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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Dobai Bálint „Az iskola 
legszebb fája” című fotója látható (Dió-
szegi Magán-szakközépiskola)

Mivel kedvenc könyveim száma meg-
haladja a  Katedra oldalszámát, most az 
utóbbi évek hazai magyar terméséből sze-
retném felhívni a  figyelmet egy kötetre, 
amely rendkívüli hatással volt rám. Egy-
részt azért, mert bátor vállalkozásnak tar-
tom, másrészt pedig azért, mert szeretem, 
amikor a költészet találkozik a prózával. 
A  királyhelmeci származású Szunyog 
Zsuzsa költőként kezdte, aztán belevágott 
a prózába, és jól tette. Szél, szoknya, tenger 
című kötete különös elbeszéléseket tartal-
maz. A  főszereplők igen sokfélék, de va-
lamennyit saját anyjának tekinti a  szerző. 
Ha úgy tetszik, ez a könyv válasz Esterhá-
zy Péter Harmonia Caelestisére. De mivel 
Szunyog Zsuzsa nem egy nagy múltú di-
nasztia képviselője, nem is kísérletezik az-
zal, hogy végignyargaljon a történelmen. 
Nőalakjai talán épp ezért emberibbek, épp 
ezért érezzük őket közelebb magunkhoz. 
A grófnők, királynők itt mesealakokként 
szerepelnek, akikről nem sokat tudunk 
meg, mint ahogy a többiekről sem: a fiatal 
fruskákról, a háziasszonyokról, a táncos-
nőkről, a nagyvilági dámákról, a parasztlá-
nyokról, a hivatalnoknőkről, a festőnőkről, 
a színésznőkről. Egy hollywoodi sztár és 
egy híres énekesnő azonosítható csupán. 
A rövid történetekből, kiragadott frag-
mentumokból összeálló mű hangneme 

egységes – ebben is különbözik Ester-
házytól. Érzésekből, illatokból, mozdu-
latokból, tapintható matériából áll össze 
egy különleges világ. A szerző keveset be-
szélteti szereplőit, a dialógusok is töredé-
kesek, csak hangulatteremtő erejük van, 
ráadásul központozás nélkül ezek is ösz-
szeolvadnak. Mondatai a lélek rezdüléseit 
örökítik meg. 
Különösen izgalmasak azok a részek, 
amelyekben „anyám” nem emberi alak-
ban jelenik meg: „anyám mint herendi 
porcelánminta mint erotikusan tekerő-
dző szecessziós nőalak lágyan redőzött 
ruhában Mucha festményein egy időben 
divatos volt őt vásárolni ajándékba veszik 
mint a cukrot vagy nyalókát vásárokon 
külföldiek meg pláne ezen el is mosolyo-
dik a szalonok nappalik és mivel naptár-
ban is divatos a kerti budik falán”.
A nevükön nevezett karaktereknek egyéb-
ként többnyire angol nevük van, a néhány 
konkrét helyszín szintén külföldön talál-
ható. Ennek a megoldásnak nyilván az el-
távolítás a célja, hacsak a szerző nem tör 
nemzetközi babérokra. Szunyog Zsuzsá-
nak eddig két verskötete jelent meg, és a 
költői látásmód a prózájában is érvénye-
sül, még ha nem is úgynevezett „lirizált 
prózával” van dolgunk ebben a rendkívül 
izgalmas kötetben.

Szunyog Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger. Kalligram, 2013.

Szunyog Zsuzsa 
Szél, szoknya, tenger

Juhász Katalin

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.
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 Az iskolakapu egykedvűen köszönti 
a nap mint nap érkezőt, és méltósággal 
bocsátja útjára a ballagót. Június van. 
Megint elmúlt egy tanév. Mihez viszo-
nyítva? Érdekes kérdés. Nézzük most a 
pedagógus szemszögéből. Van, aki az 
első tanítási évet tudja maga mögött, 
van, aki pályája és ereje teljében van, 
de olyan is akad, akinek most csenge-
tett utoljára az iskolacsengő. 

Illik azokhoz szólni először, akik 
mögött több évtized után az iskola-
kapu végleg becsukódik.  Kosztolányi 
Dezső Aranysárkány c. regényében ezt 
írja: „A mi igazi feladatunk az apos-
tolkodás, a nevelés, az emberteremtés, 
mint a jó Istené, a nevelés, ami meg-
lehetősen nehéz dolog.” Visszatekintve 
a megtett útra, ugye, szép volt mégis? 
Ugye, érdemes volt? Ugye, csodálatos 
ez a pálya? Meglehetősen fáradt, csen-
des, bólogató tekintetek vesznek körül 
képzeletben. Gondolataimban magam 
köré gyűjtöm azokat a Kollégákat, 
akiknek megköszönöm az életművet. 
Legyen áldott a megérdemelt pihenés. 

Most ideképzelem azokat a Kollégá-
kat, akik tovább viszik a stafétabotot, 
akikre örökül testálódik a teher szep- 
tembertől, a szlovákiai magyar oktatás-
ügy súlya. Nem, nem a támogató civil 
szférára, nem a politikai képviseletre, 
nem az érdekképviseletre, nem a médi-
ára szegezem tekintetem, hanem első-
sorban Rád, szlovákiai magyar Tanító!

Neked milyen volt a tanéved? Ér-
zed-e a terhét a létnek? Nem bántalak, 
nem vádbeszédet tartok. Kérdezem 
csupán… A szlovákiai magyar oktatás-
ügy ezer sebből vérzik. Ezt most már 
mindenütt halljuk, olvassuk.  Pedagó-
giai gyakorlatunk motivációs tárházá-
nak fontos kelléke a példa. Ereje is van, 
tudjuk mi ezt jól. 

Van egy kis időd? Mert akkor leülök, 
mesélek. Közel húsz évvel ezelőtt az 
akkori miniszter asszony, Slavkovská 
alternatív „oktatástervei“ a szlovákiai 
magyar oktatásügy végét jelenthették 
volna. Mi is tettük a dolgunk. Ópuszta-

H. Noszek magdaléna
a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének adjunktusa (KeTK, Nyitra), 
a Katedra szerkesztőbizottságának tagja, Nagymácsédon él, 
magdalenahrbacekn@gmail.com

Tanévzáró gondolatok

szerről hoztam haza éppen egy csapat 
kiránduló gyereket. Megállt az autó-
busz, várt az igazgató bennünket – és 
persze a szülők is. Szomorúan közöl-
ték, otthon nem jó a helyzet. Ha nem 
lesz összefogás, talán a történelmet is 
szlovákul oktatják majd szeptember-
től… Hátam mögött lassan megszólalt 
az egyik diákom: „Mert a haza nem 
eladó! Ezüstpénzre sem váltható…” 
Lassan mindenki csatlakozott az es-
küre szövetkező dalhoz, és pillanatok 
alatt ötven gyerek éneke hasította az 
éterbe a nem feladás himnuszát: „mert 
a haza lelked része, határait belévéste 
ezer éve a hit.“ Patakzott a könnyünk, 
mégis erősnek éreztük magunk.  Más-
nap a hatalom önkénye ellenőrizte a 
bizonyítványokat, vajon magyar vagy 
szlovák nyelven írtuk-e. És igen, ki-
mentünk az utcára. Hatalmas meg-
mozdulás volt. Szakadt az eső, de sen-
kit sem érdekelt. Az ügy volt a fontos. 

Miért ez a nagy kitérő? Hogy jön 
ez a 2015-ös tanévzáráshoz? Egy-
szerű a válasz. Mert a veszély sosem 
múlik el, csak másképp van jelenése. 
Ez a nagy tanulság. Azt mondod, ez 
ma nem divat? A helytállások olyan 
egricsillagosak?  Ugye nem visz el ko-
runk globálexpressze olcsó vizekre?

Párhuzamokat keresek… mert a 
diszkriminatív intézkedések sora kell, 
hogy égessen. Nem lehet, hogy az anya-
nyelv oktatása a magyar tanítási nyelvű 
iskolákban kevesebb óraszámban tör-
ténjék, mint a szlovák nyelv oktatása a 
szlovák tanítási nyelvű iskolákban! 

Az oktatási tárca nem hagyta jóvá az 
állami kerettantervek innovációjának 
részeként a magyar tannyelvű iskolák 
számára elkészített történelem keret-
tanterveket, pedig a Történelemtaná-
rok Társulása évek óta harcol érte. A 
magyar tanítási nyelvű iskolába járó 
magyar gyerekek diszkriminációja süt 
ki a „politikai döntésből”, hiszen így a 
szlovák tannyelvű iskolát látogatók a 
többségi nyelvet és kultúrát a történe-
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lem fényében megismerhetik, ellenben 
a magyar iskolát látogató gyerekkel, 
akinek hiányzik az érvényben lévő tan-
könyvéből 1848/49 igaza, a 20. század 
sorsfordító eseményei… Ez így nem 
korrekt, Kollégák! Ugye? A kisiskolák 
bezárását fenyegető intézkedésekről 
már nem is beszélve, de reménykedve 
olvasom a témával kapcsolatos aktuá-
lis cikkeket, a civil szféra igyekezetét, 
a petíciós kezdeményezést, ami mögé 
a politikai képviselet is felsorakozik… 
Van ám, aki mégse, mert olcsó kam-
pányfogásnak tartja. Ledöbbenek az 
olyan kijelentésen, hogy nekem már 
felnőttek a gyerekeim, mit érdekel az 
iskola... Meg a politikát hagyjuk a poli-
tikusra? Meg hogy üljek ölbe tett kéz-
zel, s nézzem tehetetlenül a vergődése-
ink? Miről szól ez? Mit tükröz? Saját 
kudarcainkat… 

És akkor itt van a mindenkori Ta-
nító. Kolléga! Illene csatasorba állni 
magunkért, a tegnap tiszteletéért és a 
jövőért. Azt mondták nekem a minap 
nagy bölcsen, hogy lejárt a hősi halot-
tak kora. Hát akkor légy élő hős a kép-
zelt vár fokán! És mindenekelőtt légy 
példa, ha kell, szítsd a tüzet és perzselj, 
és igen, lázadj a hatalom önkénye el-
len! Polgárjogoddal élsz, ha aláírod a 
petíciót annak jeléül, hogy van vélemé-
nyed és bátorságod azt mondani, tilta-
kozom! Ezt is rád testálták, szlovákiai 
magyar tanító!

 Jó nyaralást, ügyünk érdekében pe-
dig örök készenlétet kívánok, Kolléga!

A rozsnyói pedagógustalálkozón 
az SZMPSZ szakmai-módszer-
tani elismerésben részesítette a 
szlováktankönyvíró munkacsopor-
tot, köztük Dömény Andreát. A dí-
jazás apropóján faggattam Andreát 
életútjáról, pedagógusi pályájáról.

 Biztosan hosszú út vezetett el ah-
hoz, hogy tankönyvíróvá válj. Ho-
gyan válik egy pedagógusból szerző? 
 Minden 2008-ban kezdődött, ami-

kor a  SZMPSZ kezdeményezésére 
megalakult a  szlovák nyelv oktatá-
sával foglalkozó szakcsoport, ahol 
a  résztvevők a  szlovák nyelv oktatá-
sának problémáit próbálták össze-
gyűjteni, és megoldást keresni ezek 
javítására. Sok iskolában foglalkoz-
tak a  témával, majd észrevételeiket 
eljuttatták a  szakcsoport tagjaihoz. 
Megszületett egy dokumentum, ami 
összegyűjtötte a szlovák nyelv ok-
tatását gátló tényezőket – és megol-
dásokat is ajánlott ezek elhárítására. 
Azt mindannyian tudtuk, hogy egyik 
napról a másikra nem lehet orvosolni 
a problémákat, mivel azok megoldása 
nagyon összetett és sok mindenkin 
múlik. Ebben az időben kezdődött el 
a  Mikolaj-féle reform – elkészült az 
új oktatási törvény, az új dokumentu-
mok (kerettantervek és oktatási prog-
ramok). 2008 tavaszán pedig ajánlatot 
kaptam egy elektronikus tankönyv 
megírására (egy KEGA-projekt ke-
retén belül a  nyolcosztályos gimná-
ziumok első évfolyama számára). 
Az egyik találkozón megemlítettem 
a felkínált lehetőséget, és ekkor szer-
veződött az öttagú csoport – Papp 
Szilvia, Szetyinszky Veronika, Varga 
Zsuzsanna, Alabán Mária és én –, 
majd hamarosan el is kezdtük a közös 
munkát. Abban az időben nagyon el-
foglalt voltam – januártól a hidaskürti 
alapiskola igazgatója lettem és az 
egyéb feladatok mellett az iskola épü-
leteinek felújítására is pályáztunk. 

Tudtam, hogy nem lesz könnyű ennyi 
mindent egyszerre végezni, de bele-
vágtunk. Először elkészítettük a  tan-
könyv koncepcióját, majd leadtuk az 
első négy fejezetet. A  kolléganőkkel 
nagyon sokat készültünk, „vitatkoz-
tunk“, beszélgettünk arról is, hogy 
tulajdonképpen milyen tankönyvből 
szeretnénk tanítani, majd „megál-
modtunk“ egy tankönyvcsaládot – 
tankönyv, munkafüzet, hanganyag, 
képanyag, nyelvtani segédanyagok, 
digitális tananyagfeldolgozás...

 Az első tankönyvet tehát értelem-
szerűen követnie kellett a többi-
nek…
 Ha összefüggő, célirányos fejlesztési 

programcsomagot akartunk készí-
teni, ami elengedhetetlen a nyelvta-
nításban, akkor tudtuk, hogy itt már 
nem állhatunk meg. 2008-tól a  mai 
napig 11 kiadványunk került az isko-
lákba – 6 tankönyv és 5 munkafüze-
tünk jelent meg. Az állami oktatási 
programok életbe lépése lehetővé 
tette, hogy pályázatokat nyújtsunk be 
tankönyvírásra, így 2009-től 2012-ig 
az 5., 6., 7. és 8. évfolyamoknak tan-
könyveket és munkafüzeteket készí-
tettünk, két évfolyam számára pedig 
konverzációs tankönyvet is írtunk. Az 
ötödikes tankönyvhöz megírt mun-
kafüzetet a kezdettől fogva a SZMPSZ 
segítségével tudtuk kiadni, mivel arra 
a  minisztérium nem írt ki pályáza-
tot. Az idén pedig szintén a SZMPSZ 
segítségével sikerült kiadnunk egy 
munkafüzetet és nyelvtani táblázato-
kat a 8–9. évfolyamok számára, mely-
ből a  tanulók készülhetnek a  teszte-
lésre is. 

 Hogyan készül egy tankönyv? Mi-
lyen típusú felkészültség szükséges a 
tankönyvíráshoz?
 Elsősorban alaposan ismerni kell az 

állami oktatási programot, a tantárgy 
struktúráját, összetevőit, fejlesztési 

Beszélgetés 
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Adjunktus a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetben (Közép-európai Tanulmányok Kara), 
a Katedra vezető szerkesztője, 
Hidaskürtön él, gabi.csizmadia@gmail.com



5

Katedra Négyszemközt

céljait – és nem mellékesen a célcso-
portot. A  tanulóknak a  témákon kí-
vül az oktatási program előírja a be-
szédszándék kialakítását, ezenkívül 
az elsajátítandó fogalomköröket is 
a  megadott nyelvtani követelmények 
mellett. Viszont az  oktatási program 
egyértelműen előírja, hogy a kommu-
nikáció az alapterület, és ezen belül 
tanítjuk a  többi tananyagot. Ezt vet-
tük figyelembe, amikor a tankönyvet 
kommunikációs témákra osztottuk: 
mindegyik „kínált“ bizonyos be-
szédszándékokat és fogalomköröket 
– ezeket úgy próbáltuk bedolgozni, 
hogy ne tűnjenek „erőszakoltnak“. 
A  kommunikációs témákat 9 feje-
zetbe soroltuk, utalva arra, hogy – a 
szüneteket leszámítva – tulajdon-
képpen 9 hónapig tart egy tanév alatt 
az intenzív tanulás. A  nyelvtani tan-
anyagot is mindig valamely kommu-
nikációs témakörbe illesztettük, hogy 
ezek begyakorlása a  kommunikációs 
témákon keresztül történjen.   

 Mi okozta a legnagyobb nehézsé-
geket?
 A legnagyobb kihívást talán az jelen-

ti, hogy nem lehet mindenki számára 
megfelelő tankönyvet írni, ugyanis 
minden régióban más-más a tanulók 
nyelvkörnyezete, különböző szinten 
beszélik az államnyelvet. A nagyvá-
rosban élő tanulóknak, mint például 
Pozsony, Kassa vagy Komárom, sok-
kal több lehetőségük van a nyelvet 
elsajátítani, mint azoknak, akik szín-
tiszta magyar falvakból származnak. 
Tudjuk, hogy nincs igazán ideális 
tankönyv a magyar tanítási nyelvű 
alapiskolák számára. Biztosan nagyon 
jó lenne, ha alternatív tankönyvek is 
állnának az iskolák rendelkezésére – 
ezt viszont a minisztériumnak kellene 
biztosítania.

