban: testne-
velési játékok; teremben: gombfoci, 
sakk, asztalitenisz, malom, „ki mit 
tud?”)

7. Diáksportkörök (az iskolai sportkö-
rökben szakosztályok működnek, 
foglalkozások edzés jellegűek; a vá-
lasztott sportág mozgásanyagának 
gyakorlása a cél; teljesítményfokozás 
érdekében játékkal többféle feladatot 
is megoldhatunk.)

A testnevelési játékok mint a nevelés 
egyik fő mozgásos tevékenységformája 
arra törekszik, hogy megjelenítsük és 
beépítsük mindazokat a feladatokat, 
amelyek biztosítják a gyermekek fej-
lődését, segítik a közösségi életre való 
felkészítésüket. A játék a gyermekek 
sokoldalú személyiségfejlesztéséhez, a 
testnevelés feladatainak megvalósítá-
sához közvetlenül kapcsolódó eszköz. 
A testnevelés mozgásanyagának dön-
tő részét a kisiskoláskorban a játékok 
képezik, amelyek feladata nemcsak 
a testi képességek fejlesztése, hanem 
hozzájárul a személyiségfejlesztés szel-
lemi, pszichikai fejlődéséhez, erkölcsi 
magatartásának, esztétikai ízlésének 
kialakításához is. A játék nevelési 
szempontjait figyelembe véve hang-
súlyozza, hogy a testnevelő tanár, a 
pedagógus megfigyelheti, hogy a gyer-
mekek mennyire tudnak a játék során 
egymással összhangban cselekedni. A 
játék során a testnevelésórán a gyer-
mekek feloldódnak, önfeledten tevé-
kenykednek, egyéni mivoltuk felszínre 
kerül. A testnevelési játékok széles tár-
háza és sajátos szerepe megfelelő lehe-
tőséget biztosít a különböző oktatási és 
nevelési feladatok megoldására.

1. Az óra címe: Összefoglalás – az Óz, a nagy varázsló című regény feldolgozásának 
tizenegyedik órája
2. Az óra irodalmi céljai: a meseregény elolvasását követően írásbeli formájában törté-
nő visszacsatolás
3. Az óra fókusza: a tanultak számonkérése
4. Az óra típusa: összefoglaló óra

A tanár az összefoglaló órára egy írásbelit készít, amely visszacsatolásként szolgál az 
olvasottakkal kapcsolatban. Az írásbeli a szereplők, azok jellemzései, helyszínek, varázs-
tárgyak, jutalmak kérdésköreire terjed ki. Minden tanuló kap egy írásbelit, amelynek 
kitöltésére egy tanóra áll a rendelkezésükre. 

1. Szereplőnevek keresése
Az alábbi négyzethálóból keress ki hat szereplőnevet. Minden betűt egyszer lehet fel-
használni, a hat név megtalálása után maradnak fel betűk, amiket kiírva és helyesen 
összeolvasva újabb szereplőnevet kapsz! – 7 pont

Az Óz, a nagy varázsló című meseregény 
módszertani feldolgozása (XI.)

Ármai zalaba andrea
Gyermekotthoni nevelő, lakhely: Ebed, e-mail: andrea.zalabova@gmail.com

Megoldás: Glinda, Favágó, Oroszlány, Dor-
ka, Totó, Oz, a fennmaradó betűket összeol-
vasva – Madárijesztő

2. Tulajdonságok
Válassz ki három szereplőt az előző táblá-
zatból, majd mutasd be külső és belső tu-
lajdonságait. Ezután írd le, miért ment az 
adott szereplő Ózhoz! – 3 pont

3. Sorrend
Dorka az Ózhoz vezető út során három 
igazi barátra talált. Írd le helyes sorrend-
ben, hogy kivel és milyen körülmények 
között találkozott először, másodszor és 
harmadszor. – 6 pont 
…találkozott először. (Madárijesztő)
…találkozott másodszor. (Bádog Favágó)
…találkozott harmadszor. (Gyáva Orosz-
lán)

4. Helyszínek
Az állítások alapján találd ki, melyik hely-
színről van szó! – 4 pont 
- Ebben a városban élt egy hatalmas ural-
kodó, ahol kérése szerint mindenkinek 
szemüveget kellett viselnie. 
- Itt élt Dorka Emmi nénivel és Henrik 
bácsival. 
- A Nyugati Boszorkány az uralkodója. 
- Ott minden porcelánból van. 
Megoldás:  Smaragdváros, Kansas,
Nyugat Ország, Porcelán csecsebecsék or-
szága

5. Varázstárgyak
Válaszd ki azokat a tárgyakat, amelyek a 
meseregényben szerepeltek, majd írd le, 
mi volt a szerepük! – 4 pont

hétmérföldes csizma, ezüstcipellő,    
repülőszőnyeg, varázsfuvola,       
trombita, Aranysipka,        
köpeny, varázsgolyó, tarisznya  
    
6. Ellenségek, segítők
A feladványban a meseregényben előfor-
duló segítők és ellenségek szerepelnek. 
Egészítsd ki a hiányos adatokat! – 4 pont
Kapuőrző…..(Kulcsár)
Szárnyas….(Majmok)
Mezei….(Pockok)
Vad….(macska)

7. Jutalmak
Kösd össze a szereplőt a hozzá tartozó ju-
talommal! – 4 pont
Dorka   az állatok királya lett

Madárijesztő Nyugat Országának 
   uralkodója lett

Favágó   Smaragdváros 
   uralkodója lett

Oroszlán  hazajutott Kansasba

Megoldás:
Dorka – hazajutott Kansasba
Madárijesztő – Smaragdváros uralkodója 
lett
Favágó – Nyugat Országának uralkodója 
lett
Oroszlán – az állatok királya lett

                
A teszt kitöltését követően az egész szö-

vegre irányuló beszélgetés következik, ami 
a tanulók személyes véleményét hozza fel-
színre a házi olvasmánnyal kapcsolatban.
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2015. március 31-én a Gútai Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskolába a szlovákiai magyar írott 
és hangos média neves szakemberei 
látogattak el, hogy szakmai tudá-
sukkal, tanácsaikkal és tapasztalata-
ikkal segítsék a hatodik alkalommal 
megrendezett Médiasztár – országos 
tehetséggondozó verseny döntő for-
dulóját. 