A magyar iskolákban a szlovákot 
mint második nyelvet tanítjuk. Az 
1991-től érvényes koncepcióban és 
az azóta kiadott dokumentumokban 
is olvasható, hogy a  tantárgyat az 
idegen nyelvek tanítási módszereivel 
és formáival ajánlatos tanítani. Ezért 
számomra érthetetlen, amikor ma-
napság nyitott kapukat döngetnek 
az olyan kijelentésekkel, hogy a szlo-
vákot mint idegen nyelvet kellene 
tanítani, vagy új módszertant kell 
kidolgozni... A  szlovákoktatás hely-
zetén véleményem szerint elsősorban 
maguk a pedagógusok tudnak változ-
tatni. Minden lényeges dolog a  taní-
tási órán történik... Függetlenül attól, 

milyen az oktatási program, milyenek 
a  tankönyvek, segédeszközök...Ha 
egy szakmailag képzett pedagógus 
ismeri a követelményeket, a  tantárgy 
céljait, továbbá a módszertani tudá-
sa is megfelelő, a rendelkezésére álló 
tankönyvek segítségével képes meg-
alkotni az éves tervét, s ezt lebontani 
a tanítási órákra a tanulók képessége-
ihez mérten. Majd olyan aktivitásokat 
iktat be a tanítási órákon, hogy azok 
segítségével érdekesen, könnyedén, 
játékosan elsajátíthassák a  tanulók 
az adott tananyagokat.  Módszertani 
szabadság van – minden pedagógus 
olyan módszereket alkalmaz, ame-
lyek segítségével a leginkább hozzá 
tudja segíteni a tanulókat a tananyag 
elsajátításához. Nem a  tankönyvet 
kell „letanítani“, hanem azokból lehet 
válogatni a tanulók képességeit tartva 
szem előtt. A  legfontosabb pedig az, 
hogy minden tanítási órán kommu-
nikáljanak a tanulók – főleg a magyar 
környezetű iskolákban, hiszen másutt 
nem igazán találkoznak a  szlovák 
nyelvvel. 

 A tankönyvíráshoz nagyfokú szak-
mai tapasztalatra van szükség. Ez 
azonban nemcsak tanítást jelent. Te 
miből merítettél?
 Megvallom őszintén, soha eszem-

be sem jutott volna, hogy tanköny-
vet írjak. A  tanítási órákra mindig 
készítettem különféle segédeszközö-
ket, feladatokat. Sokféle módszert is 
kipróbáltam, mert mindig úgy gon-
doltam, hogy ha az egyik sikertelen, 
akkor másként kell elérnem, hogy 
a  tanulók elsajátítsák az anyagot. 
Pótoráztam a  lemaradókkal, a  tehet-
séges tanulóknak pedig több feladatot 
adtam. Ami pedig szerintem a legfon-
tosabb – minden egyes órán a kom-
munikációnak szenteltük a  legtöbb 
időt. Minden tanulót beszéltettem 
minden órán, párbeszédeket készítet-
tek, szituációs játékokat játszottak el, 
az irodalomórákon pedig az alsóbb 
évfolyamokban (az 5. és a 6. osztá-
lyokban) mindig eljátszottuk a mesé-
ket, gyerektörténeteket. Mire a tanu-
lók elértek a 8., 9. osztályba, képesek 
voltak önállóan beszélni az előírt té-
makörökről. Alkalmasint a  nagyob-
baknál szerepet is cseréltünk, hiszen 
mindig akadt pár ügyesebb tanuló, 
aki „vállalta“, hogy kiáll az osztály elé, 
és „megdolgoztatja“ társait. Nagyon 
jó érzés volt megélni, ahogy az órát 
dinamikusan és ügyesen megtartotta 
valamennyi „önkéntes“. Megszokták, 

hogy a  tanítási órának lendületes-
nek kell lennie, ezért különféle tevé-
kenységekkel tarkítottuk azt, hogy ne 
unatkozzanak. 

Pályakezdőként rendszeresen el-
jártam különféle módszertani össze-
jövetelekre, szemináriumokra, isko-
lázásokra, ahol volt szerencsém meg-
ismerkedni tapasztalt kollégákkal, 
módszerekkel, felmérések eredmé-
nyeivel, szakirodalommal. Sok regi-
onális és országos szakmai rendez-
vényre is eljutottam, ahol mindig 
újabb ismereteket szereztem. Rend-
szeresen részt vettem a SZMPSZ által 
rendezett nyári egyetemeken is – az 
utóbbi években előadóként.

1993-ban a magyar iskolákban ta-
nító szlovák szakosok járási módszer-
tani vezetője lettem, majd bekerültem 
az Állami Pedagógiai Intézet  szlovák 
nyelv és irodalom központi tantárgy-
bizottságába. Akkoriban kerültek elbí-
rálásra az új koncepció alapján kidol-
gozott tanmenetek és exemplifikációs 
feladatok is. A szakmai tárgyalásokon 
mindenki elmondta a véleményét, ta-
pasztalatait. A járási összejöveteleken 
pedig mindig részletesen beszámol-
tam mindenről, elemeztük, megvi-
tattuk az anyagot. Később felkértek 
tankönyvek elbírálására is. Ez a tevé-
kenység sok felkészüléssel járt – meg 
kellett tanulnom a tankönyvírás „sza-
bályait“, ismernem kellett az elbírálási 
kritériumokat, a  tankönyvelemzés 
szempontjait. Az igazsághoz tarto-
zik, hogy pedagógiai munkám során 
sok kommunikációs, szövegértési fel-
adatot, nyelvtani táblázatokat, tesztet 
készítettem a tanulók számára, mivel 
abban az időben a  tanulókat felvéte-
lire is készítettük. Így aztán az évek 
során szép kis gyűjteményem kereke-
dett. Mivel a „Poznaj slovenskú reč“ 
elnevezésű verseny galántai járási for-
dulóit is én szerveztem, rengeteg kor-
hoz mért szöveget is összegyűjtöttem. 
A tankönyvírás során tehát volt miből 
meríteni.

 Miért választottad a szlovák szakot 
hivatásodul?
 Mindig az volt a  vágyam, hogy 

magyar gyerekeket taníthassak szlo-
vákul, mert láttam, milyen sürgető 
szükség van erre. Amikor végzős hall-
gatóként munkahelyet keresve egy 
szlovák tanítási nyelvű iskolában kap-
tam állást – csalódott voltam. Ezért 
aztán újra és újra próbálkoztam, míg 
aztán sikerült. Szeptemberben szülő-
falumban kezdhettem meg pályafu-



tásomat, a helyi alapiskolában, ahová 
annak idején én is jártam. Huszonhat 
és fél évet töltöttem el ebben az isko-
lában – 5 évig az iskola igazgatója is 
voltam, majd 2013 januárjától az Ál-
lami Pedagógiai Intézetben a szlovák 
nyelv és szlovák irodalom tantárgy 
felelőseként dolgozom.

Pedagógusként nagyon sokat ta-
nultam – főleg a gyerekektől. Megta-
nultam azt, mi okoz gondot a magyar 
gyerekeknek a  szlovák nyelv elsajá-
tításában. Ezeket a  tapasztalatokat 
most fel tudom használni a munkám 
során. Csodálatos a mi szakmánk. Ha 
szeretettel végezzük, azt a  gyerekek 
is megérzik. Nemcsak azt, hogy sze-
retjük, amit csinálunk, hanem azt is, 
hogy őket is szeretjük. A gyermekek 
szeretete, szakmai tudás, a  tantárgy 
szeretete, a következetesség, őszinte-
ség, emberség, megértés, állandó ta-
nulás – véleményem szerint ezek nél-
kül nem igazán lehet jó pedagógussá 
válni.

 Hogyan került a zene szak a szlo-
vák mellé?

Az alapiskolai éveim alatt a galán-
tai zeneiskolában hét éven át zongo-
rázni tanultam. A (ma már) Kodály 
Zoltán Gimnázium elvégzése után a 
pozsonyi Comenius Egyetem Peda-
gógiai Karára felvételiztem – édes-
anyám és nagynéném példájára egy-
értelmű volt számomra is, hogy a 
tanári pályát választom. A zene min-
dig nagyon érdekelt, az elmélet, az 
ének és a  hangszeres játék egyaránt. 
A  szlovák–zene szakot egyszerűen 
azért választottam, mert abban az év-
ben a zenével más kombinációt nem 
nyitottak az egyetemen. Mivel a  ze-
neiskolában mindent szlovákul tanul-
tunk, jól beszéltem szlovákul, hiszen 
már kisiskolás korom óta gyakorol-
tam a nyelvet az iskolán kívül is. Meg 
sem fordult a fejemben, hogy esetleg 
hátrányos helyzetű leszek a  többiek 
között amiatt, hogy magyar gimná-

ziumban végeztem. Sőt, egyedüli ma-
gyarként a csoporttársaim elismerés-
sel néztek rám. Mindig azt mondták, 
hogy ez olyan, mintha ők egy másik 
nyelvet tanulnának. Nagyon jó barát-
ságban éltünk, a mai napig kapcsolat-
ban állunk egymással. Életem egyik 
legszebb időszaka volt az egyetemen 
eltöltött öt év. A  zenével intenzíven 
foglalkoztam – minden évben részt 
vettem a Tudományos Diákköri Kon-
ferencián, több kategóriában is – ének 
(szóló és duett), hangszer (négykezes, 
kíséret), illetve kamarakórusban is 
énekeltem. Minden alkalommal dí-
jazott is voltam. Ezenkívül évente 
nevelési koncerteket adtunk az isko-
láknak a városban. A sors úgy hozta, 
hogy az államvizsga után, amikor fel-
kértek, hogy maradjak a zenetanszé-
ken – egészségi okok miatt ezt nem 
vállalhattam, ezért elkezdtem taníta-
ni. Végül a szlovák lett a „domináns“ 
szakom, de a zenével is foglalkozom. 
Tizenkét évig énekeltem a CSMTKÉ-
ban (mai neve Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa), 
később a helyi éneklőcsoport vezető-
je lettem. Nagy szeretettel ápoljuk és 
terjesztjük a  magyar népdalkincset 
nemcsak régiónkban, de a határokon 
túl is.

 Min dolgozol most? Mik a további 
terveid?

Idén áprilisban fejeztem be az 
e-tesztelésen belüli projekttevékeny-
ségem első szakaszát, ahol középis-
kolások számára készült feladatokat 
bíráltam el. Most következik majd 
a második rész – a tesztfüzetek össze-
állítása. Már jelezték a NÚCEM-ből, 
hogy lehetőségem lesz folytatni ezt az 
izgalmas munkát. Szerencsére bőven 
akad mindig munka – a  munkahe-
lyen is, a különböző projektekben is. 
Ha pedig kiírják a pályázatot a kilen-
cedikes tankönyvre, akkor bizony in-
tenzív tankönyvírás vár ránk. 
 Sok sikert kívánok mindehhez!
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A legtágabb értelemben vett neve-
lés (edukáció) a szó szinte minden 
értelmében egyet jelent a bipolaritás 
és biperszonalitás jegyének elfoga-
dásával is. Egyszerűbben kifejezve ez 
annyit jelent, hogy a nevelés és ok-
tatás szinte mindig nevelő és nevelt, 
oktató és oktatott között valósul meg. 
Kivételként egyedül az önnevelés fo-
lyamatát említhetném, amikor is a 
nevelt önmaga nevelőjévé válik. A 
neveléstudomány berkein belül ezen 
két personae (személyek) vizsgálatával 
nem egyformán foglalkozunk. Míg a 
pedagógus személyiségét, kompetenci-
áit a pedeutológia diszciplínája kutatja, 
addig a nevelt (gyermek) személyi-
ségére sokkal kisebb és kevésbé össz-
pontosult figyelem helyeződik. Bevált 
gyakorlat, hogy a modern pedagógia 
a gyermek sajátosságainak, életkorhoz 
kötődő jellemzőinek feltérképezését 
és magyarázatát a (gyermek)lélektan 
tárgyköréből meríti. Ezzel semmiképp 
sem szeretném azt sugallni, hogy a 
neveléstudomány csakis és kizárólag 
a pedagógussal lenne elfoglalva, de 
kimondottan a gyermek személyiségét 
értelmező és magyarázó diszciplínáról 
a pedagógiában nem beszélhetünk. 
Talán ezért sem meglepő, hogy 
az utóbbi évtizedek edukációs 
elméletének és gyakorlatának kritikája 
szinte mindig az ún. tanárközpontúság 
„felhánytorgatásával” kezdődik. Köze-
ledik az iskolai év vége. Szokták volt 
mondani, hogy jobb későn, mint soha. 
Ezért is teszek egy kísérletet arra, hogy 
eme tanulmányomban felvázoljam a 
gyermekkép alakulását – változását és 
jövőbeli perspektíváját.

Ki is az, akit nevelünk?
Egyszerű kérdésre hasonlóan frap-

páns válaszokat szokás adni, de ebben 
az esetben a kép nem olyan tiszta, mint 
ahogy azt első ránézésre hihetnénk. 
Persze, a fent említett bipolaritásból 
és biperszonalitásból következhet 
az is, hogy mindig a tanár tanítja/
neveli a gyermeket/diákot és „pont”. 
Ha a metodológia nyelvén szeretném 
kifejezni magamat, akkor a „pont”-
ot azzal negálnám, hogy a gyermek/
diák semmiképp sem tekinthető ál-
landónak, sokkal inkább változónak. 
A helyzetet pedig tovább bonyolítja 
az a tény is, hogy a gyermek egyrészt 
változik önmaga élete alatt és egyben 
korok/korszakok során is. Az egyed- 
és személyiségfejlődés elfogadásának 
ténye és hiánya jelentheti az edukáció 
kudarcát is. Nehezebben átlátható és 
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vizsgálható viszont az a jelenség, mely 
a gyermekkép alakulását és változásait 
jelenti. Mielőtt túlságosan is belebo-
nyolódnék a probléma megfogalma-
zásába, körülhatárolásába, említenék 
inkább egy (majdnem) konkrét példát.

A tanár néhány éves távollét után 
ismét visszatér a katedrához (értem ez 
alatt a tanítás mesterségét – és nem fo-
lyóiratunk olvasását), és képtelen meg-
birkózni egy sereg olyan nevelési jelle-
gű helyzettel, melyek régebben semmi 
problémát nem okoztak számára. Sze-
rencsés esetben felteszi önmaga szá-
mára a kulcsfontosságú kérdést: miben 
van a hiba? Miért nem megy minden 
ugyanúgy, mint régen? Ha szerencséje 
van, és eléggé ötletes és rátermett, akkor 
egy idő után rálel a probléma gyökeré-
re. Az alapkérdésre egyszerű a válasz: 
ezek a gyerekek/diákok nem ugyan-
olyanok, mint régen voltak. Mások az 
értékeik, érdeklődésük, aspirációjuk, s 
nem utolsó sorban a nyelvük. Konkrét 
időben talán nem is olyan egyszerű 
rátapintani azokra a változásokra, 
melyekkel a mindenkori pedagógus 
szemben találja magát. Ideálisnak azt 
a hozzáállást tekinthetném, ha a tanár 
képes lenne együtt változni diákjaival. 
Van persze ennek is némi hátulütője. 
A felnőttkor betöltése és a pedagógusi 
szerep leggyakrabban stabilitást felté-
telez, és korunk fénysebes változásai 
nem mindig komplementerek ezzel az 
elvárással. Mindezen kétségek ellenére 
a pedagógusnak pályája során, mely 
optimális esetben akár 40-45 évig is 
tarthat, képesnek kell lennie mind a 
változásra, mind a stabilitás kialakítá-
sára. Persze hasonló változások érintik 
a családon belüli nevelést is, de ebben 
a környezetben nem megy végbe oly 
gyakran a neveltek „cseréje”, mint az 
iskolai környezetben.

Gyermekkép a múltban, 
jelenben és a jövőben
Egy tíz évvel ezelőtt megjelent ta-

nulmányában (Kaščák, 2005) a Nagy-
szombati Egyetem docense négy gyer-
mekképet fogalmazott meg. A konkrét 
gyermeki képek körülhatárolásához 
M. Foucault archeológiai módszerét 
alkalmazta. Ezen metódus lényege ab-
ban áll, hogy a korabeli gondolkodás, 
megismerés, irodalom és filozófia sa-

játosságai fellelhetőek olyan alkotá-
sokban, melyek tárgyát, motívumát a 
gyermek ábrázolása jelenti. Bizonyos 
értelemben a gyermekkor általánosítá-
sáról is beszélhetünk, mely koronként 
és kultúránként is jelentős eltéréseket 
mutat. 

A korai középkor gyermekképét 
mint az analógia és azonosság alak-
jaként jellemezhetjük. A gyermeki kor 
ebben az időszakban a felnőttkor leki-
csinyített képét jelenti. A nevelés esz-
méje is a felnőttkori követelmények-
nek való megfelelést jelentette, melyet 
minden lehető eszközzel el kellett érni 
(kényszeríteni). A gyermekkor itt nem 
jelent specifikus időszakot, csak a kí-
vánt és elvárt állapot miniatűr válto-
zatát.

A reneszánsz időszakában viszont 
jelentős változás észlelhető a gyermek-
kor értelmezésében. A 15. századtól a 
gyermeki ábrázolásban a differencia 
és a kölcsönösség alakja jelenik meg. 
A gyermeki és a felnőtti világ alapvető 
jegyeiben tér el egymástól. A külön-
bözőség viszont magában hordozza 
a kölcsönösség és egymásrautaltság 
jegyét is. A felnőtti világ jellemzője a 
korban, tudásban, tapasztalatban való 
eltérés, de a gyermek jelenti a jövőt, a 
perspektívát, bizonyos értelemben a 
halhatatlanságot is. A gyermeki és fel-
nőtti kép ábrázolása nem ritkán neve-
lési szituációt sugall, mely a gyermeki 
kor jövőbe vetett bizalmát is jelenti. 
A kora középkori képhez képest nem 
csak kvantitatív különbség jellemzi a 
gyermeket és felnőttet, sokkal inkább a 
kvalitatív differencia.

Foucault archeológiai módszeréből 
kiindulva a 18. századi gyermeki ábrá-
zolás ismét jelentős eltéréseket mutat. 
A felnőtti és gyermeki világ sajátossá-
gainak elismerése, de egyben egymás-
tól való jelentős eltávolodása a diffe-
rencia és szeparáció alakját fogalmazza 
meg. A nevelés úm. kikerül a család 
természetes funkciói közül és (a lehe-
tőségek tükrében) professzionális „ke-
zekbe” kerül. Nincs kétség afelől, hogy 
a gyermeki lény/kor alapjaiban külön-
bözik a felnőttek világától. A nevelés 
viszont olyan funkció, melyet nem 
kizárólag a szülőnek kell gyakorolnia. 
Az iskola mint intézmény elterjedése is 
ezen funkció átvállalását jelenti, s így a 

gyermek a család(tagok) különösebb 
fáradozása nélkül is társadalmi életre 
késszé és éretté válhat. 