A verseny döntőjén megjelent ver-
senyzőket, tanárokat és a szakmabeli 
zsűri tagjait Szokol Dezső alapító 
tulajdonos és Mayer Péter igazgató 
üdvözölte, majd a zsűri nevében a 
hagyományokhoz híven Cs. Liszka 
Györgyi – a Vasárnap főszerkesztője 
nyitotta meg a Médiasztár döntőjét. 
Az ünnepélyes megnyitót követően 
kezdetét vette a versengés, ahol Az 
év diákújságírója szekcióban a négy 
levelező fordulóban legjobb ered-
ményt elért diákok – kategóriánként 
11 – felkészültségüket és kreativi-
tásukat bizonyították. A döntő dél-
előtti programja még a munkáról, az 
utolsó feladatok megoldásáról szólt. 
De a délután már a jól végzett mun-
ka öröméről, felszabadult mosolyok-
ról és elégedett diákokról, tanárokról 
tanúskodott. 

Az év diákriportere megtisztelő cí-
mért második alkalommal verseng-
hettek a jelentkezők. A küzdelem két 
levelező, illetve a döntő fordulóból 
állt. Az év diákriportere kategória a 
Pátria Rádió közreműködésével va-
lósult meg. Csenger Ferenc és Ürge 
Tamás a feladatok összeállításakor 
arra törekedtek, hogy a versenyzők 
megtapasztalják a riporteri szakma 
sokszínűségét. A feladatok a riport-
készítésre, hírolvasásra és az előké-
születi munkákra irányultak. 

Nagy örömünkre a Médiasztár ha-
todig évfolyama áttörést mutat a diák-
újságok versenyében. Az ide évben a 
benevezett diákújságok száma 14 lett. 
Ennek köszönhetően az alapiskolás és 
középiskolás kategóriában külön tud-
tuk értékelni a beküldött lapokat. 

A Médiasztárra Szlovákia szinte 
minden szegletéből érkeztek diá-
kok, de Budapestről és Kolozsvárról 

is bekapcsolódtak versenyünkbe. A 
hatodik évfolyam levelező fordulóját 
követő élő döntőn nyújtott teljesít-
mény alapján a 2014/2015-ös tanév 
legjobbjai:

Az év diákújságírója
1. kategória
Geleta Emese, Tarczy Lajos Alapis-
kola, Hetény, felkészítő: Mgr. Hencz 
Kornélia
2. kategória
Németh Krisztina, Gregorovits Li-
pót Magyar Tannyelvű Alapiskola, 
Jóka, felkészítő: Mgr. Fodor Orsolya
3. kategória
Kováts Orsolya Sára, Duna utcai 
Magyar Tannyelvű Gimnázium, Po-
zsony, felkészítő: PaedDr. Iró Erzsé-
bet

Az év diákriportere
Mátyás Eszter – János Zsigmond 
Unitárius Kollégium, Kolozsvár, fel-
készítő: Boldizsár Zeyk Anna
Az év iskolaújsága (alapiskola)
Sulitükör - Pongrácz Lajos Alapis-
kola, Ipolyság
Az év iskolaújsága (középiskola)
Bojler – Márai Sándor Gimnázium, 
Kassa 

A Médiasztár országos tehetség-
gondozó diákújságíró-verseny célja 
elsősorban a magyar nyelv ápolása, 
a nyomtatott és elektronikus mé-
dia mélyebbre ható megismerése 
és a nyelvművelés. A versenybe be-
kapcsolódó diákok a nem csupán a 
sajtóműfajokkal ismerkednek meg, 
de lehetőségük nyílik irodalmi, szó-
rakoztató jellegű alkotások elkészí-
tésére. Ezek a célok motiválták a 
szervezőket, amikor hat évvel ezelőtt 
elindították e versenyt, s e célok ve-
zérelték a szervezőket idén is, amikor 
szeptemberben újra meghirdették a 
Médiasztár újabb évadját. A verseny 
szervezői szívből gratulálnak min-
den helyezettnek és minden verseny-
zőnek, tanárnak, akik idén is bekap-
csolódtak versenyünkbe! Reméljük, 
jövőre ismét találkozunk régi és új 
jelentkezőkkel, s szeptemberben is-
mét elindulhat a Médiasztár, immár 
hetedik évfolyama! 

a médiasztár országos 
tehetséggondozó verseny döntője

Bálint Katalin, 
a médiasztár koordinátora

Az Országos Tehetségnapot minden évben Bartók 
Béla születésnapjához legközelebbre eső szombati na-
pon szervezi meg a Magyar Tehetségsegítő Szerveze-
tek Szövetsége. Ez a nap egyben a tehetség napja is. Az 
Országos Tehetségnapon rendezett konferencia keretén 
belül mutatták be idén a csibÉSZtúra.hu weboldalt, mely 
egy olyan online játékokat tartalmazó feladatbank, ami 
elősegíti a gyerekek kognitív képességeinek fejlesztését. 

A csibÉSZtúra.hu általános és középiskolás diákok szá-
mára készült játékos, online fejlesztő és a tudásszintemelő 
feladatbank. A weboldal az államilag élőírt ismeretanya-
gokkal kapcsolatos feladatsorokat tartalmaz, valamint 
igyekszik a feladatok összetettségéhez mérten a legha-
tékonyabban fejleszteni a készségeket és az adott diák 
képességeit. Fő feladata, hogy a weboldalt használónak 
bemutassa azt a világot, amely őt körülöleli és életét be-
folyásolja. Az egyik fő cél az oktatás-nevelés területén 
időhiány miatt csak felületesen átvett tananyagok begya-
korlásához előkészített témakörök. Ezenkívül természete-
sen feladatai közé tartozik, mint minden játéknak, hogy 
teret biztosítson a szabadidős tevékenységek hasznos, de 
ugyanakkor élvezetes eltöltéséhez. A csibÉSZtúra.hu hon-
lapon található játékok és feladatsorok tökéletesen alkal-
mazkodnak a modern pedagógiai módszerekhez, melyek 
pszichológiailag is megalapozottak. Alkalmazásukat az 
oktatásukban a tervezők bátran ajánlják a 9 és 14 éves kor-
osztály részére, míg a kognitív képességeket fejlesztő gya-
korlatok bármelyik korcsoport számára hasznosíthatók.  

A program használata ingyenes regisztrációhoz kötött. 
A nyitóoldalon egy világtérkép található, ahol különbö-
ző animációs figurák és jelek segítségével lehet keresni a 
játékok és feladatsorok között. A választott programok 
korosztály és témakör szerint szabadon választhatóak és 
használhatóak. Minden feladatsor, játék más és más gon-
dolkodási területet hivatott fejleszteni. A weboldal elneve-
zésénél és a tartalmak kialakításánál elsődleges szempont 
volt, hogy az összeválogatott játékok az érdeklődési kör 
szerint legyenek csoportosítva, s kalandos formában fej-
leszthessék a felhasználó képességeit.

A honlapon található fejtörők a gondolkodási képessé-
gek felmérését és játékos fejlesztését szolgálják. Itt teszte-
lésre kerülhet a diák reakcióideje a feladat megértésére, 
a rövid távú emlékezet, a térbeli emlékezet vagy akár a 
kombinációs készségek is. A feladatlapok játékos módon 
felmérik az oldalt használó diák tudásszintjét, és próbálják 
a leghatékonyabb módon kiegészíteni a meglévő informá-
cióhalmazt. A program lehetőséget biztosít a felhasználó-
nak arra, hogy a megoldások közepette, az új információk 
birtokában esetlegesen javítson az általa használt játékos 
feladatsoron, illetve az ellenőrizze a megadott válaszait. 

A csibÉSZtúra.hu weboldal jelenleg tesztfázisban, azaz 
béta üzemmódban funkcionál. A meglévő feladatokat 
pedig folyamatosan bővítik, és a különböző tantárgyi fe-
lületek keretében töltenek fel új fejtörőket, feladatokat és 
játékokat, míg el nem nyeri végső formáját.

Bátran kijelenthető, hogy a honlap nagy segítséget 
nyújt a pedagógiai munkában és az intézményi rendszer 
keretén belül megadott lehetőségekben és a tehetséggon-
dozás megvalósításában. 

Hivatkozás: www.csibesztura.hu

online játékok 
a tehetséggondozás 
szolgálatában
Varga Tamás
A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 
magyar-földrajz szakos tanára, vargatomi7@gmail.com
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a Selye jános gimnázium 
tanulmányi sikerei

A fizikaolimpia A kategóriájának 
országos fordulóján nagy örömünkre 
diákjaink ismét nagyszerű eredménye-
ket értek el. Bugár Dávid a kimagasló 
országos 2. helyen végzett, Rózsa Tibor 
és Lőrincz Zoltán (mindhárman a IV.A 
osztály tanulói) pedig eredményesek 
lettek. Bugár Dávid így, eredményei 
alapján a tíztagú válogatott keret tagja 
lett, akik közül öten képviselik majd 
Szlovákiát az Indiában megrendezendő 
nemzetközi megmérettetésen. Dávid 
felkészítője Szabó Endre fizikatanár.

A matematikai olimpia A kategóri-
ájának kerületi fordulójában szintén 
remekeltek a tanulóink: Bukovszky 
Gergely (III.A), Bugár Dávid és Rózsa 
Tibor (IV.A) bekerültek az országos 
döntőbe. Felkészítőjük Horváth Katalin 
és dr. Kalácska József. 

Ismételten bekapcsolódtunk a Zrínyi 
Ilona Matematikaversenybe is, melynek 
felvidéki vonatkozásait Keszegh István 
kolléga szervezi. A különböző régiók-
ban lebonyolított verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére március 13-án 
került sor a Selye János Gimnázium 
dísztermében. Az egyéni versenyen 
legeredményesebben szereplő tanulók 
meghívást kaptak a Pécsett megrende-
zendő országos döntőre. Intézményün-
ket Csaplár Viktor (felkészítő: Horváth 
Fél Szilvia), Pinke Andrea (felkészítő: 
Édes Erzsébet) és Bukor Benedek (fel-
készítő: Bukorné Both Emőke) képvi-
seli.

Gimnáziumunk diákjait biológiából 
Holczhei Árpád szaktanár készíti fel a 
tanulmányi versenyekre, s közülük idén 
a III.D osztályos Gergely Lajos jutott el 
az országos fordulóba.  Biológiából a 
kerületi versenyek és az országos döntő 
is szlovák nyelven zajlik, így diákjaink a 
kiváló eredményeket nem anyanyelvü-
kön érik el.

De hogy ne csak a  természettudo-
mányi tantárgyakat említsem, kisgim-
náziumunk III.N osztályos tanulója, 
Kovarčík Sára szintén bejutott a német 
nyelvi olimpia országos döntőjébe, Elek 
Fanni Mária (II.D) pedig az idei orszá-
gos német olimpia 2. helyezettje lett – 
felkészítője Szénássy Edit tanárnő.

A komáromi magyar gimnázium sa-
ját szervezésében – főszervező: Csémy 
Marianna tanárnő – már hosszú ideje 
ad otthont a „Jó szó – Dobré slovo“ 
szlovák nyelvű szavalóversenynek. 
Vers kategóriában 1. helyen Bangha 
Roland prímós diákunk, második 

helyen Borvák Annamária secundós 
tanulónk végzett, a próza kategória 
győztese szintén Bangha Roland lett, 
2. helyen Földes Csaba, secundós vég-
zett. A nagyobbak közül Nagy Ildikó 
kvartósunk és Ambrus Zsuzsanna 
(kvatrósok) szerezték meg a továbbju-
tás lehetőségét. Diákjaink a járási for-
dulón is szépen helyt álltak: az I. és a II. 
kategória győztese Bangha Roland, 
a IV. kategória prózamondóinak 2. he-
lyét Ambrus Zsuzsanna érdemelte ki.