Az iskolakötelezettség 19. századi 
bevezetése és elterjedése komoly ki-
hívások elé állítja a mindenkori hatal-
mat. A nevelés és oktatás gyakorlása 
és ellenőrzése egyaránt jelent terhet, 
de kihagyhatatlan lehetőséget is. Az 
etatizáció és unifikáció gyermekképe 
mindezen szándékok filozófiáját jelen-
ti. Mária Terézia „az iskola politikum” 
krédója maga után vonja a nevelés és 
oktatás „állami üggyé” emelését. A 
nagy tömegek edukációjának biztosí-
tása viszont nem valósítható meg az 
„egyen-iskola” és „egyen-nevelés” be-
vezetése nélkül. A működőképesség 
alapeszméje az átlaghoz való igazodás. 
Az „egyen-edukáció” a tömegeknek 
való megfelelést és azok sajátosságai-
hoz, jellemzőihez való alkalmazkodást 
jelenti. Kivételek persze vannak (ha le-
hetnek), de csak azért, hogy erősíthes-
sék az alapvető szabályt.

Kérdés, hogy napjaink gyermekké-
pe még mindig igazodik-e az unifikált 
alakhoz, vagy már túllépett azon. Az 
említett kivételek konkrét megjelené-
sét jelentheti a 20. század elején végbe-
ment reformpedagógiai áramlat, mely 
éppen az „egyen-edukáció” ellen emel-
te fel szavát. A ma gyermekképe sokkal 
inkább egy eklektikus alakot mutat, 
melyben megjelenik szinte minden 
eddig felsorolt gyermekkép. Mindezek 
miatt a jelenkor (posztmodern) gyer-
mekképét leginkább mint a diverzitás 
és individualitás alakját fogalmazhat-
juk meg. S hogy mit hoz a jövő? Jóma-
gam úgy érzem, hogy a ma egyben a 
jövő is. Hagyjuk magunkat meglepni, 
és tekintsünk vissza a 21. század ele-
jének gyermekképére úgy két-három 
emberöltő múlva!
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A gyerekeket az újkor előtt a nagyko-
rúságuk eléréséig a szüleik, elsősorban 
az apjuk tulajdonának tekintették: ő 
döntött a gyerekek életéről, oktatásáról, 
munkavállalásáról, és engedelmességgel 
tartoztak neki. A gyermekbántalmazás 
és kizsákmányolás megtiltására irányuló 
erőfeszítések csak a XIX. században kez-
dődtek meg. 

Egy angol gyermekjogokkal foglalko-
zó szervezet már az első világháborút 
követően figyelemmel kísérte a gyerme-
kek sorsát, és még jóval az emberi jogi 
terminológia elterjedését megelőzően 
összegezte a gyermekek jólétét biztosító 
alapvető jogokat. Az ENSZ Közgyűlése 
1948-ban fogadta el az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát, amely csupán 
néhány, kifejezetten a gyermekek javát, 
védelmét szolgáló rendelkezést tartal-
mazott. Továbblépést jelentett, hogy az 
ENSZ 1959. november 20-án újra nyi-
latkozott: elismerte a névhez, az állam-
polgársághoz vagy az ingyenes alapfokú 
oktatáshoz való jogokat, habár azok al-
kalmazása nem bírt kötelező érvénnyel. 
Azóta november 20-a a  Gyermekjogok 
Világnapja.

Továbbra is probléma maradt a magas 
csecsemőhalandóság, a nem megfelelő 
egészségügyi ellátás, az alapfokú oktatás 
biztosításának korlátozott lehetőségei. 
Aggasztó beszámolók születtek bántal-
mazott és szexuális célra vagy veszélyes 
munkavégzésre használt gyermekekről, 
börtönben vagy egyéb nehéz körülmé-
nyek között élő gyermekekről, valamint 
fegyveres konfliktusok miatt menekült-
té vagy áldozattá vált gyermekekről. 
1979-et kikiáltották a Gyermekek Nem-
zetközi Évének. Ennek kapcsán a  len-
gyel kormány javaslatot nyújtott be az 
ENSZ Közgyűlésének egy gyermekjogi 
egyezmény kidolgozására. 10 év gon-
dos munkája eredményeként 1989-ben 
megszületett a  történelmi fontosságú 
Gyermekjogi Egyezmény, amely sokféle 
nemzeti kulturális, politikai és gazda-
sági helyzetnek megfelel anélkül, hogy 
annak védelmi szintje csökkenne. Szü-
letett egy megállapodás, melynek min-

den cikkelye elmagyaráz egy gyermeki 
jogot. Jogokkal rendelkezni azt jelenti, 
hogy a gyermeknek szabad bizonyos 
dolgokat megtennie, és másoknak kö-
telessége bizonyos dolgokat megtenni 
annak érdekében, hogy a gyermekek 
boldogan, egészségesen és biztonságban 
éljenek. Persze a gyermeknek is köteles-
sége másoknak ugyanezen jogait tiszte-
letben tartani. Ha egy ország kormánya 
ratifikálja a Gyermekjogi Egyezményt, 
az azt jelenti, megígéri, hogy betartja az 
Egyezményben leírtakat. 1990 végére 57 
ország vált részesévé, köztük Magyaror-
szág és Csehszlovákia is. Elmondható, 
hogy minden  gyermek, bármely ország 
szülötte, mindenütt ugyanolyan jogok-
kal bír. Vajon mennyire van így ez a vi-
lág bármely pontján?

A gyermekjogok megismerésének 
fontossága 

Csak akkor lehetséges élnünk a joga-
inkkal, ha jól ismerjük azokat. Napjaink 
gyakorlata szerint gyermekeink számára 
az oktatáshoz és az egészségügyi ellátás-
hoz, valamint a játékhoz, szabadidőhöz 
való jog a legfontosabb. A többség szá-
mára a gyerekjog elvont fogalom, mert 
a mindennapok tapasztalatai nem erő-
sítenek rá, hogy ők ténylegesen rendel-
keznek ezekkel a jogosultságokkal. Az 
oktatáshoz való jog vagy az egészségügyi 
ellátás joga az, amelyet a gyerekek tény-
legesen megélhetnek. 

Ugyan miért tartaná egy gyermek 
fontos jogának a „tájékoztatáshoz való 
jogot”, ha nem érti, mit is jelent úgy tájé-
koztatva lenni, hogy azt valójában meg is 
értse? A „legfőbb érdek érvényesülését“ 
sem kell, hogy értse, mert nem tapasztal-
ja, hogy az őt érintő döntésekben kikérik 
és figyelembe veszik a  véleményét. Va-
jon mi a helyzet a „bántalmazástól való 
védelem jogával”, mit jelent a testi fenyí-
tés tilalma, ha a gyermek azt tapasztalja, 
hogy a szülei megüthetik őt? Ha a gyer-
mekek közel fele azt gondolja, hogy egy 
pofon még nem erőszak. Ma minden 4. 
gyermeket bántalmaznak otthon. A va-
lóság (a tapasztalatok) és az írott (az el-

fogadott) jogok között létező szakadék/
különbség esetén a  gyermek (miként 
mi, felnőttek is) sajnos nem az írott sza-
bálynak fog hinni, hanem a mindennapi 
realitásnak. A gyermekbántalmazásnak 
és a gyermekekkel szembeni erőszaknak 
azonban nem csak a fizikai dimenziója 
létezik. A lelki, érzelmi erőszak egyes 
formái – kirekesztés, figyelem és tiszte-
let hiánya, verbális erőszak, csúfolódás 
– is gyakran merülnek fel probléma-
ként, ahogy azt bizonyította az UNICEF 
Magyarországi Bizottságának felméré-
se még 2012-ben. A gyerekek egymás 
közötti erőszakos cselekményeiben is a 
verbális, ill. érzelmi abúzus szerepel az 
első helyen, mint a csúfolódás, kiközösí-
tés, az on-line zaklatás. Ezen túlmenően 
a család anyagi helyzete, a pénztelenség, 
és a szülők, barátok elvesztésétől való fé-
lelem jelentenek még magasabb arány-
ban problémát. 

Minden gyermeknek joga van ahhoz, 
hogy megkapjon minden segítséget ké-
pességei kibontakoztatásához és szemé-
lyiségének egészséges fejlődéséhez, így a 
fogyatékossággal élő gyermekek számá-
ra a kirekesztettség és az azzal kapcso-
latos tapasztalatok jelentenek megha-
tározó problémát. A fogyatékossággal 
élő gyerekek jelentős része önértékelési 
problémákkal is küszködik. Nehezen 
tudják elmondani, amikor nem számít 
a véleményük, amikor csúfolják őket, és 
amikor azt tapasztalják, hogy másként 
bánnak velük, mint kortársaikkal. 

A fentiekből kitűnik, hogy még min-
dig nagyon sok a tennivaló a gyermek-
jogok megismertetése és a gyermekek 
védelme területén. Közös felelősségünk, 
hogy a gyermekek saját jogaikon ke-
resztül tanulhassák meg a bennünket 
körülvevő világ játékszabályait, hogy 
felelősséget vállalhassanak tetteikért, 
megtapasztalhassák saját korlátaikat és 
mások jogainak tiszteletben tartását. A 
jogok ismerete és érvényesülése nem 
öncél, hanem mindannyiunk életének 
minőségi javulását szolgálja. 

(UNICEF dokumentumok alapján)

Krippel éva
A dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai 
Tanácsadási és Megelőzési Központ igazgatónője, 
Nyárasdon él, evakrippel@azet.sk

Gyermeknapi gondolatok 
a gyermekjogokról
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Ahogy a TANDEM nonprofit szerve-
zet diákönkormányzatoknak szóló mód-
szertani kézikönyvében olvasható: „Az 
iskola rendeltetése szerint arra hivatott, 
hogy tanítson, átörökítse az emberiség 
szellemi vagyonát generációról generá-
cióra”. Ez a szellemi vagyon nemcsak a 
tudást, az információk átadását takarja, 
hanem egy összetettebb, az életre felké-
szítő tapasztalati tudás és mintaszerzés 
lehetőségét is magában hordozza. A di-
ákok itt találkoznak először a tágabb kö-
zösségi rendszerrel, szabályozással, a de-
mokrácia megnyilvánulásával. Ezért is 
lényeges, hogy közelebbről megvizsgál-
juk, miért fontos, hogy aktívan működő, 
a köztudatban is élő diákönkormányzata 
(DÖK) legyen az iskoláknak. 

Az iskola vezetősége, a tanárok és az 
egyes osztályok egymáshoz viszonyított 
működési rendszere mellett a diákok 
közvetlenül is találkoznak a különbö-
ző szerepek és beosztások létezésével, a 
munkamegosztással. Vegyük példának 
az alapiskolás évek elejétől jelen lévő 
hetesek szerepét, a faliújság-felelősök 
megválasztását, s a későbbiekben az osz-
tályelnök választását. Ilyen közvetlen 
lehetőség az iskola diákönkormányzatá-
ban történő szerepvállalás is. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok 
tisztában legyenek a diákönkormány-
zat mint érdekképviseleti szervezet 
törvény által biztosított lehetőségeivel. 
Feladatuk teljes körű ellátását szolgál-
ja, ha tudatában vannak annak, hogy 
a különböző iskolai és iskolán kívüli 
rendezvények szervezésén túl érdekvé-
delmi szervezetként is funkcionál, joga 
és kötelessége kivenni a részét az isko-
la működési rendszeréből, állást foglal 
az iskolával kapcsolatos kérdésekben, 
képviseleti szerepe van iskolán belül és 
kívül, törvény által meghatározott mó-
don jön létre, és eszerint is működik. 
Az ezzel járó felelősség tudatosítása és 
vállalása növeli az egyes képviselőkben 
az iskola és diáktársaikkal szembeni el-
köteleződést. Ennek a folyamatnak egy 
következő hozadéka az a tény, hogy az 
iskola diákjai először nyilvánulhatnak 

meg mint „választók”, ezzel is közelebb 
jutva a későbbi helyi, regionális és or-
szágos választásokban játszott szerepük 
tudatosításához. Megtanulhatják, miért 
fontos, hogy komolyan vegyék válasz-
tójogukat, és azt, hogy szerepük van az 
őket képviselő egyének kiválasztásában, 
és ezáltal közvetett beleszólásuk van az 
őket is érintő változásokba, az irányí-
tásba. Mintát kaphatnak ahhoz, hogy 
mi szerint hozzák meg döntéseiket, mik 
számukra azok az értékek és tulajdon-
ságok, amikkel egy őket képviselő sze-
mélynek rendelkeznie kell. Az iskolán 
belül, zárt, biztonságos környezetben 
lehetnek részesei a megfelelően válasz-
tott képviselők sikereinek és előnyeinek 
és az alkalmatlanabbak mulasztásai által 
előidézett hátrányoknak. 

Az oktatási intézményeknek ezt a szer-
teágazó feladatkörét szem előtt tartva, az 
iskolák formális oktatási rendszeréhez 
illeszkedően 2006-ban az egyetemistákat 
tömörítő Diákhálózat a magyarországi 
Nagyító Alapítvánnyal karöltve elindított 
egy aktív középiskolásoknak szóló kép-
zéssorozatot, amely azóta más keretek 
között ugyan, de rendszeresen megvaló-
sul, immár a TANDEM nonprofit szerve-
zettel közösen. Így az egyes középiskolák 
a tettre kész diákoknak lehetőséget nyújt-
hatnak számukra akár teljesen új, alter-
natív tanulási módszertan kipróbálására, 
ezzel is bővítve az intézmények képzési 
repertoárját. A közös munka kezdetén 
feltérképezésre kerül, hogy mik az egyes 
diákönkormányzatok erősségei, esetleges 
hiányosságai, milyen alapokkal rendel-
keznek az egyes csapatok. Ezt a célok és 
igények felmérése követi, ahol a diákok 
jelezhetik, hogy mik az elképzeléseik a 
képzéssel kapcsolatban, mit szeretnének 
megtanulni, miben szeretnének fejlődni, 
vagy miről szeretnének konkrét infor-
mációkat kapni. Mindezt interaktív, nem 
formális módszerekkel. Eleinte kicsit ide-
genkednek ettől, furcsa nekik, hogy nem 
a klasszikus módon, nem padokban, egy-
más mögött ülve (egymás mögé bújva), a 
megszokott rendszerben kell együttmű-
ködniük, de a bemelegítő köröket, össze-

kovácsoló, játékos gyakorlatokat követő-
en hamar belejönnek, megbátorodnak a 
közös munkában. 

A képzés további fontos összetevője az 
egyéni munka és az önismereti rész is, 
amely rávilágít arra, hogy az eredményes 
csapatmunka egyik alappillére az, hogy 
önmagunkkal tisztában legyünk, tudva, 
hogy mik az adottságaink, mire vagyunk 
képesek, milyen reakciókat váltanak 
ki belőlünk az egyes történések, adott 
esetben a konfliktushelyzetek. A képzés 
során végig olyan módszerekkel dolgoz-
hatnak, amelyek fókuszáltan, tapasztalati 
tanulásra éleződnek ki, olyan környezet-
ben, ahol minél kevesebb figyelemelte-
relő elem veszi őket körül. Ennek egyik 
eszköze például a partneri viszonyt is 
kifejező, bizalmi szintet megalapozó kör, 
melyben ülve vállalniuk kell önmagukat, 
a gondolataikat, tetteiket, s mindezek 
következményeit, ezzel segítve az egyéni 
felelősség gyakorlását is. 

A képzés részeként elengedhetetlenek 
továbbá a kommunikációs gyakorla-
tok is, melyeken keresztül nemcsak az 
egymás közötti, az iskolavezetés és más 
külső szervezetekkel való kommuniká-
ciót gyakorolhatják, hanem a nyilvános 
beszéd és a nonverbális kommunikáció 
alapjait is elsajátíthatják. A szituációs 
gyakorlatokon keresztül gyakran merül-
nek fel a mindennapokban gondot okozó 
konfliktusforrások, amikkel itt, vezetett 
folyamatok által, biztonságos környezet-
ben tudunk dolgozni, így segítve ezek-
nek a problémáknak a feloldását. 

A közös munka további eredmé-
nyeként a diákok megtanulnak vissza-
jelzéseket adni és fogadni egymástól, 
előremozdítva a további csapatmunkát, 
a belső és külső kommunikáció effekti-
vitását. Ennek az elsajátított tudásnak 
iskolai környezetben való kamatoztatá-
sához nagymértékben hozzájárul az is, 
ha az aktív diákönkormányzati tagok 
érzik a támogatást az iskola, a tanárok és 
a szülők részéről is. Egy kis biztatásnak, 
megérdemelt dicséretnek nagy jelentősé-
ge van abban, hogy a diákok ne veszítsék 
el a motivációjukat, hogy érezzék, nem 
felesleges a munkájuk. A másik fejlődést 
segítő összetevő az építő kritika, a tanul-
ságok levonása. Mindkettő lényege, hogy 
tudják, nincsenek magukra hagyva, hogy 
bizonyos fokú önállósággal rendelkez-
nek, de ha kérdés merül fel bennük, bát-
ran fordulhatnak egy tapasztalt, segítő 
szándékú felnőtthöz. Amennyiben meg-
kapja egy aktív, lelkes diákönkormányzat 
mind a két impulzust, eredményesen, 
nagy igyekezettel fogják megbecsülni a 
megkapott bizalmat. 

A diákönkormányzatok szerepe

Szabó eszter, 
TaNDem n.o. 
junior koordinátora, 
Nagymegyeren él, 
szabo.eszter@tandemno.sk
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A Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kara az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemmel közö-
sen 2015. április 10-én rendezte meg 
„A mentori tevékenységek új kihívásai” 
című országos szakmai konferenciát. A 
rendezvényre TÁMOP projekt kereté-
ben került sor. Az ELTE projektjének 
címe az „Országos koordinációval a pe-
dagógusképzés megújításáért”, melynek 
a „Koragyermekkori neveléshez kapcso-
lódó szakterületi és módszertani fejlesz-
tések” című alprojektje foglalkozik a 
mentorképzés komplex kérdésköreivel. 
A Szegedi Egyetem TÁMOP pályázati 
programjának címe „Mentor(h)áló 2.0 
Program”, amely már a nevében is tar-
talmazza a mentor szót. A projekt fő 
feladata a pedagógusképzés új útjainak 
kialakítása és továbbfejlesztése a dél-
alföldi régióban. 

A konferencia célja az volt, hogy 
hozzájáruljon a pedagógusképzések és 
továbbképzések tartalmi és módszer-
tani fejlesztéséhez, a mentori szerepek 
pontosításához, ismertesse a mentori 
tevékenységgel kapcsolatos kutatáso-
kat és tapasztalatokat, elemezze a men-
torrendszer működési eredményeit, 
valamint bemutassa a meglévő óvodai 
és iskolai mentori tapasztalatokat, jó 
gyakorlatokat.

Dr. Herbszt Mária, a SZTE JGYPK 
intézetvezető főiskolai tanára a konfe-
rencia levezető elnökeként nyitó sza-
vaiban kiemelte, sok oka van annak, 
hogy a mentor szerepe előtérbe került. 

Így egyrészt az, hogy az iskola feladat-
rendszere átalakult, összetettebb lett, 
melynek következtében több feladat 
vár a pályakezdő pedagógusokra. A 
kezdő pedagógusok számára a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény és a pe-
dagógusok előmeneteléről szóló kor-
mányrendelet szerint a mentor nyújt 
segítséget a gyakornoki fokozatba 
besorolt, két évnél kevesebb szakmai 
tapasztalattal rendelkező gyakorno-
kok szakmai szocializációjában, és a 
szakmai-módszertani feladatok ellátá-
sában. 

A tudományos tanácskozást Dr. 
Marsi István, főiskolai tanár a Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar dékánja nyitotta 
meg. A Dékán Úr személyes hangvé-
telű köszöntő beszédével hangsúlyozta 
a téma fontosságát. Megosztotta a kon-
ferencia résztvevőivel, hogy számára is 
mindig nagyon fontosak voltak azok a 
mentorok, akik a pályáján segítették. 
Emellett rámutatott arra, hogy a karon 
jól működik a hagyományos mester-
tanítvány, mentor-fiatal pályakezdő 
kolléga viszony, hiszen a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a végzett hallgatók 
gyakran felkeresik elsősorban egykori 
témavezetőjüket, tanáraikat, akiktől ta-
nácsot kérhetnek. Azonban mégis a se-
gítség hatékony útja, hogy a „gondol-
kozz globálisan, cselekedj lokálisan” 
alapelvet követve, a pályakezdőknek 
a mentorok közvetlenül a helyszínen 
tudjanak segítséget nyújtani, taná-

csokat adni. Ez lehetővé teszi a pálya-
kezdők számára a szakmai együttmű-
ködést, valamint kölcsönös tanulási 
lehetőséget biztosít.

A mentori tevékenységekkel kap-
csolatos kutatásokat és tapasztalatokat 
az oktatási paradigmaváltás tükrében 
tárgyaló nyitó plenáris előadásokat 
Dr. Sztanáné dr. Babits Edit az SZTE 
JGYPK főiskolai tanára, Dr. Poór Zol-
tán, a NYME ACSJK intézetvezetője, 
egyetemi docense, Dr. Golyán Szilvia 
az ELTE TÓK adjunktusa, valamint 
Fáyné Dr. habil. Dombi Alice a SZTE 
JGYPK, tanszékvezetője, főiskolai ta-
nára tartotta.

A tudományos előadások során az 
előadók bemutatták, hogyan gondol-
kodnak a mentor fogalmáról, a men-
tori szerepekről, valamint ismertették 
a mentorképzés közös tartalmi elemeit 
és intézmény-specifikus sajátosságait. 
Az első előadó Dr. Sztanáné Dr. Babits 
Edit „A mentorképzés pedagógiai kér-
dései, a gyakorlati tapasztalatok során 
felmerült szakmai kihívások” című 
előadásában utalt arra, hogy a közne-
velési intézmények sokszor különbö-
zően értelmezik a mentor fogalmát, és 
eltérő szakmai tapasztalatokkal ren-
delkeznek. Ismertette a mentorképzés 
tananyag összeállításának főbb aspek-
tusait, kiemelve azt, hogy a mentor-
képzésben az a szaktárgyi blokk, amit 
az intézmény a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve maga alakít ki, a kor-
osztályi jellemzőkön túl, napjaink spe-

A mentori tevékenységek új kihívásai 
egy országos szakmai fórum tükrében

Dr. Kovács Krisztina
SZTE JGYPK Tanító- 
és Óvóképző Intézet, adjunktus, 
kovacs.k@jgypk.szte.hu
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ciális kérdéseit jeleníti meg. Előadá-
sában nagy hangsúlyt fordított annak 
elemzésére, hogy a mentorképzésben 
milyen szakmai feladatokra készítik 
fel a mentorhallgatókat. Gondolatait 
a szegedi és a bajai képzőhelyen folyó 
mentorképzésben több mint 80 hall-
gató körében végzett kérdőíves tájéko-
zódásának főbb tapasztalataival zárta, 
melynek summázataként megállapít-
ható, hogy a képzésben résztvevőket 
elsősorban az érdeklődés motiválta a 
képzés választásában, ami igényessé-
get, szakmai gondosságot jelez a hall-
gatók részéről.

Dr. Poór Zoltán a „Mentorképzés 
tartalma és módszertana” címmel tar-
totta meg előadását, melyben betekin-
tést nyújtott a mentorképzés múltjába 
és jelenébe. Előadásának első részében 
a mentorképzéshez vezető utat mutatta 
be, személyes gyakorlóiskolai szakve-
zetői és megyei szaktanácsadói élmé-
nyei, valamint több nemzetközi modell 
helyszíni tanulmányozásának tapasz-
talatai tükrében. Beszámolt arról, hogy 
az 1990-es évek közepétől lehetősége 
nyílt arra, hogy brit pedagógusképzé-
si szakemberekkel közös továbbkép-
zést szervezzen. A képzésben szerzett 
tapasztalatai vezettek egy dunántúli 
egyetem partneriskolai hálózatában 
a tanárjelöltek gyakorlati képzésében 
résztvevő kollégák felkészítési rend-
szerének kialakításához. Gondolatait a 
mentorképzés tartalmi és módszertani 
bemutatásával zárta. Előadása rávilá-
gított arra, hogy a mentorképzésnek 
múltja van, amire lehet építkezni.

Az előadások sorát követte Dr. 
Golyán Szilvia a mentorképzéssel kap-
csolatban sok kérdést felvető „A gya-
korlatvezető-képzés rendszere az ELTE 
Tanító- és Óvóképző Karán ‒ tartalmi 
és szerkezeti jellemzői” című előadása, 
melyben egy intézményi gyakorlatot 
ismertetett. Az előadó beszámolt arról, 
hogy az ELTE TÓK-on a nagy hallga-
tói létszám tette szükségessé a mentori 
rendszer és mellé a helyi sajátosságból 
adódó tutori rendszer kialakítását, 
valamint a gyakorlatvezető-képzés 
bevezetését. Előadásában kiemelte az 
óvodapedagógus és a tanító gyakorlat-
vezető képzés differencia specifikuma-
it, célját, valamint súlypontjait. A kép-
zési rendszer kialakításánál törekedtek 
a képzésben részt vevő, viszonylag 
homogénebb óvodapedagógusokból 
álló hallgatók és a különböző művelt-
ségterületen dolgozó tanítók és eltérő 
szakterületi ismeretekkel rendelkező 
tanárokból álló heterogénebb jelöl-

tek számára megfelelő képzési modul 
kialakítására. A tartalmi elemek kö-
zött megjelennek a fiatal felnőttkor 
sajátosságai, a mentor feladatköre, a 
mentori szerepek, a képzési rendszer 
megismertetése, valamint a korszerű 
módszertanok és különböző tréning-
elemek alkalmazása. Az előadásból 
megtudhattuk, hogy az ELTE TÓK-on 
a mentori rendszer hívta életre a tutori 
rendszert, ami a tutorok személyén 
keresztül lehetővé teszi a párbeszédet 
a gyakorlóintézmények és a képzőin-
tézmények között, és hozzájárulhat a 
mentori munka eredményesebbé téte-
léhez.

A délelőtti programot Fáyné Dr. 
habil. Dombi Alice a „Mentor és 
mentorált szerepek a reziliencia fényé-
ben” című gondolatébresztő előadása 
zárta, melyben a tanszékvezető asszony 
új vetületét mutatta be a mentori szere-
peknek, és az azokhoz kapcsolódó sze-
repfeladatoknak. Ismertette a szegedi 
mentorképzés specifikumait, valamint 
a mentori tevékenység pszichológiai 
vonatkozásait. A szegedi mentorképzés 
tágan értelmezi a mentori feladatkörö-
ket, és ennek megfelelően négy irányt 
foglal magában: (1) a pályakezdő peda-
gógus szakmai szocializációjának segí-
tése, (2) a pedagógusjelöltek gyakorlati 
tevékenységének teljes körű irányítása, 
támogatása; (3) a mentor hallgatók 
munkájának összefogása, (4) a szakte-
rületi mentor tevékenységének össze-
fogása. Ez utóbbi egy meghatározott 
pedagógiai feladatnak az irányítására, 
összefogására szolgál, egy-egy szakte-
rület vezetésére készíti fel a pedagógus 
mentor a mentoráltakat. A képzésben 
az első két terület a domináns. Az 
előadás harmadik része a reziliencia 
fogalmát értelmezte, ami a mentori te-
vékenységgel való azonosuláshoz kap-
csolódó fogalom. Ebben az értelemben 
a mentor, amit problémaként él meg, 
kihívásnak tekinti, ami erőt ad számá-
ra a kihívással való megküzdésre, az a 
mentorrá válás útján kialakítható. Az 
előadás kitért a reziliens személyiség 
jellemzőire, a rizikótényezőkre, vala-
mint a védőfaktorok szerepére a sze-
mélyiségben.

A délutáni program részeként az 
érdeklődők tematikusan három mű-
helyfoglalkozás közül választhattak: a 
mentor óvodapedagógus vagy a men-
tor tanító tevékenységével kapcsolatos 
fejlesztési feladatok, valamint a men-
tor gyermekvédelmi tevékenységei. 
A műhelybeszélgetéseken a tanító- és 
óvóképzésben érintett oktatók és a 

köznevelési intézmények pedagógu-
sai vettek részt, és a mentori tevé-
kenységekről az életpálya tükrében, a 
mentor-tutor-vezetőtanár szerepeiről, 
a mentori kompetenciákról, szerep-
körökről, tevékenységekről, valamint 
a mentorképzés fejlesztésével kapcso-
latos ötletekről folytattak szakmai be-
szélgetést. A szakmai diskurzusokon 
a mentori tapasztalatokkal rendelkező 
pedagógusok megosztották egymás-
sal tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. 
A műhelyfoglalkozásokat Dr. habil. F. 
Lassú Zsuzsa, Fáyné Dr. habil. Dombi 
Alice és Mészáros Katalin irányították. 
Konszenzusként megfogalmazódott az 
a gondolat, hogy célszerű lenne évente 
műhelytalálkozót szervezni, ami elő-
segítené a kapcsolattartást és tapaszta-
latcserét a témában érintettek között, 
valamint a mentorálásnak létre lehet-
ne hozni egy virtuális online formáját, 
ami szintén hozzájárulhat a sikeres 
mentorrendszer működéséhez.

Összességében elmondható, hogy a 
konferencia sikeresen zárult. A több 
közös tartalmat tárgyaló, gondolatéb-
resztő előadások inspirálóak voltak. A 
rendezvény közelebb hozta egymáshoz 
a felsőoktatás és a köznevelési intéz-
mények résztvevőit, valamint lehetővé 
tette, hogy a különböző ismeretekkel, 
tapasztalatokkal rendelkező kollégák 
szakmai beszélgetést folytassanak, és 
egymástól tanuljanak. A rendezvény 
rámutatott arra, hogy a mentorok je-
lenléte a köznevelési intézményekben 
és a szakmai feladatokra felkészítő 
mentorképzés szükségessége vitatha-
tatlan, mivel a mentori szerepstruktú-
rák és az ahhoz tartozó feladatkörök 
komplexek, melyek sikeres ellátása 
nem egyszerű munka, elméletét és 
gyakorlatát a szakmai segítők a men-
torképzés során sajátíthatják el. 

A sokféleképpen értelmezett mentor 
fogalmát és a mentori szerepeket Fáyné 
Dr. habil. Dombi Alice előadásában el-
hangzott Galileitől származó idézet jól 
példázza: „Semmit nem lehet megtaní-
tani egy embernek, csak segíteni, hogy 
rátaláljon önmagán belül.” A mentor 
tehát nem direkt módon vezet, hanem 
segít azon az úton elindulni, ahol a 
mentorált magára találhat. 
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A  kérdőív 13 kérdést tartalmaz, ill. 
13 élethelyzetet ír le. A  kérdések 3-4 
válaszlehetőséget kínálnak. 

Karikázza be azt a  választ, amely 
a legpontosabban kifejezi az Ön reak-
cióját (megoldási javaslatát). Egy-egy 
kérdés esetében akár több választ is 
bekarikázhat, ha több válasz is kifejezi 
az Ön reakcióját. Ha valamelyik kér-
dés olyan élethelyzetet ír le, ami az Ön 
számára elképzelhetetlen, akkor ezt 
a kérdést ugorja át (ne karikázzon be 
választ).

A kérdésekre nincsenek helyes vagy 
jó válaszok, de helytelen és rossz vála-
szok sincsenek. Ezért a kérdőív kitölté-
sekor járjon el őszintén, tisztességesen 
és felelősségteljesen.

1. A városba érkezett egy régi ismerőse, 
és szállodában szállt meg. Adódó alka-
lommal szeretné tiszteletét tenni az Ön 
lakásában. Hogyan magyarázná el neki 
a szállodától az Ön lakásához vezető 
utat?
a) egy papírra lerajzolnám az útvona-
lat;
b) szavakkal írnám le (magyaráznám 
el) az útvonalat;
c) egy papírra írnám le az utasításo-
kat (nem térképet rajzolnék), hogy hol, 
merre menjen;
d) eljönnék érte a szállodába gépkocsival.

2. Ön nem biztos abban, hogy az utca 
nevét hosszú á-val (pl. Jirásková) vagy 
rövid a-val (pl. Jiráskova) kell kiejteni. 
Mit tesz a helyes kiejtés érdekében:
a) a szótárban néznék utána a helyes 
kiejtésnek;
b) magam elé képzelném az utca nevét 
hosszú á-val, majd rövid a-val, és kivá-
lasztanám azt, ami nekem jobban tet-
szik;
c) képzeletben kiejteném az utca nevét 
á-val, ill. a-val, és kiválasztanám azt, 
amelyik a fülemnek jobban cseng;
d) mindkét megoldást leírnám egy pa-
pírra, és azt választanám, amelyik job-
ban tetszik.

3. Egy körútra készül barátjával, és ép-
pen kézhez kapja az utazási iroda leve-
lét és a  kirándulás útvonalát. Hogyan 
reagálna:
a) azonnal felhívnám a barátomat és el-
mondanám neki;
b) az útvonal másolatát elküldeném a 
barátomnak;
c) térképen megmutatnám neki az egyes 
úti célokat;
d) elmondanám neki, hogy mit akarok 
csinálni a meglátogatott helyszíneken.

4. Valami jót szeretne főzni a családjá-
nak. Hogyan járna el:
a) recept nélkül megfőznék egy már be-
vált ételt;
b) a receptkönyvből választanék ki egy 
olyan ételt, ami jól néz ki (az ábrán, a 
fényképen);
c) a receptkönyvből választanék ki vala-
milyen különlegességet.

5. Az Ön cége baráti kapcsolatokat ápol 
egy távoli városka hasonló intézetével. A 
testvéri intézetből Önökhöz látogatóba 
érkező csoport tagjai szeretnének meg-
ismerkedni a városkörnyéki természeti 
szépségekkel. Ön hogyan reagálna:
a) közvetlenül a  helyszínen mutatnám 
meg a természeti szépségeket;
b) a természeti szépségekről fényképeket 
és diapozitívokat mutatnék nekik;
c) a természeti szépségeket tartalmazó (le-
író) információs lapokkal látnám el őket;
d) mesélnék nekik a környék természeti 
szépségeiről.

6. Új CD-lejátszót kíván vásárolni. 
A készülék árán kívül mi az, ami a leg-
inkább befolyásolná a választást?
a) az elárusító, aki a  CD-lejátszóval 
kapcsolatban mindent elmondana 
(minden kérdésemre válaszolna);
b) a kézikönyvben leírt részletes ismer-
tetés;
c) a CD-lejátszó működésének kipróbá-
lása;
d) a  CD-lejátszó formatervezése 
(dizánja).

7. Gondolatban megpróbálja feleleve-
níteni, hogyan tanult a  számítógépen 
dolgozni, számítógépes játékot játszani, 
valamilyen háztartási gépet (porszívó, 
mixer stb.) vagy mobiltelefont kezelni. 
Milyen módszerrel sajátította el a leg-
ügyesebben az adott tevékenységet?
a) kézikönyvben lévő diagramok, sé-
mák, ábrák segítségével;
b) kézikönyv leírása alapján;
c) egy másik személy magyarázta el a 
kezelés menetét;
d) manuális tevékenységgel – addig kí-
sérletezem, amíg rájöttem a helyes keze-
lés menetére.