A mai, modern világban a beszéd-
kultúrát veszély fenyegeti, pedig a szép 
beszéd önmagában is esztétikai élve-
zet, öröm. A beszédkultúra fejlesztése 
igényének az egyik megnyilvánulási 
formája a Szép Magyar Beszéd verseny, 
melyen Dóczé Bálint Jonatán a Nyitrai 
kerület győztese lett. Jonatán harmad-
szor képviseli a megyét és a Selye Já-
nos Gimnáziumot Kassán az országos 
fordulón. Felkészítője PaedDr. Farkas 
Adrianna tanárnő.

Idén 27. alkalommal került meg-
rendezésre Gyulán az Implom József 
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei 
döntője, melyen az anyaországi közép-
iskolák és gimnáziumok, valamint a ha-
táron túli legjobb helyesírók vetélkedtek 
egymással. A szlovákiai döntőn Lakatos 
Lili az 1., Piršel Katalin a 2., Bánki Ben-
ce az 5. helyen végzett. Gyulán végül a 
határon túli versenyzők kategóriájában 
egy bolyai és egy sepsiszentgyörgyi 
diák után Bánki Bence, a gimnázium 1. 
évfolyamos tanulója a 3. helyezést érte 
el (felkészítő: Farkas Adrianna), Piršel 
Katalin pedig a 4. helyen végzett (felké-
szítő: Spátay Adrianna).

 Március 28-án került sor Pannon-
halmán a Kárpát-medence egyik leg-
nagyobb történelmi vetélkedőjére, a 
Cultura Nostra versenyre. A verseny té-
mája „Megújulási törekvések a megosz-
tott Magyarországon – Magyarország 
művelődéstörténete 1526-1635 között” 
nem kizárólag a törökellenes harcokat 
ölelte át, hanem a kor lényeges kérdése-
ire, a reformációra, könyvnyomtatásra 
és irodalomra is kiterjedt. 297 csapat 
kapcsolódott be a háromfordulós ver-
senybe, amelynek döntőjébe a legjobb 
tíz csapat jutott, köztük Dóczé Bálint 
Jonatán, Horváth Ádám és Oros Jona-
tán képviseletében a Selye Gimnázium 
is megmutatta tudását (felkészítő: Deák 
Irén). 

Minden egyes diákunknak és kollé-
gánknak szívből gratulálunk!

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Iskolánkban Biztonságosabb Internet 
Napot tartottunk, ahol három diák, Mol-
nár Géza, Lévárdi Ádám, illetve Lévárdi 
Balázs előadását hallgathatták meg a 
diákok. Az előadás egy elektronikus kér-
dőív kitöltésével kezdődött, ami feltér-
képezte a tanulók jártasságát a témában, 
majd az előadások az adathalászatról, a 
leginkább és a legkevésbé felhasználóba-
rát honlapokról, a jelszavak biztonságáról, 
továbbá a közösségi oldalak és az ingyenes 
mobilalkalmazások veszélyeiről szóltak.

A Pázmány Péter Gimnázium bekap-
csolódott a Rákóczi Szövetség Március 
15-i Diákutaztatási Programjába, mely-
nek keretében 105 középiskola pályázott 
sikerrel Kárpát-medencei utazási támo-
gatásért. A sikeres pályázásnak köszön-
hetően iskolánk a szentendrei Ferences 
Gimnáziummal közösen ünnepelte az 
1848-as szabadságharc kitörését, amely 
során Érsekújvárban tartottunk ünnepi 
műsorral egybekötött megemlékezéseket, 
majd ellátogattunk Selmecbányára, Pa-
lástra és Alsósztregovára is.

2015. március 13-án emlékezett a Páz-
mány Péter Gimnázium Érsekújvár 3. 
bombázásának 70. évfordulójára. A má-
sodik világháborúban a mai szlovákiai 
városok közül Érsekújvár volt a legbom-
bázottabb város, melynek következtében 
a város kétharmad része elpusztult. A 
megemlékezést Kovács Ferenc, volt diá-
kunk vezette, aki személyes tapasztalata-
iról számolt be az iskola tanulóinak. Feri 
bácsi előadásával párhuzamosan az évfo-
lyam másik fele Melecski Lajos, az Érsek-
újvári Fotoalbum Polgári Társulás alapító 
tagjának lenyűgöző előadását hallgathatta 
meg. Az előadó ismertette a diákokkal a 
bombázásokat megelőző eseményeket, és 
bemutatta az egyes bombázások történe-
tét, majd egy kisfilmet vetített le a bombá-
zásról, Bernáth Tamás narrálásával. 

a Pázmány Péter 
Gimnázium életéből

Peternai zsuzsa
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Iskolahírek

Az idei tanévben 15. alkalommal kapcsoló-
dott be a kelet-szlovákiai régió a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenybe. Ebben az évben Va-
ján, Nagykapos, Királyhelmec, Buzita, Szepsi 
és Kassa 178 diákja nevezett be a versenybe, 
hogy összemérje matematikai tudását. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésre intézményünk-
ben került sor. Az ünnepség rövid szórakozta-
tó csapatversennyel indult, melynek feladatait 
Kekeňák Szilvia igazgatóhelyettes tanárnő ál-
lította össze, majd az okleveleket és a díjakat 
Csurkó Éva igazgatónő és Lejko Edit, a ver-
senyt szervező tanár adta át. Oklevelet kaptak 
a felkészítő pedagógusok is. A MATEGYE 
alapítvány által rendezett országos döntőre, 
Pécsre Bodnár Tamás 2. és Vistan Bence 3. 
osztályos tanuló kapott meghívást gimnáziu-
munkból.

Március második felében iskolánk alsó 
tagozatos tanulói ellátogattak a Kultúrpark 
Bravo épületében megrendezett „Az étellel 
(nem) játszunk!“ elnevezésű interaktív kiállí-
tásra. A tárlatot Szlovákia egyik legfontosabb 
kulturális intézménye, a pozsonyi Bibiana 
Művészetek Nemzetközi Háza Gyerekeknek 
szervezte. A látogató nem mindennapi, já-
tékos módszerrel nyerhet betekintést a kü-
lönböző nemzetek étkezési és asztalterítési 
szokásaiba, megismerheti azok tipikus gaszt-
ronómiáját, sőt soron követheti mindezeket a 
történelem egyes fejlődési szakaszaiban is. 