8. Önnek a látásával van problémája. 
A betegség milyen fajta leírását várja el 
a szemorvostól:
a) mondja meg, mi a bajom;
b) ábrákon, diagramokon mutassa meg, 
hogy mi okozza a szembetegségemet;
c) háromdimenziós modellen mutassa 
meg, hogy mi okozza a látási hibát.

9. Egy új számítógépes program kezelését 
szeretné elsajátítani. Milyen módszerrel 
tanulja meg a leghatékonyabban?
a) leülök a  számítógép elé, megpróbá-
lom beindítani a programot, és a képer-
nyőn megjelenő utasítások értelmében 
haladok;
b) előbb a kézikönyvben elolvasom a 
program leírását;
c) felhívom a  barátomat, magyarázza 
el, mit tegyek.

10. Ön megszállt egy idegen város 
szállodájában. A  kölcsönzőből autót 
kölcsönöz, és szeretné meglátogatni a 
városban élő barátját, de nem ismeri 
a címét, és azt sem tudja, hogyan jut-
hatna el hozzá. Milyen segítséget vár el 
barátjától?
a) rajzolja le, hogyan jutok el hozzá;
b) mondja el, hogyan jutok el hozzá;
c) egy papírra írja le, hogyan jutok el 
hozzá;
d) jöjjön értem a szállodába, és a saját 
autójával vigyen el a lakásásra.

Az érzékszervek preferenciáján alapuló tanulási stílusok 
megállapítása a VARK-féle kérdőív segítségével

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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11. Egy bizonyos tankönyvet kíván meg-
vásárolni. A könyv árán kívül mi befo-
lyásolná Önt a választásban?
a) az, hogy a tankönyv egy régebbi pél-
dányából már tanultam;
b) az, hogy gyorsan beleolvasok néhány 
fejezetbe;
c) a könyv kinézete, borítólapja, színe-
zése, betűtípusa stb.

1. Határozza meg a bekarikázott válaszok számát. 
2. A V, A, R, K – val jelölt sorokban jelölje meg (karikázza 
be) azokat a válaszokat, amelyeket a kérdőívben is bekari-
kázott.
V. 1a, 2b, 3c, 4b, 5b, 6d, 7a,  8b,  10a, 11d, 12c, 13b
 összesen ……. pont (minden bekarikázott válasz egy pon-
tot ér).
vizuális – nonverbális (látásra támaszkodó) tanulási stílus
A. 1b, 2c, 3a, 4c, 5d, 6a, 7c, 8a, 9c, 10b, 11b, 12a, 13d 
 összesen ………pont
auditív (hallásra támaszkodó) tanulási stílus
R. 1c, 2a, 3b, 5c, 6b, 7b, 9b, 10c, 11c, 12b, 13a
összesen ………pont
vizuális –verbális (látásra és szóbeli információkra támasz-
kodó) tanulási stílus
K. 1d, 2d, 3d, 4a, 5a, 6c, 7d, 8c, 9a, 10d, 11a, 13c
összesen ………pont
kinesztetikus (mozgásra, tapintásra támaszkodó) tanulási 
stílus

3. Az egy sorban elért legmagasabb pontszámból fokoza-
tosan vonja ki a többi sorban elért pontszámokat.

4. A kivonás után kapott különbséget hasonlítsa össze az 
alábbi táblázatban (17. táblázat) feltüntetett értékekkel:

1. táblázat
A bekarikázott 
feleletek 
száma összesen

Nagyon erős 
preferencia

közepesen 
erős 
preferencia

mérsékelt 
preferen-
cia

16-ig
17-22
23-30
30 felett

4 vagy több
5 vagy több
6 vagy több
7 vagy több

3
4
5
6

2
3
4
5

5. Ha a különbség nagyobb vagy egyenlő, mint az 1. táb-
lázatban feltüntetett érték, akkor a  táblázatnak azt a  sorát 
választjuk, amely megfelel az összes  feleletek számának. 
Ennek alapján azt a tanulási stílust preferálja (nagyon erő-
sen, közepesen vagy mérsékelten), ahol a legnagyobb pont-
számot érte el a megfelelő tanulási stílussal szemben (azzal 
szemben, amelyiknek a  pontszámát kivonta a  legnagyobb 
pontszámból).

Ha a különbség kisebb, mint a megfelelő sorban feltün-
tetett érték, akkor nincs különbség két tanulási stílus prefe-
renciájában, tehát vegyes tanulási stílusról beszélünk. A ve-
gyes tanulási stílus két-, három-, akár négy tanulási stílusból 
is állhat.

Példák:
Négy diák: Éva, Péter, Lucia és József saját tanulási stílu-

sukat akarják meghatározni. A VARK kérdőívet a követke-
zőképpen töltötték ki (18. táblázat):

12. A moziban új filmet vetítenek. Mi-
nek az alapján dönti el, hogy megnézi-e 
a filmet?
a) a rádióban hallgattam a film ismer-
tetését;
b) olvastam a film bírálatát (filmkriti-
kát);
c) reklámfelvételeket láttam a filmből.

13. Azt a tanárt szereti, aki a  tanítási 
órán
a) tankönyvet, kézikönyvet használ és 
a tananyagot bemutató írásos anyagot 
osztogat;
b) diagramokat, sémákat, folyamatáb-
rákat használ;
c) laboratóriumi munkákat, gyakorla-
tokat, exkurziókat (üzemlátogatásokat) 
szervez;
d) diskurzust folytat a diákokkal

2. táblázat
Éva Péter Lucia József

V 10 8 6 3
A 0 7 4 3
R 2 4 7 4
K 1 5 4 5
A bekarikázott 
feleletek száma 
összesen

13 24 21 15

Éva
A legnagyobb pontszámot a V sorban érte el: V = 10.
Az többi sorban a különbség:  V - A = 10 – 0 = 10
     V - R = 10 – 2 = 8
     V - K = 10 – 1 = 9 

A bekarikázott feleletek száma összesen: 13, ezért az 1. 
táblázat első sora (16-ig) érdekel bennünket. 

Éva esetében a V-hez viszonyítva mindhárom sor, tehát az 
A, R és K sorok különbsége is nagyobb, mint 4. Ez azt jelenti, 
hogy nagyon erősen preferálja azt a tanulási stílust, amely-
ben a legnagyobb pontszámot érte el, tehát a V – vizuális – 
nonverbális stílust. Az információkat tehát vizuálisan, képi 
(látásra támaszkodó) formában szerzi meg. 

Péter  
A legnagyobb pontszámot szintén a V-sorban érte el: 
V = 8. A többi sorban a különbség 
V  – A = 8 - 7 = 1, V – R = 8 – 4 = 4, V – K = 8 – 5 = 3.
A Péter által bekarikázott feleletek száma összesen 24, te-

hát az 1. táblázat harmadik sora (23-30) érdekel bennün-
ket. A harmadik sorban a V - R = 4, tehát Péter mérsékelten 
ugyan, de a V-stílust preferálja az R-stílussal szemben. Az 
A és a K stílussal szemben viszont nem preferálja a V-stí-
lust, hiszen V - A=1 és V - K = 3, tehát a különbség mind-
két esetben kevesebb, mint az 1. táblázat harmadik sorában 
lévő értékek. Ez azt jelenti, hogy Péter a V, A és K stílusokat 
preferálja, tehát vegyes tanulási stílussal rendelkezik. Az 
ismereteket vizuálisan (képi formában) auditív (szavak for-
májában) és kinesztetikus (motoros) formában sajátítja el. 
Számára nem megfelelő, tehát nem részesíti előnyben az R 
– vizuális – verbális (látásra támaszkodó) stílust.

Lucia
A legnagyobb pontszámot az R-sorban érte el: R = 7. A 

többi sorban a különbség:
R - V = 7 - 6 = 1, R – A = 7 – 4 = 3, R – K = 7 – 4 = 3. 

A Lucia által bekarikázott feleletek száma összesen 18, tehát 
az 1. táblázat 2. sora érdekel bennünket. A második sorban 

R – A = 3 és R – K = 3, tehát Lucia az A és K stílussal 
szemben mérsékelten ugyan, de az R-stílust részesíti előny-

A kérdőív kiértékelése
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Az iskolaügy helyzetének elemzése 
során gyakran szóba kerül az a kérdés, 
hogy vajon miért alkotják a pedagógu-
sok számának túlnyomó részét a nők. 
Ez a téma leggyakrabban azzal a véleke-
déssel összefüggésben merül fel, amely 
szerint a férfiak jelenléte társadalmilag 
„egészségessé”, „normálissá”, profesz-
szionálissá teszi az iskolai légkört, és 
hatékonyabbá az iskolai nevelést. Ezt 
az esszencialista felfogást gyakran a ta-
nárkutatások is kritikátlanul átveszik, 
ahelyett, hogy a szociológia, a pszi-
chológia és a gendertanulmányok in-
terdiszciplináris elméleteit alkalmazva 
a probléma valódi okait és megoldási 
lehetőségeit kutatnák.

A társadalomtudományok nagy ré-
szében már a kutatás részét képezi a 
társadalmi nemről szóló diskurzus, 
ami sajnos a neveléstudományban még 
nem nyert létjogosultságot. Ha a társa-
dalmi nemet (gender) mint társadalmi 
és kulturális konstrukciót vizsgáljuk, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a nők és a 
férfiak társadalmi szerepei, státuszai 
és ezek viszonyrendszere az oktatási 
rendszerben mint társadalmi alrend-
szerben is tükröződik. „A társadalmi 
nemeken alapuló különbség az egyén 
identitásának egyik láncszeme a nem-
zethez, etnikumhoz, gazdasági-társa-
dalmi osztályhoz stb. tartozással együtt 
az emberi különbségek hálózatában. 
Ezeknek a meghatározottságoknak az 
együttese játszik szerepet a társadalmi 
kulturális előnyök és hátrányok szitu-
ációinak kialakításában” – írja Thun 
Éva, neveléstudományi szakember. 

Megállapítja, hogy mivel a nemekről 
szóló tudás és társadalmi gyakorlat fo-
lyamatos változáson megy át történeti-
leg és kulturálisan, ennek a változásnak 
az oktatásban szintén folyamatosan 
reflektálódnia és reprezentálódnia kell. 
Ennek a reflexiónak és reprezentáció-
nak a tartalmát és módszerét a gender-
elméletek és pedagógiai elméletek ki-
egyensúlyozott párbeszéde hozhatja 
létre.

Járjuk körül tehát a témát ebben az 
esetben a pedagógiai genderkutatások 
szempontjaiból. Elsőként nézzük meg, 
mi a helyzet az iskolában, vagyis ho-
gyan nyilvánul meg a nemek közötti 
egyenlőtlenség a tanítás, nevelés folya-
matában.

A nemek közötti esélyegyenlőség 
kérdése az oktatásban több évtizede 
kutatások tárgyát képezi világszerte. A 
múlt század 60-as éveitől kezdve ame-
rikai és európai kutatások hívtak fel a 
figyelmet olyan egyenlőtlenségekre, 
amelyek az iskolarendszerben a mai 
napig fennállnak. 

Az egyik ilyen terület maga a tanítás 
és a nevelés folyamata az iskolában. 

A tanári magatartás hatása a tanu-
lókra a nemi szocializációra is vonat-
kozik. A tanítók és a tanulók közötti in-
terakció vizsgálata során többek között 
arra mutattak rá, hogy a pedagógusok 
a fiúkat többet dicsérik a tudásukért, a 
lányokat pedig a jó magaviseletükért. 
A fiúk eredményeit tudásuknak és jó 
képességeiknek tulajdonítják, a lányo-
két a szorgalmuknak. Ha a lányok és a 
fiúk eredményei egyformák is, a taní-

Az iskolaügy feminizálódása

Bolemant Lilla,
Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete 
(Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM), tudományos kutató
Pozsony, liliana.bolemant@nucem.sk

ben. A V-stílussal szemben viszont ez 
nem érvényes, mert R - V = 1, tehát 
kisebb, mint a második sorban lévő 
táblázati érték. Lucia a V és az R stílu-
sokat preferálja, ezért ebben az esetben 
is vegyes tanulási stílusról beszélünk. 
Az ismereteket vizuálisan szerzi meg, 
mégpedig képi és szóbeli (nonverbális 
és verbális) formában. Az auditív (A) 
és a kinesztetikus (K) tanulási stílus 
számára nem megfelelő.

József
A K sorban szerezte a  legnagyobb 

pontszámot: K = 5. A többi sorban a 
különbség:

 K - V = 5 - 3 = 2, K – A = 5 – 3 = 2, 
K – R = 5 – 4 = 1. József összesen 15 fe-
leletet karikázott be, tehát az 1. táblázat 
első sora szerint (16-ig) járunk el.

Az első sorban K - V = 2 és K - A = 
2, tehát mérsékelten ugyan, de József a 
K-stílust preferálja a V és A stílusokkal 
szemben. Az R-stílussal szemben vi-
szont ez nem mondható el, mert K - R 
= 1, tehát ebben az esetben is vegyes 
tanulási stílusról beszélhetünk, hi-
szen Péter egyformán előnyben része-
síti a K és az R stílusokat. Számára nem 
megfelelő a V és az A tanulási stílus.

IRODALOMJEGYZÉK
 Fleming, N.: The VARK Questionneire [on-

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

lava: MPC 
Megtalálható az interneten: http://www.
vark_learn.com/questionnaire.htm. (A  szer-
ző fordítása).
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tók meg vannak győződve róla, hogy a 
fiúknak jobb a logikai gondolkodásuk, 
és a lányok számára nehezebb a ma-
tematika. Ha a lányok rosszabb ered-
ményt érnek el a dolgozatban, a taní-
tók szerint ez kisebb képességeiknek 
köszönhető, ha a fiúk érnek el rosszabb 
eredményt, az az igyekezetük hiánya. 

Ez a társadalmi nemi szerepek szte-
reotip felfogásának továbbadása, ami 
elősegíti azt, hogy ezek a sztereotípiák 
és előítéletek beteljesítsék magukat. Ha 
azt állítjuk, hogy a fiúk jobbak mate-
matikából, egy idő után elhiszik, és ezt 
fogják gondolni ők is. A lányok pedig 
veszítenek önbizalmukból, még akkor 
is, ha ugyanolyan jók a matematiká-
ban. 

Elterjedt az a vélekedés, hogy a fiúk 
jobban vonzódnak a természettudo-
mányi tárgyakhoz, míg a lányok a hu-
mán tárgyakhoz. A szociobiológiai ku-
tatások viszont nem bizonyították ezt, 
ami azt jelenti, hogy a tantárgyi ered-
ménybeli különbségeket a kulturális 
tanulás okozza, tehát a tanár, a szülő, 
a közvélekedés közvetíti a lányok és a 
fiúk felé ezt a véleményt, ők pedig a 
társadalmi elismerésre törekedve elfo-
gadják, magukévá teszik azt.

A tanárok a lányok és a fiúk visel-
kedését is eltérően értékelik. Míg a 
fiúknak elnézik, ha zavarják az órát, a 
lányokat gyakrabban intik arra, hogy 
csendben maradjanak és illedelmesen 
viselkedjenek.  

A pályaválasztás folyamatában 
mindezek a sztereotípiák szintén meg-
jelennek. A lányok az alapiskola alsó ta-
gozatán még pontosan tudják, milyen 
pályát szeretnének választani, 10-12 
éves koruk körül elbizonytalanodnak, 
mert gyakran az, amit szeretnének, 
nem felel meg a tanárok és a szüleik 
elvárásának. Később, a középiskolában 
és a felsőfokú képzés kiválasztásakor 
gyakran inkább eltitkolják valódi vá-
gyaikat, nehogy nőként elutasításban 
részesüljenek, ha nem felelnek meg a 
nekik szánt szerepnek.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz is, 
hogy a nők pályája gyakran vargabetű-
ket ír, mert ha későbbi életükben végre 
veszik a bátorságot, és megpróbálják 
eredeti terveiket megvalósítani, gyak-
ran kell újra az iskolapadba ülniük, 
vagy másféle munkát keresniük, mint 
amit addig végeztek.

A fiúkra sincs azonban feltétlenül 
pozitív hatással az iskolai szocializáció, 
a rejtett tanterv, amit az iskola közve-
tít közegével, szellemével, a pedagógus 
pedig viselkedésével, véleményével. 

Míg a lányok esetében negatív visel-
kedésként ítélik meg az asszertivitást, 
a versenyszellemet, addig a fiúknál ezt 
egyenesen elvárják, keménynek, ha-
tározottnak kell lenniük, érzelmeiket 
pedig nem mutathatják ki, mert akkor 
tanáraik és társaik is elítélik őket.

Több kutatás rámutatott arra, hogy 
a koedukált oktatás nem minden eset-
ben hoz megfelelő eredményt, vagyis 
nem megfelelő arra, hogy a fiúk és a lá-
nyok egyformán érvényesíthessék ké-
pességeiket, és egyforma eséllyel dol-
gozzanak a jó eredményeiken. Javasolt 
legalább bizonyos órákat külön-külön 
megtartani, az egyenlő esélyek biztosí-
tása érdekében.

A lányok és a fiúk közötti egyen-
lőtlenségek felszámolásának módja a 
genderpedagógia, amely a képességek 
és készségek sokféleségére alapoz, tu-
datosítva az egyenlőtlenségeket, és le-
hetőséget teremtve arra, hogy minden 
tanuló egyéni képességeinek és elkép-
zeléseinek megfelelő lehetőséget kap-
jon azok kibontakoztatására.