2015. március 25-én került megrendezésre 
Rozsnyón, a Városházán a XXIV. Tompa Mi-
hály Vers- és Prózamondók, az Énekelt Ver-
sek és Lírai Színpadok Kassa megyei döntője, 
melynek szervezője a Rozsnyói Csemadok 
Alapszervezete volt. Az országos elődöntő-
re 127 versenyző érkezett Bodrogközből, az 
Ung-vidékéről, Kassáról,  Gömörből, a Bód-
va-völgyéből, a Kanyapta és a Hernád menté-
ről. Iskolánkat a következő tanulók képviselik 
a rimaszombati országos döntőn: Barta Fló-
rián és Ferencei Andrea (I. kategória), Kö-
teles Lilla (II. kategória), Ádám Tamás (III. 
kategória), Bazár György, Illés Csenge, Bazár 
György (IV. kategória), a KGSzT Lírai Színpa-
da (VII. kategória).

Betekintés a márai Sándor mTNy 
gimnázium és alapiskolába

A dunaszerdahelyi Építészeti Szak-
középiskola diákjai a tavasz első napja-
iban egy élményekkel dús tanulmányi 
kiránduláson vehettek részt Győrben, 
ahol a Győri Kovács Margit Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Iparművé-
szeti Szakközépiskola és Szakiskola 
látta vendégül az oda látogatókat. A 
négy napos kirándulás célja a kapcso-
latteremtés volt, melyen 11 diák és 2 
kísérőtanár vett részt, valamint a test-
vériskola számos diákja és tanárai. 

A kirándulás első napján a testvéris-
kola igazgatónője fogadta diákjainkat. 
Az ünnepélyes megnyitó keretein be-
lül az iskolák és diákok bemutatkoztak 
egymásnak, majd közösen ellátogat-
tunk Győr belvárosába, ahol Pusztai 
Csaba tanár úr tartott városnézést. 
Mindezek után visszasétáltunk az is-
kolába, ahol a diákok közösen megbe-
szélték az első nap eseményeit. A nap 
végén kellemesen elfáradva elfoglaltuk 
szállásunkat, ahol kipihenhettük a nap 
fáradalmait. A kirándulás második nap-
ja szintén nagyon mozgalmas volt, mi-
vel először Fertődre látogattunk el, ahol 
megnéztük a kastélyt és sétát tettünk a 
kastélyparkban. A kirándulás következő 
helyszíne Nagycenk volt, ahol a kastély-
ban tehettünk sétát, valamint kitérőt 
tettünk a Széchenyi Mauzóleumba, ahol 
egy gyors tárlatvezetés után elindultunk 

Határtalanul Győrben
kirándulásunk utolsó állomására, mely 
Sopron volt. Először a Károly-kilátóhoz 
sétáltunk fel, majd folytattuk utunkat 
a belvárosba, ahol egy tárlatvezetésen 
vehettünk részt a Storno-házban, vala-
mint Pusztai Csaba tanár úr ismételten, 
a győrihez hasonló idegenvezetést tar-
tott a belvárosban. A következő napon 
ismételten Győr belvárosába látogat-
tunk el, ahol megnéztük az ősi város-
magot, bejártuk a Káptalandombot. A 
bátrabbak felmehettek a győri városhá-
za tornyába, ahol a város csodálatos pa-
norámája tárult a diákok elé, valamint 
felmászhattak a püspökvár tornyába 
is. Ellátogattunk az Egyházmegyei 
Kincstárba és Könyvtárba, ahol szebb-
nél szebb régi ereklyéket és könyveket 
csodálhatnak meg az odalátogatók. 
Délután az iskolában megkezdődött 
a közös műhelymunka, mely keretein 
belül iskolánk, valamint a győri iskola 
diákjai megkezdhették közös munká-
jukat, melynek célja egy makett építése 
volt. Az utolsó nap a közös munkával 
kezdődött, végezetül elbúcsúztunk és 
elindultunk Dunaszerdahelyre.

Bátran kijelenthetem, hogy vendég-
látóink számos programot szerveztek, 
melyek keretein belül megismerhettük 
iskolájukat és tevékenységeiket, Győr 
városát, valamint a diákokat és tanáro-
kat egyaránt. 

Mgr. Sandal Klaudia
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Szlovákiában új diagnosztizálási módszert alakítottak ki a speciális 
oktatási-nevelési igényű tanulók nehézségeinek felismerésére. Ezen-
túl lehetőség nyílik arra, hogy egy digitális tanácsadó rendszer segít-
ségével történjen a hallászavarokkal, viselkedési zavarokkal küzdő, 
hátrányos szociális helyzetből származó, illetve a kiemelkedő képes-
ségű tanulók azonosítása. Az új rendszernek köszönhetően lerövidül 
a diagnosztizálási folyamat, így a szakemberek gyorsabban el tudják 
kezdeni orvosolni az észlelt problémákat. A kialakított módszer az 
Európai Unióban is újdonságnak számít.

A digitális tanácsadó rendszer már túljutott a tesztelési fázison. Ösz-
szesen 1900 szakember, közülük 1300 alapiskolában működő nevelési 
tanácsadó, 300 pszichológus és 300 speciális pedagógus kapcsolódott 
be a projektbe. A szakemberek egy iskolázáson vettek részt, és április 
folyamán megkezdték az első teszteléseket a diákokkal, akik termé-
szetesen csak szülői engedéllyel vonhatók be a tesztelési folyamatba. 
Ezidáig 3733 szülő érdeklődött az új diagnosztizálási módszer iránt. 

A digitális tanácsadó rendszer egy része a nyilvánosság számára is 
közvetít információkat: a szülők, pedagógusok, tanulók olvashatnak 
a hallászavarokkal, viselkedési zavarokkal küzdő, hátrányos szociális 
helyzetű tanulók képzéséről, sőt esetleírásokat is találnak az oldalon. 
Az egyes ismertetések elsősorban a problémamegoldási stratégiákra 
összepontosítanak, és segítséget kínálnak egy-egy nehézség megoldá-
sára. Az online felület ezenfelül pályaválasztási tanácsokkal is szolgál 
az érintett tanulók továbbtanulásának segítségére.