A tanári pálya elnőiesedésének egyik 
oka az eddigiekben felvázolt szociali-
zációs folyamat, amelyben a lányokat 
olyan pálya felé irányítják, amely a 
másokkal való törődéssel, a neveléssel, 
a gondoskodással kapcsolatos, hiszen 
ezeket tipikus női tulajdonságként 
értelmezik. A nemi sztereotípiákon 
szocializálódtunk, tehát a női munka 
– férfi munka pontos elosztását belénk 
nevelték. A társadalmi hierarchia sze-
rint a nők a magánszféra területére tar-
toznak, a férfiak a nyilvános szférába. 
A magánszféra területére sorolódik a 
gyermeknevelés, a családi élet műkö-
désének biztosítása, amely mind a fi-
zetetlen munka kategóriájába tartozik, 
ezért alacsonyabb rendűnek, értékte-
lennek tartja a társadalom. A hangza-
tos szóbeli értékelések, az anyaszerep 
felmagasztosítása csupán szólamok, 
amelyek nem növelik az ezzel járó 
munka értékét. Ennek következménye, 
hogy a gondoskodást, empátiát, törő-
dést igénylő munkakörök, a szociális 
munka, az egészségügy, az iskolaügy 
a legrosszabbul fizetett munkák Szlo-
vákiában is. Történelmileg pedig bizo-
nyítható, hogy a nők tömeges belépése 
bizonyos ágazatokba, munkakörökbe 
egyenes arányban maga után vonja 
azok gazdasági és társadalmi presztí-
zsének csökkenését.

Az iskolaügy ezek közé az ágazatok 
közé tartozik. A nők az összes alkalma-
zott több mint 80%-át alkotják az alap-
fokú oktatásban. A középiskolákban ez 

az arány kicsit változik, a férfiak aránya 
a műszaki és mezőgazdasági szakkö-
zépiskolákban és szakiskolákban ma-
gasabb, főleg a sztereotip módon „férfi 
szakmáknak” mondott területeken. A 
felsőoktatásban a nők aránya csupán 
40%, és minél magasabb tudományos 
szintet vizsgálunk, annál kisebb az ará-
nyuk. Ennek oka, hogy a nők a gyer-
mekvállalás miatt lemaradnak, mi-
vel nem kapnak segítséget ambícióik 
megvalósításához, a gyermekgondo-
zási „szabadság” után pedig nehezen 
tudnak visszatérni, és újra felvenni a 
tempót.

Az elnőiesedett szakma alacso-
nyabb bért generál, de még ezen belül 
is kevesebbet keresnek a nők, mint a 
férfiak, mintegy 20-25 százalékkal. 
Ugyanolyan munkakörben tehát az is-
kolaügyben is fennáll a nők fizetésbeli 
diszkriminációja.   

A funkcióbeli diszkrimináció is 
fennáll, ugyanis sokkal magasabb 
arányban kerülnek vezető pozícióba a 
férfiak, mint amilyen az arányuk a pe-
dagógusok között.

A szterotípiák óriási hatalmának kö-
szönhetően a pedagógusok a felméré-
sek alapján ezeket az eltéréseket nem 
reflektálják, figyelmen kívül hagyják, 
vagy természetesnek tartják, sőt eluta-
sítják. Ezzel nem tér el a véleményük a 
populáció nagy részének véleményé-
től, viszont mint a jövő generáció ne-
velőinek fontos lenne tudniuk, hogy a 
nemi egyenlőtlenségek a társadalom 
strukturális egyenlőtlenségei és felszá-
molásuk elvezethetne ahhoz is, hogy 
az iskola ne a politikai érdekek utolsó 
helyén szerepeljen, hanem az elsők kö-
zött. 

A nemek közötti társadalmi egyen-
lőség, a jogi, esélybeli és eredménybeli 
egyenlőség választ adhatnak és megol-
dást nyújthatna azokra a problémákra, 
amelyek az iskolákat és a családokat, 
sőt tágabb értelemben az egész társa-
dalmat a legjobban sújtják, mint példá-
ul a szegénység. A nők magasabb rész-
vétele a nagypolitikában elvezethetne 
egy jobb gazdasági eredményekkel ren-
delkező és kevésbé korrupt gazdasági 
rend megvalósításához, mint ahogy ez 
már megtörtént a skandináv országok-
ban. Ezzel együtt pedig az iskolarend-
szer problémáinak megoldásához, és 
azon belül a pedagógusok társadalmi 
megbecsülésének növeléséhez is hoz-
zájárulna. Első lépésként kezdhetnénk 
az iskolákban: neveljünk egyenrangú 
embereket, és kerüljük el a sztereotip 
beidegződések továbbadását!
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A finn csoda mellett a lengyel okta-
tási reform sikereivel is gyakran foglal-
koznak a médiák. Elsősorban azt eme-
lik ki, hogy a lengyeleknek a gyengébb 
képességű tanulók eredményességét 
sikerült növelni. Ebben az alapiskola 
nyolcról kilenc évre történt meghosz-
szabbítása és az ebből adódó „halasz-
tott szakképzés“ (a szakképzésbe való 
bekapcsolódás egy évvel későbbre ha-
lasztása) játszotta a  főszerepet. Persze 
meg kell említeni a  kompetenciafej-
lesztésre alapozott tanterveket és az 
iskolák önállóságának (autonómiájá-
nak) megerősítését is. 

Az 1999-ben elindított oktatási re-
form az  iskolák (és ezzel párhuzamo-
san az önkormányzatok) szerkezeti 
átalakításával indult.

Az alapiskolát nem csak egyszerűen 
nyolcról kilenc évesre hosszabbították 
meg, hanem szerkezetváltással hatosz-
tályos alapiskolává és háromosztályos 
„gimnáziummá“ (felső tagozattá, ill. 
alsó középfokká) alakították, amely új 
tartalmat és új küldetést kapott.

Az újonnan kialakított „gimnáziu-
mokban“ pl. megszüntették a központi 
tanterveket, és a  pedagógusokat helyi 
(iskolai) tantervek kidolgozására (az 
állami kerettantervek kitöltésére) kö-
telezték. Így a pedagógusok a változás 
aktív szereplőivé váltak.

A  hatosztályos alapiskola első há-
rom évében a  készségfejlesztésre (ol-
vasás, írás, számolás) összpontosíta-
nak. A  tananyag nincs tantárgyakra 
bontva. A gyerekekkel az osztálytanító 
foglalkozik, integrált tantárgyi keretek 
között. A  tanulók értékelése szöveges 
formában történik, tehát nincsenek 
osztályzatok, és buktatás sincs.

A  tantárgyakra bontott oktatás és 
a  tanulók osztályozása csak az alapis-
kola  második hároméves szakaszában 
jelenik meg.

A  hatéves alapiskola befejezése vé-
gén egy általános (országos) készség-
felmérésre kerül sor, ahol a  szöveg-
értési, szövegalkotási és matematikai 
kompetenciákat mérik.

Az alapiskola elvégzése után a  ta-
nulók hároméves alsó középiskolában 
(ún. gimnáziumokban) folytatják ta-
nulmányaikat. Ez egy új iskolatípus, 
amelyben az általános képzésre fóku-
szálnak (természettudományok, társa-
dalomismeret, történelem stb.). 

Az alsó középiskola országos írás-
beli felméréssel zárul. Három területet 
vizsgálnak: társadalomtudományok 
(anyanyelv és irodalom, történelem, 
társadalomismeret), természettudo-
mányok és választott idegen nyelv.

Az alsó középiskolák létrehozásával 
az oktatás színvonalát kívánták növelni. 
Ezek az önálló intézmények iskolaköz-
pontként vagy kistérségi iskolaként mű-
ködnek, és a vidéki alapiskolák tanulóit 
gyűjtik be. Általában jó felszereléssel és 
jól felkészült oktatókkal rendelkeznek, 
tehát minőségi oktatást kínálnak. Pozi-
tívumként említhetjük azt is, hogy a ne-
hezen kezelhető „kamasz“ gyerekeket 
kiemelték az alapiskolákból, és ezáltal 
csökkent a  fiatalabb, kisebb gyerekek 
„terrorizálása“. Negatívumként a  bejá-
ró gyerekek utaztatását említhetjük és 
azt, hogy az új iskolatípus kialakításával 
sem sikerült csökkenteni a  családi és 
lakhelyi hátrányokból fakadó különbsé-
geket a tanulók között.

A felső középiskola három különbö-
ző irányt kínál: 

a) Érettségivel végződő hároméves 
általános (a mi gimnáziumainknak 
megfelelő) képzést.

b) Szakképesítést (esetleg érettségit 
is) kínáló technikumokat (a  mi szak-
középiskoláinknak megfelelő képzést). 
A képzés ideje négy év.

c) Hároméves (érettségi nélküli) 
szakképzettséget kínáló szakiskolákat 
(ennek az iskolatípusnak a mi szaktan-
intézeteink felelnek/feleltek meg).

A  hároméves általános felső közép-
iskolában és a négyéves technikumok-
ban a  tanulók központi érettségi vizs-
gát tesznek. 

Lengyelországban a tankötelezettség 
18 éves korig tart (tehát 12 éves) és in-
gyenes. 

Az óvoda utolsó évének látogatása 
valamennyi gyerek számára kötelező. 
A beiskolázás még a közelmúltban is 7 
éves korban kezdődött, ma viszont az 
iskolaköteles kor alsó határa Lengyel-
országban is a hatéves kor.

A  lengyel diákok az alapiskola első 
évfolyamától kötelezően tanulnak egy 
idegen nyelvet. A  második kötelező 
idegen nyelv az ún. gimnáziumi kép-
zésben jelenik meg. 

Az alapiskolákat és az alsó közép-
iskolákat a  helyi önkormányzatok 
működtetik vagy járási szintű isko-
laközpontként működnek. A  felső 
középiskolákat általában a  megyei 
önkormányzatok működtetik, de ter-
mészetesen vannak egyházi és magán 
alapítású intézmények is.

Az életpályamodell a pedagógusokat 
négy kategóriába sorolja: gyakornok, 
szerződéses tanár, kinevezett tanár és 
címzetes tanár. A  pedagógusok heti 
kötelező óraszáma: 18.
Az oktatási reform legfontosabb ered-
ményei:
 Kötelezővé vált az óvoda utolsó évfo-

lyama;
 Az alapiskolai tanulmányok egy évvel 

való meghosszabbítása és két iskolatí-
pusra bontása (hatéves alapiskola és 
hároméves ún. gimnázium);
 Az ún. gimnáziumok gyakran önálló 

iskolaközpontként működnek;
 Az alapiskolákban négyről hat évre 

hosszabbodott meg az alapozó szakasz;
 Az alapiskola első három évfolyamá-

ban lehetővé vált az egyénre szabott 
haladási terv, hiszen nincs osztályozás 
és nincs bukás;
 A  szerkezetváltás gyökeres tartalmi 

változással járt együtt;
 Megszületett az egységes (országos) 

vizsgarendszer (a hatodik és a  kilen-
cedik év után) és az országos érettségi 
vizsgarendszer;
 A  reform a  központi tantervekkel 

szemben a  helyi (iskolai) tanterveket 
részesíti előnyben;
 Az oktatás kompetenciaalapú. 

A  hangsúly az önálló gondolkodáson 

A lengyel oktatási reformról

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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alapuló tanuláson és a tehetséggondo-
záson van;
 Csökkent a  lexikális tudásanyag 

mennyisége.

A  reform célkitűzései között szerepel 
még:
 A szakképzési kínálat bővítése;
 Az érettségi megszerzésének lehető-

sége a hároméves szakképesítést bizto-
sító iskolák végzősei számára;
 A pedagóguspálya presztízsének nö-

velése;
 A pedagógusok továbbképzési rend-

szerének hatékonyabbá tétele.

Az oktatási reformmal kapcsolatban 
kritikus vélemények is megjelennek, de 
a reform sikerességét igazolják a folya-
matosan javuló PISA eredmények is. 
2000-ben pl. az eredmények a  szlová-
kiai eredményekhez hasonlóan jóval 
az OECD országok átlaga alatt volt. Az 
utolsó (2012-es) felmérésben viszont 
Lengyelország már az első 15 ország 
között szerepelt mindhárom műveltsé-
gi területen (szövegértés, matematika, 
természettudományok).

A  reform természetesen még nem 
fejeződött be. Folyamatosan módosít-
ják és finomítják az oktatás szabályo-
zását.

Befejezésül még megjegyezzük, 
hogy írásunknak nem célja a  reform 
teljes folyamatának a  bemutatása. Az 
oktatási szerkezetváltás olyan elemeit 
helyeztük fókuszba, amelyek a  felvi-
déki magyar pedagógusok számára is 
érdekesek és tanulságosak lehetnek. 
Ilyenek pl. az alapozó képzés meg-
hosszabbítása, a  központi tantervek 
háttérbe szorítása, a  helyi tantervek 
megerősítése, a lexikális tudás mennyi-
ségének csökkentése, a problémameg-
oldó oktatás preferálása, iskolaközpon-
tok létrehozása stb.

Felhasznált irodalom
 Velkey, K. 2015: A lengyel oktatási re-

form a  PISA vizsgálatok tükrében. In: 
Iskolakultúra, 25. évf., 2015/4. szám
 Lengyelország oktatási reformjai. 

2014. Nemzetközi tanulmányok. 
(www.oktatas.hu/kozneveles/projek-
tek)
 A lengyel rendszer is példaként szolgál-

hat Čaplovičnak. 2012  (www.bumm.
sk/oktatas)
 Setényi, J. 2010. Egy tanulmány a len-

gyel csoda nyomában (www.oktpolcafe.
hu)
 Radó Péter. 2010. Egy fontos bejegy-

zésről és a  lengyel csodáról (www.
oktpolcafe.hu)

S. Horváth Géza a magyarországi 
Pannon Egyetem Irodalom és Kultúra-
tudományi Intézet docense. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végzett, s 
később doktori tanulmányait is ugyan-
itt fejezte be (irodalomtudományból). 
Kutatási területe a 18-19. századi eu-
rópai regény történeti és elméleti po-
étikája, valamint többek között Dosz-
tojevszkij regényművészete, illetve 
Mihail Bahtyin munkássága. 

A kötet egy sorozat (Universitas 
Pannonica) része – a Pannon Egyetem 
és Gondolat Kiadó együttműködé-
sének eredménye. A kezdeményezés 
célja a Pannon Egyetem tudományos 
sokszínűségének bemutatása volt. A 
sorozatban elsősorban a humántudo-
mányok részesülnek előnyben, illetve 
azok kutatási eredményeinek prezen-
tálása. Az érintett szakterületek többek 
között az antropológia, nyelvészet, iro-
dalom, kultúra, nevelés, színház, törté-
net és politikatudomány. A szerzők és 
szerkesztők célja nem csupán a tudo-
mányos igények kielégítése, hanem egy 
életszerű publikáció kiadása, amely 
formájában és terjedelmében túlmutat 
egy tudományos folyóirat korlátain. 
S. Horváth Géza munkája előtt eddig 
huszonnégy különféle témájú könyv 
jelent meg a sorozat részeként. 

 A körülbelül 120 oldalnyi terjedel-
mű könyvecske (kis méretű „zseb-
könyv“) négy fő fejezetre oszlik: I. A 
megtestesülés ontológiája: az „ese-
mény halandó teste“, II. A hős teste: a 
külső és a belső test,  III. A szó teste: 
artikuláció, alkotás, befogadás, IV. A 
groteszk test a regényben.

 M. Bahtyin esetében is beszélhe-
tünk egyfajta testkoncepcióról, bár 

nála a testiség problémája elválik a 
„materialitástól“. A szerző a bevezető-
ben a tanulmány egyik módszertani 
hozadékaként az bahtyini életmű „ki-
bontakozó, alakuló egységben” való 
szemléletét jelöli meg, az esetleges kö-
vetkezetlenségek kiiktatásától mente-
sen. Az első fejezet a bahtyini ontoló-
giát boncolgatja (véleménye szerint „a 
létezés egyedi, egyszeri és visszafordít-
hatatlan”). Olyan kulcsfogalmak kerül-
nek tárgyalásra, mint a cselekvésaktus 
világának fenomenológiája, átélés ∕ él-
mény ∕ esemény, morális intenció, a va-
lóság realizálása, az én egyedi személyes 
léte, a cselekvő tett, intonáció, tónus, stb. 
Természetesen szó esik Bahtyin-, illetve 
a Dosztojevszkij-regények viszonyáról. 
A hős teste: a külső és a belső test című 
passzus a bahtyini szemlélet szerinti is-
meretelméleti megközelítésre fókuszál. 
Teret kap továbbá a középkori paró-
dia, a test groteszk felfogása (Rableais-
monográfia, karneváli kultúra), ponto-
sabban a témával kapcsolatos elméletek 
vizsgálata és magyarázata. A kötet ösz-
szefoglalójában a szerző elméleti szem-
pontból Bahtyin egyik legfontosabb 
eredményeként a „dialógus hermene-
utikájának megnyitását tartja a szim-
bolikus formák világa felé”. Véleménye 
szerint az egész bahtyini neveléskultúra 
lényege annak kultúrateremtő potenci-
áljának felismerésén alapszik.

 Ami a felhasznált irodalmat illeti, 
rendkívül gazdag, mely a filozófia, iro-
dalomelmélet és nyelvészet területeit 
egyaránt magába foglalja. Nem csupán 
a magyar szerzők képviseltetik magu-
kat, hanem orosz, francia valamint an-
gol szakirodalmat is találunk a feltün-
tetett példányok között. 

Számel Petra
a nyitrai KeTK Közép-európai Kultúrák és 
Nyelvek Intézetének doktorandája, Bősön 
él, szamelpetra@freemail.hu

S. Horváth Géza: 
Testiség és nyelvi tapasztalat 
Mihail Bahtyin irodalomelméletében. 

A megtestesüléstől 
a groteszk testig
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Minek nekem ezt megtanulni?
Biztosan mindannyian találkoztak 

már ezzel a kérdéssel, tanárként, diák-
ként vagy szülőként. Mit válaszoljon 
erre az ember, ha történetesen kémi-
át tanít alapiskolásoknak? Néhány 
éve megtaláltam a választ. Olvastam 
egy petícióról, amelyet azért indí-
tottak, hogy egy veszélyes anyagot, a 
dihidrogén-oxidot tiltsák be. Indoklás-
ként feltüntették, hogy túlzott izzadást, 
hányást okozhat, a savas eső fő kom-
ponense, gáz állapotban súlyos égést 
idézhet elő, hozzájárul az erózióhoz. 
Az 50 megkérdezett emberből 43 igen-
nel válaszolt, 6 nem tudott dönteni, és 
csak egy jött rá, hogy a dihidrogén-
monoxid egyszerűen víz. Szóval ezért 
kell a kémiát tanulni. 

Ha tisztáztuk, miért, nézzük meg, 
hogy mit. 

A  2008-ban elfogadott állami okta-
tási program újításokat hozott a kémia 
terén is. A legnagyobb változást a tan-
tárgy 6. osztályban történő bevezetése 
hozta, heti 0,5 órában. A  későbbi év-
folyamokban az óraszám így alakult: 
7. osztály 0,5 óra, 8. osztály 1 óra, 9. 
osztály 2 óra hetente. A  heti 0,5 és 1 
óra, valamint a heti 2 órából 1 óra osz-
tottként javasolt. Javasolt, ami a  gya-
korlatban azt jelentette, hogy amelyik 
iskola ezt megengedhette magának, 
az élt a  lehetőséggel, amelyik nem, az 
maradt az egész osztályos oktatásnál. 
A  heti 0,5 óra (a gyakorlatban kéthe-
tente 1 óraként működött) hatékony-
sága alig volt értékelhető, jobb esetben 
a diák legalább az oktató nevét megje-
gyezte. A heti 1 óra már valamivel jobb 
helyzet, de ez sem egy főnyeremény. 
A  helyzeten sokban javított a  2011-es 
módosítás, ahol az iskolák hatásköré-
be sorolták az órák évfolyamonkénti 
elosztást oktatási programjuk szerint. 
Ha az iskola élt a lehetőséggel, mint ná-
lunk, az eredeti elosztáshoz tért vissza: 
8. osztály 2 óra, 9. osztály 2 óra hetente. 

Az állami oktatási program elsődleges 
célként a  tanulók tantárgyhoz fűződő 
pozitív kapcsolatának kialakítását je-
lölte meg, kihangsúlyozva a  tudomá-
nyos eredmények hatását az emberre, 
társadalomra és természetre egyaránt. 

A tananyag 6 fő témakört tartalmaz: 
1. Környezetünk kémiája
2. Az anyagok átalakulása
3. Az anyagok összetétele 
4. Jelentős kémiai elemek és vegyü-

letek
5. Kémiai számítások
6. Szerves vegyületek.
Az utolsó két témakör jó besorolást 

kapott, megfelelő helyen és időben ta-
nítjuk. Viszont az első témakörök és 
azok tartalma kaotikusnak tűnik.  

Tanulunk a  környezetünkben leját-
szódó reakciókról, kémiai átalakulá-
sokról, a  reakcióknál megvizsgáljuk 
az energetikai szempontot, a  reakció 
sebességét anélkül, hogy tudná a  diák, 
milyen az anyagok összetétele, mi a kü-
lönbség az elem és a  vegyület között. 
Úgy is mondhatnám leegyszerűsítve, 
annyit fog tudni a  reakcióról, hogy az 
egyik lutyufutyut összeöntjük a  másik 
lutyufutyuval, és lesz belőle egy harma-
dik lutyufutyu. Mire elhagyja az alapis-
kolát, lesznek homályos emlékei vala-
milyen reakciókról, de a  miértekről és 
a hogyanokról nem nagyon. A magam 
részéről ezt a tanmenetet nem követem, 
én a  rendszerezés híve vagyok (lehet, 
hogy  azért, mert a  másik szakom ma-
tematika). Bevezetésként természetesen 
a  környezettel és a  kémiához kapcsol-
ható jelenségekkel kezdem az ismerke-
dést, hiszen sok olyan dolog, jelenség 
vesz bennünket körbe, amiről egy 12-13 
éves gyereknek nincs sok konkrét isme-
rete. Halványan sejti, hogy sok problé-
ma akad a Földön, ami az ő és minden-
ki más életét befolyásolja, de az okokat 
és az esetleges következményeket nem 
ismeri. Ez az a  rész, ahol felkelthető 
a  gyerek érdeklődése a  kémia iránt, 

ahol az interaktivitás maximálisan ki-
használható. Ha már az érdeklődés 
megvan, van mire alapozni. Ne legye-
nek illúzióink, nem minden gyerek lesz 
a kémia feltétlen híve, de ha már annyi 
megmarad benne, hogy a savas eső mi-
nek köszönhető, már tettünk valamit. 
Sok diákot elvesztünk a  rendszerezés 
során. Atom, elem, vegyület, molekula, 
nem könnyű ezt megjegyezni. Tulaj-
donságok egész sora, ezt megjegyez-
ni, megtanulni nehéz feladat. Ha nem 
köthető élményhez, a gyerek adatok 
halmazát látja maga előtt. Feladatként 
pedig „a  leírtuk, tehát megtanulom” 
lebeg a szeme előtt. Ez a része a kémi-
ának számomra a  legnagyobb kihívás: 
úgy bemutatni a  tananyagot, hogy ér-
dekes legyen, élmény legyen. Jöhetnek 
a  kísérletek, amelyek nem mindig ké-
miai reakciók – bevezetjük a  reakció 
fogalmát. Az anyagok vizsgálata mindig 
ellenőrzött körülmények között zajlik, 
kézben kell tartani az irányítást, mert 
a gyerekek nagyon kreatívak.  

És itt elérkeztünk egy fontos kér-
déshez: kísérletezés és a laboratóriumi 
gyakorlatok problémája. Az állami ok-
tatási program szerint az oktató kom-
petenciája eldönteni, mely kísérleteket 
realizálja laboratóriumi gyakorlatként. 
A laboratóriumi gyakorlatok tartalma 
pedig az iskola felszereltségén múlik. 
Heti 2 óra esetén 5, heti 1 óra esetén 3, 
heti 0,5 óra esetén pedig 2 a kötelező 
laboratóriumi gyakorlatok száma, ja-
vasolt az osztott órák keretén belül el-
végezni. Ilyenkor a tanító több kérdés-
sel, problémával találja szembe magát:

Mi legyen a konkrét feladat? Van-e 
annyi eszköz, hogy minden gyerek el 
tudja végezni? Tudok-e felügyelni 15-
20-25 gyereket? Milyen kockázatokkal 
jár? 

A diák úgy áll a laboratóriumi mun-
kához, hogy végre egy laza óra, ame-
lyiken lehet bohóckodni, vagánykodni. 
Mert nincs tisztában a következmé-

Kiss Szilvia
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola 
kémia szakos tanárnője, szisziki@gmail.com 

Szubjektív gondolatok 
a kémiaoktatásról
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nyekkel. A tanár viszont előre látja, 
milyen baleseti kockázattal jár az adott 
munka. Sok diák esetében valódi labo-
ratóriumi munkát képtelenség végezni. 
20-25 diák munkáját egyszerre fel-
ügyelni még szűrés esetén is lehetetlen 
vállalkozás. Kezdő tanárként ez volt az 
első laboratóriumi munka, amit a diá-
kokkal elvégeztettem, és bizony az óra 
végére „leizzadtam”. Minden eszköz 
épségben maradt, de bizony víz folyt 
a laboratóriumi asztalon és a padlón 
egyaránt. 

Apropó, laboratóriumi asztal! Ho-
gyan végeztessen laboratóriumi gya-
korlatot a pedagógus szaktanterem 
nélkül? Vagy egy olyan teremben, 
amelyet szaktanteremnek hívnak, de a 
nyelvi osztott órákat is itt tartják, vagy-
is nincs laboratóriumi asztal sem? Erre 
nem tér ki a központi program, az is-
kola felszereltségére adva ki az utat. A 
leggyakoribb megoldás a gyakorlat kí-
sérletként való bemutatása, amit a diák 
megfigyel, esetleg jegyzőkönyvben 
a saját munkájaként ír le. Egy másik 
megoldás néhány diákkal végeztetni a 
laboratóriumi gyakorlatot, de a többi 
diák ebben az esetben is csak megfi-
gyelő. Vagyis az elsődleges célkitűzés, 
hogy a diák testközelből élje meg a 
kémia órákat, az esetek többségében 
teljesíthetetlen. 

Fontos kérdés még a vegyszerek kér-
dése. Minden kémiát oktató pedagó-
gus felelősséget vállal a vegyszerekért, 
amelyek a raktárában találhatók. Meg-
győződésem, hogy országos probléma 
a vegyszerek kérdése. Az iskolai vegy-
szerraktárak többségében még mindig 
sok a veszélyes anyag, az öreg vegyszer. 
Mit tegyen vele az iskola? Ez a problé-
ma központi rendezést igényelne. Akár 
pedagógusok továbbképzésével, akár 
szakemberek közreműködésével, akik 
az ilyen vegyszereket begyűjtik, és a 
megsemmisítőbe szállítják. Ami biztos: 
nem az iskola kompetenciájába tartozó 
problémáról van szó. Bár állami szin-
ten biztos kényelmesebb ezt a dolgot is 
elodázni, mint annyi más, iskolaügyi 
problémát, hisz a következményeket az 
iskola vezetősége és a tanító viseli.

A leírtakból kitűnik, hogy az okta-
tásügyi reform, amit bevezettek, nem 
megoldás semmire. A cél, hogy a diák 
élményként élje meg a tanítási órákat, a 
jelenlegi feltételek mellett csak az okta-
tó kreativitásán múlik. Mert pl. egy or-
vos csak akkor tud jó munkát végezni, 
ha minden eszköze megvan hozzá. És 
a pedagógus?

Országszerte rendszeresen megje-
lenő probléma, hogy a tanulók tudása 
nem kellőképpen megalapozott. Az 
iskolák nagy része próbálja ezt orvo-
solni, mindenki a maga módján. A 
tanítók folyamatosan újabb lehetősé-
geket keresnek annak érdekében, hogy 
a tanulók alapkészségeit a lehető legha-
tékonyabban fejlesszék. Az anyanyelv 
megismerése mellett komoly kihívást 
jelent a magyar tannyelvű iskolákban 
a szlovák nyelv elsajátíttatása a gyere-
kekkel. 

 Minden iskola elsődleges célja az, 
hogy az oktatói-nevelői munkája ha-
tékony és eredményes legyen. 1999 
januárjától indult a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége támogatá-
sával az a fejlesztőmunka, amelynek 
eredménye a CED program és a hozzá 
tartozó taneszközök. Maga a program 
Hollandiában született abból a célból, 
hogy segítse az alsó tagozatos gyerekek 
alapkészségeinek fejlesztését, valamint 
a tanulók közötti képességbeli kü-
lönbségeinek kiegyenlítését. Legfőbb 
feladata a hagyományos tanítási mód 
mellett megragadni a differenciálás 
lehetőségeit, és alkalmazni azt a napi 
munka során. A program nyelvi része a 
magyar és a szlovák helyesírást kívánja 

fejleszteni. A taneszközök adaptáltak 
a hazai viszonyoknak megfelelően, a 
feladatok gyermekközpontúak, figye-
lembe veszik az életkori sajátosságokat, 
céljuk a gyermek aktuális képességbeli 
szintjének felmérése és annak egyénre 
szabott fejlesztése. Lehetővé teszi az 
olyan korszerű technikák alkalmazá-
sát, mint a kooperatív tanulás és fő-
képp a differenciálás. 

A helyesírás és szlovák nyelv rész-
program taneszközei azonos modell és 
filozófia szerint épülnek fel, és a fent 
említett tényezőket mindvégig szem 
előtt tartják. 

A magyar helyesírás tanítása egy 
munkafüzet és válogatott szókészlet 
alapján történik. A magyar helyesírás 
négy alapelvét figyelembe véve négy 
blokkban folyik a helyesírás tanítása 
(Hosszú és rövid magánhangzó a  sza-
vakban, J–ly a  szavakban, Az egy- és 
kétjegyű hosszú mássalhangzók jelölése 
a  szavakban, A kiejtéstől eltérő betű-
kapcsolatok jelölése). A  szókészlettel 
a  gyerekek közös gyakorlás útján is-
merkednek meg. Ezt követi az írásbeli 
gyakorlás. Három hét intenzív gyakor-
lást tesztírás követ, amelyből kiderül, 
hogy a tanulók hány százalékban sa-
játították el a tananyagot. Ezt követi a 

CeD 
– A helyesírási és számolási készség 
intenzív fejlesztését szolgáló program 
és alkalmazásának lehetőségei
Kováč Sylvia
Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola pedagógusa, 
a CED program egykori koordinátora, kovacsylvia@czuczora.sk
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(megj. A szlovák nyelv részprogramban a tananyag 4 hétre van szétdolgozva, 
a modell többi része változatlan)

A program modellje

differenciált fejlesztés, amely főképp a 
lemaradó tanulókat segíti felzárkózni, 
ezzel egyidőben a jobb képességű ta-
nulók viszont magasabb szintű fejlesz-
tő gyakorlatokat végeznek.

 A szlovák helyesírás tanítása első-
sorban a szlovák nyelv eltérő betűinek 
megtanításával kezdődik. Ezt követi a 
szlovák helyesírás sajátos jelenségeinek 
ismertetése és gyakorlása – ugyancsak 
válogatott szókészlet és rajzos munka-
füzet segítségével. 

A program másik ága a számolási 
készség fejlesztését teszi lehetővé, szin-
tén gyakorló munkafüzet segítségével. 

A taneszközök a tanulók körében 
igen közkedveltek. A tananyag kivá-
lasztása és feldolgozása a fokozatosság 
elvére épül. A munkafüzetekben lévő 
feladatok játékosak, változatosak, a 
gyerekek számára vonzóak. 

A CED program terjedésének egyik 
feltétele a módszer sikeres alkalmazása. 
Az eddig elért eredmények és tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a program 
alkalmazható, működőképes, a peda-
gógusok körében közkedvelt és haté-
konynak nevezett. A program szerint 
tanuló gyerekek munkája pontosabb, 
teljesítménye jobb. Nem csodamódszer 
ez, csak a maga rendszerezettségéből 
kiindulva a gyerekeket is a rendszerre, 
a pontosságra, a figyelem és a memó-
ria fejlesztésére ösztönzi. A segédanyag 
nem tankönyvfüggő, egyaránt használ-
ható a tankönyvjegyzéken megtalálha-
tó valamennyi tankönyvhöz. 

A program célja az, hogy az egyéni 
munka, az egyéni tempó és az aktivizá-
ló munkaforma egyre nagyobb szerepet 
kapjon az iskolában. A taneszközöket 
használó pedagógusok olyan tanulás-

szervezési módokat és lehetőségeket 
próbálnak ki, amelyek nemcsak válto-
zatossá, de jóval hatékonyabbá teszik a 
tanórákat. Megtanulják azt, hogyan le-
het (és kellene) differenciálni a tanulókat 
oly módon, hogy a gyermeki természet 
sajátosságait, szükségleteit, érdeklődé-
sét is figyelembe vegyék. A tanulókat 
elsősorban önállóságra nevelik. A kép-
zés mindig személyre szóló, fejlesztő 
hatású. A tanulók közötti fejlettségbeli 
különbségeket – a különböző szociális, 
családi, kulturális és társadalmi kör-
nyezetből iskolába érkező gyermekeket 
egyaránt figyelembe véve – esélyegyen-
lőséget teremt mindenki számára a tan-
órai differenciálással, az egyénre szabott 
feladatokkal, az egyéni bánásmóddal. A 
program hatékonysága és gyermekbarát 
jellege épp ezekben a tényezőkben rejlik. 

A tanulók teljesítményének értékelé-
se a programban megszabott kritérium 
alapján, százalékban kifejezve történik. 
A tanulók a tananyagot akkor sajátítot-
ták el, ha 100-80% között teljesítettek. 
Ennek alapján történik a tanulók dif-
ferenciálása, azaz a gyengébb tanulók 
felzárkóztatása, valamint a tesztet jól tel-
jesítők magasabb szintű, játékos fejlesz-
tése. Erre a differenciált fejlesztésre szol-
gálnak a kétszintű gyakorlólap A és B 
feladatsorai, amelyekből a tanító a hibák 
alapján egyénre szabottan válogathat. 

A programhoz tartozó segédletek
 Írj helyesen! – 1–4. osztály (feladatlap-

gyűjtemény munkafüzet formában)
 Píš správne! – 2–4. osztály (feladatlap-

gyűjtemény munkafüzet formában)
 Számolj velünk! – 1–4.osztály (fel-

adatlap-gyűjtemény munkafüzet for-
mában)

  És íme, a kollégák és gyerekek vé-
leménye a taneszközökről:

A kollégák vallják, hogy azért szeret-
nek a CED taneszközökkel dolgozni, 
mert: 

 rendszerezve dolgozza fel a helyesírás 
tananyagot, 

 az adott szócsoport helyesírását ala-
posan átgyakoroltatja,

 változatos feladatsort kínál, 
 lehetőséget ad a differenciálásra,
 kiválóan beépíthető a tanítási órákba,
 játékos feladatok vannak bennük, 
 az ábrák színezésre is alkalmasak, 
 a ciklikusság, azaz a helyesírás-tan-

anyag ismétlődése és egyben bővítése 
az egyes évfolyamokban biztos alapot 
és rendszeres megerősítést ad a gyere-
keknek,   

 könnyen átlátható, rendezett, átgon-
dolt munkafüzeteket kínál, 

 külön hely található a tollbamondá-
sokra, amelyek nem jeggyel vannak 
értékelve, 

 az utasítások egyértelműek, így a gye-
rekek egyedül is megbirkóznak velük, 

 a szlovák helyesírás gyakorlását kom-
munikációra is alkalmas szókészlet 
biztosítja, amelyek színezhető ábrákkal 
vannak illusztrálva.