 A rendszer rendelkezik egy szűkebb közönség számára készített 
felülettel is, amelyre csak a szakemberek – pszichológusok, speciális 
pedagógusok és nevelési tanácsadók – léphetnek be. Az ő kompeten-
ciájuk közé tartozik a tanulók által kitöltött diagnosztizáló teszthez, 
valamint annak kiértékeléséhez való hozzáférés. A rendszer lehetővé 
teszi a teszteredmények archiválását is. A gyors probléma-felismerés-
nek köszönhetően azonnal felállítható egy effektív problémakezelési 
modell.

 A nevelési tanácsadás digitalizálását a Gyermekpszichológiai és 
Patopszichológiai Kutató Intézet dolgozta ki a minisztérium és struk-
turális alapok támogatásával. A projekt mintegy három éve zajlik már, 
és a nemzeti iskolai tanácsadó és megelőző program részét képezi.

Az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztérium változásokat kíván be-
vezetni az iskolaigazgatók kinevezési folya-
matában is. Eredetileg azt javasolták, hogy a 
fenntartó vétójoggal rendelkezhessen az is-
kolatanács igazgatójelöltjével szemben. Ezzel 
az eljárással azonban sem a kormányhivatal, 
sem a főügyészség nem értett egyet.

Juraj Draxler miniszter úr kompromisszu-
mos megoldást javasolt, aminek az a lényege, 
hogy amennyiben a fenntartó nem elégedett 
az iskolatanács által választott igazgatóval, 
írásban kifejti és indokolja az elégedetlen-
ségét, melynek alapján újabb tender írható 
ki az igazgatói posztra. A második pályáza-
ti kiírás győztesét már köteles a fenntartó is 
elfogadni. A fenntartó vétójoga tehát az első 
tenderre terjed ki, miközben az iskolatanács 
is megőrzi demokratikus működését. 

A minisztérium tárgyalásokat kezdemé-
nyez azzal kapcsolatban is, hogy a fenntar-
tó effektívebben tudja ellenőrizni az iskolák 
gazdasági helyzetét. Ezenfelül fontosnak 
tartja, hogy a gazdasági és pedagógiai kérdé-
sek egymástól elválasztva kerüljenek megvi-
tatásra.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség 
tanítónap alkalmából idén is díjazással fe-
jezte ki elismerését a legkiválóbb szlovákiai 
magyar pedagógusok iránt. A rozsnyói ta-
lálkozón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Díját vehette át Eötvös Lýdia, a nagykaposi 
Csicseri Magyar Óvoda óvópedagógusa, va-
lamint Tóth Gizella, nyugalmazott óvónő – a 
kiváló nevelési munkájukért; Fekete Irén, a 
nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola tanára 
és Tomolya Róbert, a füleki gimnázium ta-
nára – a tehetséggondozásban kifejtett teve-
kénységéért; Böszörményi Edit, nagykaposi 
alsó tagozatos tanító, valamint a szlovák 
tankönyvíró munkacsoport tagjai, Dömény 
Andrea, Papp Szilvia, Szetyinszky Veronika 
és Varga Zsuzsanna – a kiváló módszertani 
és szakmai eredményeikért; Tamás Erzsé-
bet, a Kassai Járási Hivatal szaktanácsadó-
ja a magyar nyelvű oktatás támogatásáért. 
Pedagógus-életpálya-díjban részesült Csin-
talan Zsuzsanna, Mihályi Molnár László és 
Jókai Mária. A Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjat Kalácska József, a Selye János Gimnázi-
um nyugalmazott tanára kapta.

Új diagnosztizálási rendszer 
a speciális nevelési igényű 
tanulók számára

Pedagógusnapi 
kitüntetések

Kompromisszum 
az igazgatóválasztás 
folyamatában
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Hogyan készítsünk innovatív 
iskolaprogramot?

Az Állami Pedagógiai Intézet egy olyan 
módszertani segédeszközt készít elő az 
óvodai és iskolai pedagógusok, igazgatók 
számára, ami elősegíti az új állami oktatási 
programok gyakorlati alkalmazását. Az út-
mutató kézikönyvek térítésmentesen, digi-
tális úton lesznek elérhetők 2015 júniusától 
az Állami Pedagógiai Intézet honlapján.

 Az útmutatók segítséget nyújtanak abban, 
hogyan lehet a legegyszerűbben elvégezni a 
megújuló dokumentumok változtatásait. 
Az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztérium mostanáig az óvodák 
állami oktatási programjának revízióját, az 
alsó és felső tagozatos tantárgyak megújí-
tását, a gimnáziumok és szakközépiskolák 
oktatási programjának átalakítását fogadta 
el. A kézikönyv segítségével remélhetőleg 
zökkenőmentesen zajlik majd a tantervek 
revíziója a gyakorlatban is.

A Szlovák Köztársaság kormánya 
április folyamán elfogadta a 2008/245. 
számú iskolatörvény módosítását, 
amely az oktatás és nevelés területére 
vonatkozóan néhány új kiegészítést és 
előírást tartalmaz. A következőkben 
azokat a változtatásokat ismertetjük, 
amelyek a parlament általi jóváhagyást 
követően már 2015 szeptemberétől ér-
vénybe léphetnek.

A jövendőbeli elsősök csak áprilisban 
iratkoznak be az iskolába

Az elsősök beiratkozása az idei tan-
évben még január 15-e és február 15-e 
között zajlott. A törvénymódosítás ér-
telmében a jövő tanévben csak április 
folyamán kerül erre sor. Az időpont-
kitolás indoklásaként a gyerekek érett-
ségének hónapról hónapra történő fej-
lődése szerepel. A törvénymódosítók 
szerint így pontosabban megállapítha-
tó majd az iskolaérettség.

Összevont osztályok preferálása
Az alacsony diáklétszámmal rendel-

kező iskolák további működtetésének 
feltételeként az összevont osztályok 
preferálásában látják a megoldást a 
törvény kidolgozói. Az alsó tagozatos 
oktatásban akár egy osztályon belül 
két, három vagy négy évfolyam is ta-
nulhat. A törvénymódosítás a kisisko-
lák bezárását próbálja meg ezzel a ren-
delkezéssel elkerülni.

Az oktatási standardok tantervként 
is alkalmazhatók lesznek

A törvénymódosítás értelmében 
ezentúl nem szükséges az egyes isko-
láknak saját tantervet kidolgozniuk, ha-
nem az Állami Pedagógiai Intézet által, 
központilag kidolgozott tanterveket át-
emelhetik a saját iskolaprogramjaikba. 
Az oktatási standardok tanmenetként 
is alkalmazhatók, amennyiben az adott 
iskolában nem haladja meg a tananyag 
tartalma a törzsanyag korpuszát.

Megváltoznak az iskolaváltás 
feltételei

Megváltozik a középiskolások isko-
laváltásának rendszere is. Ezentúl csak 
bizonyos különbözeti vizsgák abszol-
válásával nyílik lehetőség arra, hogy az 
érettségi nélküli szakiskolába felvételt 
nyert diák olyan intézménybe lépjen 
át, ami érettségi vizsgával zárul. A kü-
lönbözeti vizsgák elsősorban a szakvál-
tásból adódó eltérésekre fókuszálnak 
majd. A törvény kidolgozói szerint 
gyakran előfordult, hogy az iskolavál-
tás lehetőségével élve a diákok kibújtak 
a felvételizés nehézsége alól, ami eti-
kátlannak minősült a sikeres felvételi 
vizsgát tevő diákokkal szemben. 

Magasabb óraszámmal rendelkez-
hetnek a szaktanárok

A módosított iskolatörvény lehető-
vé teszi, hogy a pedagógiai végzettség 

nélküli szaktanárok heti 7 óra helyett 
10 órát oktassanak. Elsősorban olyan 
szakemberekről van szó, akik a gya-
korlati képzést biztosítják – például or-
vosok, egészségügyi nővérek, jogászok.

Szigorúbb elbírálás alá kerülnek 
a kontinuális képzésért járó 
kreditek beszámításai

Amennyiben egy alkalmazott többfé-
le olyan kontinuális képzési programba 
kapcsolódik be, melyek hasonló tar-
talommal rendelkeznek, ugyanannak 
a célcsoportnak szólnak és ugyanazt a 
képességet fejlesztik, az igazgató csak az 
egyik program kreditszámát köteles be-
számítani az alkalmazottnak. Az akkre-
ditációs bizottság ezentúl csak akkor fo-
gadja el a külföldi továbbképzésért járó 
krediteket, ha az abszolváló valóban 
külföldön látogatja a képzést. A szigorí-
tás azt szolgálja, hogy a képzésen részt-
vevő pedagógus valóban megtapasz-
talja egy-egy külföldi iskolarendszer 
működését, új módszerekkel, oktatási 
formákkal, tartalmakkal ismerkedjen 
meg, betekintést nyerjen egy-egy nem-
zet kultúrájába és szociális környezeté-
be. A bizottság szigorításokat vezet be 
a tankönyvírók és munkafüzet-készí-
tő pedagógusok kreditrendszerébe is: 
ezentúl csak azokért a segédeszközökért 
és oktatási segédletekért jár kredit, amik 
az innovációt és a megújuló oktatási 
stratégiákat szolgálják.

Az iskolatörvény 
tervezett módosításai
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Rémiás Angelika „Ezt 
nem úszod meg szárazon!” című fotója 
látható (Buzitai Alapiskola)

A bőség zavara lett a sorsunk. Ismétlődő 
kérdés, hogy melyik az a bizonyos könyv. 
Egyáltalán, van-e olyan egyetlen, mely pi-
edesztálra emelendő. Vagy több van? Ha 
igen, mennyi? És hányszor lódult meg már 
a képzelgés játéka, hogy egy lakatlan sziget-
re melyik (öt vagy száz) könyvet vinnénk 
magunkkal… Mindenképpen kevés volna, 
akárhányat is vihetnénk. És lakatlan szige-
tek sincsenek. Összeérnek, összenőnek a 
világaink, könyveink, olvasmányaink. Az 
elektronikus könyvek korában ezernyi írás, 
„legkedvesebb könyv” is elfér egy naptár-
nyi, könnyű füzetben. Ez lehetne tán ko-
runkban a legkedvesebb könyvem. Vagy 
mégsem? A kérdés az lehetne: mi legyen 
az, ami a gyűjteményből kimarad. Mert 
valami mindig kimarad, és kár minden új 
eszméért, verssorért, ami engem (is) meg-
keresne, de el nem érhet. Örök küzdelem 
rejtezik az olvasó ember sorsában. A tudás 
vágya, az olvasás arra ösztökél, hogy meg-
kíséreljük a lehetetlent. Mert oly irigylésre 
méltó volna polihisztorrá válni. Megiste-
nülni a mindent tudásban. De mindent tu-
dás nincs. Vannak kisebb-nagyobb emberi 
tudások, ezek mögött könyvek százai-ezrei 
sorakozhatnak az elszántság és a szorgalom 
vonatkozásában. Ezen különböző tudások 
hálója köti össze jól-rosszul világunkat. 

Gágyor Péter
A legkedvesebb könyv

Bennük egy-egy a könyv az elképzelt lánc-
szem. Melyiket szeressem, vagy ne szeres-
sem? Ez a háló óvja, védi a világunk érté-
keit. Van mitől. Mert vannak áltudások is 
a sznobizmus és giccs birodalmában. És 
álkönyveket is nyomtatnak, adnak ki ál-
könyvkiadók. Valaha úgy képzelték, hogy 
egyetlen könyvnek kell uralnia tudásunkat. 
Még ma sem tudok könnyű szívvel vissza-
gondolni a leninizmus pitiáner gondolati-
ságára és savonarolai erőfitogtatásaira. A 
megfélemlített gondolatok világára. Mert 
félelmetesek az egykönyves emberek, aki 
olvasmányuk alapján minden kérdésre fe-
lelni tudnak. Magabiztosan és kioktatóan 
ülnek fel fordított nyereggel, fordított lova-
ikra. Ó, az apokalipszis felfordított lovasai. 
Már nem égetik, összetiporják a könyveket, 
olvasó szemeket. Keveset olvasó nemzedé-
kektől didereg a jövő. El nem olvasott fon-
tos könyvektől volna félni valónk. A mű-
veletlenség növekedése a szellem pestise. 
Konzumvilágunkban a még el nem olva-
sott jó könyvek a legkedvesebb könyveim. 
Mert olvasni kell, az olvasás életmód, nem 
múlhat el nap könyv nélkül. Ha mégis… 
akkor az rossz, felesleges nap. A legkedve-
sebb könyvem az, amit éppen ma olvasok 
– és a következő kedvencem csak az lehet, 
amibe ezután belekezdek. 

Minden lexikon, arcképcsarnok szerkesztője azzal a szán-
dékkal fog hozzá munkájához, hogy senkit sem szeretne ki-
hagyni, de már az elején tudja, hogy ez nem fog sikerülni. 
Ha az összeállításban többen is részt vállalnak, akkor minden 
bizonnyal teljesebb lesz a névsor, mintha egyetlen személy 
próbálkozna a lehetetlennel. Ezúttal köszönöm meg Duka-
Zólyomi Emese, Józsa Mónika, Kazán József, Stirber Lajos és 
Szalay Szilvia segítségét a kiválasztásban és az adatok, fény-
képek beszerzésében. Olykor nem volt egyszerű eldönteni, 
hogy kit sorolhatunk a „szlovákiai magyar” kategóriába, hi-
szen a zene nemzetközi – nem lehet magyarul, angolul vagy 
szlovákul zenélni. Különösen neves hangszeres zenészeink 
esetében volt nehéz a kérdést megválaszolni.

Ki számít inkább magyarnak zenei életünkben: aki legtöbb 
iskoláját magyarul végezte, de pályafutása során sohasem 
szerepelt magyar együttesekben, és csak ritkán vett részt a 
magyar rendezvényeken, vagy az, aki szlovák iskolái elvégzé-
se után tevékenységével gazdagította kisebbségi zenei életün-
ket? A magukat magyarnak valló, magyar iskolákat végzett 
és magyar kórusokat vezető karnagyokkal – persze – nem 
voltak ilyen gondok. Nem várt bonyodalmat okozott az is, 
hogy az Arcképcsarnokban pontosan száz (nem 99 és nem 
101!) személy kaphat helyet. Már a kezdetek kezdetén tudtuk, 
hogy ehhez nem elegendő száz személyt (vagy azok leszár-
mazottait) megszólítani, hiszen a kért anyagokat nem min-
denki bocsátotta rendelkezésünkre. Így maradt ki a kötetből 

számos olyan kiváló karnagy, muzsikus vagy zenekritikus, 
akik késve reagáltak a kérésünkre, vagy hiányosan (pl. fotó 
nélkül) küldték el a kötetbe szánt soraikat. Akadtak, akiket 
nem tudtunk időben elérni. A fenti okok magyarázzák, hogy 
ebből a kötetből olyan neves zenészeink maradtak ki, mint 
például Baán József, Balázs Szabina, Balázs Martina, Balla 
Viktória, Bodonyi András, Ferencei Andrea, Gáfforné Ma-
gyar Ilona, Kekeňák Szilvia, Molnár András, Paszmár János 
vagy Wollent Andrea.

Az 1918 utáni szlovákiai magyar zenei élet olyannyira 
bővelkedett kiváló zenészekben, hogy jobbnak láttuk a 
kötetet csupán a komolyzenészek felsorolására tervezni. A 
könnyűzenészek (operetténekesek, nótaénekesek, cigányze-
nekarok, rockzenészek) és a népzenészek egy (vagy akár két) 
további kötetet tölthetnek majd meg. Ami a (cseh)szlovákiai 
zenei életben leginkább magyar, az a kórusmozgalom. Ez-
zel magyarázható, hogy a kötetben főleg karnagyok kaptak 
helyet. Kérdéses, hogy itt van-e a helye Kadosa Pálnak, aki 
ugyan Léván született, és gyermekkora jelentős részében 
Nagyszombatban élt, de Csehszlovákia megalakulása után 
Magyarországra került. Ha még élne, ő bizonyára nem vál-
lalná a „szlovákiai magyar” identitást. A szülőföld viszont 
kötődik hozzá: ezt igazolják a több-kevesebb rendszeresség-
gel a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága által Léván 
rendezett Kadosa Pál Zongoraversenyek.

Horváth Géza

Megjelent 
A szlovákiai magyar KOMOLYZENE 
képviselőinek ARCKÉPCSARNOKA
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A Katedra folyóirat szerkesztősége 
alap- és középiskolák közötti versenyt hirdet, melyben

A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNYT
keresi.

A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását 

(3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény forgatókönyvét tartalmazza, 

amely a 2014/2015-ös tanév folyamán kerül megrendezésre. 

Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.

A pályázat célja: 
A hagyományos iskolai rendezvények 

– karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – 

mellett ötletbázist hozni létre, amely inspiráló jelleggel bírhat 

más iskolák számára is.
A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, 

az adott közösségben betöltött pozícióját is erősítik.

A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhatnak.

A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk 

a katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre. 

A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést.

Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola nevét, postacímét, 

e-mailcímét és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2015. június 30.

A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, 

illetve a www.katedra.sk honlapon közzétételre kerülnek. 

A győztes pályamunkák a Katedra 2015/2016-os évfolyamának hasábjain is olvashatók lesznek.

Az eredményhirdetésre a 2015 őszén tartandó Katedra Napok keretén belül kerül sor.

Pályázati felhívás

 Fibi Sándor: Ha május van, akkor…
 Mihályi Molnár László: Éretlenségi?
 Stirber Lajos: Akikért nem szól a harang
 Albert Sándor: A tanulási stílusokról
 Pintes Gábor: Az alapelvek rendszere 

   mint a nevelés erkölcsi kódexe
 Kiss László: 300 – A fizikaoktatás alkonya
 Hajduné László Zita - Baráth László: 

   A testnevelési játékok helye, szerepe 
   és alkalmazásának lehetőségei az iskolai testnevelésben
 Sándor Zsuzsanna: A szociokulturális 

   ismeretek szerepe az idegennyelv-oktatásban