A gyerekek mondják: 
 érdekesek bennük a feladatok, 
 sokat tudnak bennük írni és színezni,
 könnyűek a feladatok, 
 szívesen gyakorolják bennük a he-

lyesírást,
 szeretik a rendszerességet, átláthatók 

a feladatok,
 vannak bennük rejtvények,
 lehetőséget adnak a rajzolásra és a 

színezésre,
 érdekesebbé teszik a helyesírást.

A CED több, mint egy évtizede is-
mert és közkedvelt hazánkban. Aki is-
meri a füzeteket, hű marad hozzájuk, 
és rendszeresen igyekszik beépíteni 
őket a tanítás folyamatába. Nemcsak 
a pedagógusnak nyújtanak segítséget 
a mindennapi munkájában, hanem 
könnyed, játékos tanulást biztosítanak 
a gyereknek is. És a pedagógus elsődle-
ges feladata éppen ez. 
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1.
Ez az írás a legújabb magyar gim-

náziumi nyelvtankönyvek alaktani ré-
szeinek toldalékokkal és szótövekkel 
foglalkozó szövegrészét vizsgálja. A 
vizsgálat célja annak bemutatása, hogy 
a fejezetrészek hogyan és mennyiben 
segítik a diákokat az alaktan vonat-
kozó részének megértésében, elsajátí-
tásában. Figyelmet szenteltem annak 
is, hogy mennyiben alkalmazkodik a 
tankönyv a kisebbségi helyzetben élő 
és tanuló magyar iskolások nyelvok-
tatásának, anyanyelvoktatásának kihí-
vásaihoz. A tankönyvvizsgálat számos 
szempontja közül a tankönyvbeli ko-
herencia kérdését emelem ki.

Az alábbi kifejtésben az Uzonyi Kiss 
Judit–Csicsay Károly szerzőpáros tan-
könyveit vizsgálom. 

2. A tankönyvértékelés alapvetően 
egy adott tankönyv megfelelőségét 
vizsgálja: a tankönyv mennyiben és 
hogyan felel meg 1) a tantárgyi köve-
telményeknek, 2) az oktatott korosz-
tály kognitív képességeinek, 3) az adott 
tudományterület megállapításainak. A 
tankönyvkutatás az adott tankönyv ha-
tékonyságának megállapítására fekteti 
a hangsúlyt: a tankönyv milyen mér-
tékben és milyen irányba befolyásolja 
az oktatási folyamat során a tanulókat. 
Legalább három szempontot érvénye-
sítenek: megvizsgálják a tankönyv ha-
tását a tanulási folyamatokra, a diákok 
teljesítményére, és mérik a diákok tu-
dását (Kojanitz 2005: 137–139).

Írásom a tankönyvek hatékonyságát 
kívánja vizsgálni, azaz nem fordít 
figyelmet arra, hogy tartalmuk 
mennyiben felel meg a nyelvészet 
jelen megállapításainak, bár 
evidencia, hogy egy tankönyv 
megállapításainak összhangban 
kell állniuk a szaktudománnyal. 
Elengedhetetlen az is, hogy a tankönyv 
szerzője tegye egyértelművé: milyen 
tudományelméleti pozíció mentén dol-
gozta fel, s milyen szempontok alap-
ján válogatta a tananyagot (az általam 

vizsgált tankönyvekkel kapcsolatosan 
ezzel a kérdéssel Tolcsvai Nagy Gábor 
foglalkozott). Az is elvárás egy jó tan-
könyvvel szemben, hogy bemutassa a 
különféle tudományelméleti felfogáso-
kat az ismeretekhez való hozzájutás le-
hetőségeivel együtt (Dárdai 2002: 63).

Kevéssé köztudott, hogy a tankönyvi 
szöveg nem egyszerű szöveg, hanem 
szakszöveg. Ebből következően alap-
vetően a szaknyelvet kell használnia a 
szerzőnek, mégpedig oly módon, hogy 
biztosítsa, segítse a diákok számára 
a szaknyelvhez kapcsolódó szakmai 
kommunikációs, szakszöveg alkotá-
si (produkciós) és szakszöveg értési 
(recepciós) képességének fejlődését. 

A szakszövegértés ugyanis egy olyan 
„komplex, célorientált információfel-
dolgozás, ahol is a befogadó a szak-
szövegben meglévő kognitív tartalom 
mentális reprezentációját végzi” (Tol-
nai 2007: 357), és ez az interakció a 
szöveg által kínált jelzések és az egyén 
háttérismeretei között játszódik le. 
Éppen ezért a tankönyvkutatás fontos 
részét képezik a terminológiai vizsgá-
latok, mivel a terminusoknak a tanulók 
tudásszintjéhez mérten kell közvetíte-
niük a tudományos ismereteket. A tan-
könyvi terminusok (is) hálózato(ka) t 
alkotnak, ami(k) megteremti(k) a 
koherenciát. Fontos arról is tudomás-
sal lennie a tankönyv alkotójának, 
hogy a szakszövegek terminusainak 
hálózata(i) kapcsolatban állnak a szö-
vegalkotó (a tankönyvszerző) tudás-
hálójával, ami befolyásolja a szöveg 
létrehozását, és ez a tudásháló befolyá-
solja – segíti vagy nehezíti – a megér-
tést kapcsolatba kerülve a befogadó (a 
diák) előzetes ismereteivel (Fóris 2010: 
230–231).

A tankönyvi szövegnek a szépirodal-
mi szövegekkel szemben olyannak kell 
lennie, amely fokozottan veszi figye-
lembe a befogadó – a hallgató, a diák 
– információs állapotát, mivel egy világ 
(itt: szövegvilág) bármely referense el-
érhető ugyan egy rákövetkező világból 

(azaz itt: egy későbbi szövegből), de 
fordítva ez nem lehetséges (Kárpáti 
2006: 186). Abból kiindulva – képvi-
seljünk bármilyen elméleti keretet –, 
hogy a hallgató információs állapota 
egy óriási, gazdagon strukturált rend-
szer, amely enciklopédikus vagy nem-
lexikai típusú adatokat is tartalmaz, a 
tankönyvszerzőnek ezt is figyelembe 
kell vennie.

Ez azzal jár a tankönyvek esetében 
is, hogy mivel a megvalósuló „nyelvi 
forma és a statikus világmodell [értsd: 
a tankönyvi szöveg világmodellje az 
adott témakörben] közé be kell iktatni 
egy folyamatosan fejlődő reprezentá-
ciót [a tanuló szövegfeldolgozását]...”, 
ezért „ebben a megközelítésben egy 
mondat jelentése a hallgató információ-
állapot-változásában ragadható meg” 
(Alberti 2000: 12). Másképpen: a mon-
dat, a szöveg megértése azt jelenti, 
hogy a befogadó információállapota 
megváltozik: egyszerűbben szólva, 
többet tud, mint előtte.

Mindebből következően a tankönyvi 
szövegnek olyannak kell lennie, amely-
nek szakterminusai első megjelené-
sükkor megfelelően nagy hírértékkel 
rendelkeznek. Mivel általában teljesen 
új elemként tűnnek fel a befogadó vi-
lágában, ezért kellő előkészítést és be-
vezetést igényelnek. Megjelenésükkor 
nem lehet a hírértékük olyan nagy, 
hogy az megértési zavart okozzon. 
Másképpen: súlyos hiba, amikor egy 
terminus úgy jelenik meg első ízben a 
szövegben, hogy nem kapcsolódik egy 
korábbi világhoz, szöveghez. Hasonló-
képpen problémát okoz, amennyiben 
egy terminust úgy használunk, hogy 
annak hírértékét ”banálisnak” tételez-
zük, azaz úgy véljük, hogy a befogadó 
számára az új megnevezés reprezentá-
lása egyszerű, mivel az már az ismert 
világához tartozik.

Az alábbiakban az alaktan tárgya-
lásához elengedhetetlenül szükséges 
szakterminusok tankönyvi kezelését 
tekintjük át1. 

A legújabb középiskolai szlovákiai magyar 
nyelvtankönyvek alaktani tananyaga

Kozmács István
A nyitrai KeTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének vendégoktatója, 
Kecskeméten él, kozmacsistvan@gmail.com
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3. Az alaktani rész a tankönyvcsa-
ládban Alaktan címmel a harmadik 
osztályos gimnáziumi tankönyv 7–17. 
oldalán található. A tankönyvi részben 
a következő szakterminusokat hasz-
nálják a szerzők (megjelenésük sor-
rendjében2):
1. szóalaktan (alaktan)     2/2/2 (0/4/63)
2. szótári alak              2/2/2
3. szóelem              9/10/15
4. morféma              9/10/144

5. lexéma              1/1/45

6. szóalak               4/5/9
7. szótő                31/31/446

8. toldalék               24/37/847

9. abszolút szótő               4/4/4
10. relatív szótő                5/5/5

A bemutatott lista alapján elmond-
ható, hogy a szóalaktan fejezetben al-
kalmazott terminusok jelentős része 
nem fordul elő a tankönyvcsalád más 
köteteiben. A tankönyvek a fejezet tíz 
terminusa közül csupán kettőt hasz-
nálnak rendszeresen, ezek a szótő és a 
toldalék. Ez egyúttal azt sugallja, hogy 
a többi nyolc terminus, illetve fogalom 
gyakorlatilag nem tartozik az elsajátí-
tandó ismeretek közé, hisz még a tan-
könyvben sincs szükség rájuk, mivel az 

új, szaknyelvi terminusok alig bukkan-
nak fel. 

Egyes fogalmakat a szerzők első 
előfordulásakor is banálisként, ismert-
ként kezelnek, mint például a szótári 
szó kifejezést. Ennek a tartalma, je-
lentése nem szerepel a tankönyvben, 
jóllehet a szótári szó nyelvenként mást 
és mást jelenthet. Emellett a szótári szó 
terminus magyarázata kiváló alkalom 
lenne a kétnyelvűségi helyzetben lévő 
diákok meglévő, nem lexikális isme-
retét mozgósítani, mivel a szlovák és 
magyar nyelvben a szótári szó egészen 
más szóalakot takar: a magyar nyelv-
ben az igék esetében a kijelentő mód 
jelen idő egyes szám harmadik szemé-
lyű igealakot, míg a szlovák és sok más 
nyelv esetében a főnévi igenévi alakot, 
miközben a magyar nyelvtanírói ha-
gyomány értelmében ez két külön szó-
faj. 

A tankönyv szövegezése komoly fel-
adat elé állítja a diákokat. Egy kiraga-
dott példa a tárgyalt fejezetből:

(1) A magyar nyelv szavainak egy ré-
sze szótári alakjában is (asztal-os, szép-
ség), más része csak a mondatban sze-
repelve (asztal-on, szép-ek) elemekből 
épül fel, így szavaink szóelemekre, azaz 

morfémákra bonthatók. Az egyes ele-
mek (morfémák) alakjukat, jelentésü-
ket, illetve funkciójukat tekintve önálló 
egységet alkotnak. Magyar nyelv. Tan-
könyv a gimnáziumok és szakközépis-
kolák III. osztálya számára. 2012: 7

A fenti szövegrész első mondata ese-
tében sem a szerzők, sem a lektorok 
nem vették észre, hogy a két tagmon-
dat felépítése eltér egymástól, s a máso-
dik tagmondat nem grammatikus:

(2) A magyar nyelv szavainak egy ré-
sze szótári alakjában is elemekből épül 
fel.

(3) *A magyar nyelv szavainak egy ré-
sze szótári alakjában is, más része csak 
a mondatban szerepelve elemekből 
épül fel.

További probléma, hogy ebből a két 
állításból, mint premisszákból nem 
vonható le a következtetés, hogy:

(4) „így szavaink szóelemekre, azaz 
morfémákra bonthatók”

Azért nem vonható le a következte-
tés, mert nyelvünk agglutináló, tolda-
lékoló volta miatt bonthatók szóele-
mekre a szóalakok, és nem azért, mert 
szóelemekből állnak. Segítené a meg-
értést, ha ekkorra a szóalak definiálva 
lenne, mondjuk így: 
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(5) szóalak egy lexéma (szó) minden 
közlésben előforduló lehetséges alak-
ja, beleértve a szótári alakot is, ami a 
magyar nyelvben névszók esetében az 
alanyesettel, igék esetében a jelen idő 
egyes szám 3. személyű határozatlan 
ragozású (PraesSg3Indet) alakkal esik 
egybe. 

Ezzel szemben a szóalak kapcsán 
csak később, a kötet 23. oldalán tud-
juk meg, hogy „a mondatban jelekkel 
és ragokkal szóalakokat szerkesztünk”, 
azaz a szóalak a jellel vagy raggal tolda-
lékolt szó (azaz inkluzíve az alábbi (6) 
mondatban nincsenek szóalakok, míg 
a (7) mondatban meg igen).

(6) A katona jön.
(7) A katonák jönnek.
A terminusokhoz való hozzáférés 

tehát sajátságos módon történik. A 
fenti példa nem egyedi. Mert bár már 
a másodikos (!) tankönyv 58. oldalán 
megtudjuk, hogy

(8) A szótározható szókészleti egy-
ségeket lexémáknak, a kifejezéseket 
frazémáknak nevezzük. A lexémák 
lehetnek elemiek (megy, ajtó, füzet, 
alma stb.), vagy szerkesztettek (ol-
vasgat, kimegy, százszorszép stb.),

a harmadikos könyv már idézett 
részében azonban mindez úgy jele-
nik meg mint újdonság. Ezt támasztja 
alá az, hogy a könyv margóján külön 
kiemelve ott a szándékolt definíció: 
„lexéma: a nyelv szótározható szó-
készleti egysége”, ami a másodikos 
könyvben már szó szerint így szerepel 
(azonban a lexéma szócikket nem tar-
talmazza sem a másodikos, sem a har-
madikos, sem a negyedikes könyvben 
található Fogalomtár).

Nem túlzó megállapítás tehát, hogy 
a szerzők a saját terminológiájukat 
sem használják. Megerősíti ebbéli vé-
lekedésünket, hogy az (8)-ban szerep-
lő elemi lexéma és szerkesztett lexéma 
terminusok többet egyetlen egyszer 
sem fordulnak elő a tankönyvsorozat 
köteteiben. Ezeknek a fogalmaknak 
a harmadikos tankönyvben az abszo-
lút tő, illetve relatív tő terminus felel 
meg (a megadott definíciók szerint). 
A terminusok viszonyára vonatkozóan 
(elemi lexéma – abszolút tő, szerkesztett 
lexéma – relatív tő) a tankönyv szöve-
gében semmiféle utalás nem történik. 
Ez azért problémás, mert a tankönyv 
itt (és számos más esetben is) úgy tesz, 
mintha egy teljesen új fogalmat vezet-
ne be, miközben csak a terminológiát 
módosítja, ha úgy tetszik, közelíti a 
tankönyv hagyományos szemléletének 
megfelelő tudományos terminológi-

ához. Az a tény, hogy az új terminu-
sok nem kerülnek elő a későbbiekben 
– ahogy az elemi, illetve szerkesztett 
lexéma terminus sem –, egyértelműen 
utal arra, hogy teljesen szükségtelen és 
felesleges nevük megtanulása és a ve-
lük való operálás8.  Jelen esetben még 
komoly zavart is okoz, mivel a szer-
zők nem tisztázzák, hogy míg az ele-
mi lexéma azonos az abszolút szótővel, 
addig a szerkesztett lexéma mégsem 
azonos a relatív szótővel, mivel azt az 
alábbi értelemben használják: 

(9) Abszolút szótőnek azt az alakot 
nevezzük, amelyen semmiféle toldalék 
nincs (pl. ház, ablak, könyv)

(10) Relatív szótőnek azt a már 
toldalékkal ellátott alakot nevezzük, 
amelyhez további toldalék járul (pl. 
házas, majd házasság, házassági). (Ra-
gos alak nem lehet relatív tő, mert hoz-
zá nem kapcsolódhat toldalék.)  (III: 7)

A relatív szótő ilyen meghatározá-
sa önmagában ellentmondásos. Az 
első mondatot elolvasva és a példá-
kat szemlélve ugyanis azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy a relatív tő 
megegyezik a szerkesztett (azaz több 
elemből álló) lexémával, ugyanis csak 
képzett alakokat találunk a példák kö-
zött. (10) zárójelezett második monda-
tából viszont az derül ki, hogy a jelet 
tartalmazó szóalak is relatív tő, azaz a 
szerzők ehhez a meghatározásához ha-
sonlót fogadnak el:

(11) „Az abszolút tő a szólaknak az 
az eleme, amelyet már minden tolda-
lékától megfosztottunk. Tehát pl. az 
üvegezésekhez szóalak relatív tövei: 
üvegezések-, üvegezés-, üvegez-, ab-
szolút töve pedig: üveg. Az abszolút 
tő (egyszerű, nem összetett szóban) 
egyetlen morfémából áll” (Laczkó 
1999).

Míg azonban Laczkó írásából kide-
rül, hogy az összetett szó, azaz a tár-
gyalt tankönyv terminológiájával egy 
szerkesztett lexéma is azonos lehet az 
abszolút tővel, addig a tankönyvben 
erre (azaz hogy az összetételeket ho-
gyan kezeljük) semmilyen eligazítást 
nem kapunk.

A tankönyv küszködik a szóelem, a 
morféma megtanításával is. Definíci-
óként a következőt találjuk a második 
osztályos tankönyv Fogalomtárában (a 
másodikos tankönyv szövegrésze nem 
tartalmazza a szóelem és morféma ter-
minusokat, a toldalék 35 esetben kerül 
elő, a harmadikos tankönyv Fogalom-
tárában egyik sem fordul elő):

(12) morféma (szóelem): a szónak az 
a része, amely már tovább nem bont-

ható önálló alakú és önálló jelentésű 
egységre (II: 121)

(13) szóelem: (morféma): a szónak 
az a része, amely már tovább nem 
bontható önálló alakú és önálló jelen-
tésű egységre (II: 122)

(14) toldalék: olyan szóelem, amely 
önmagában nem fordulhat elő, tehát 
kötött morféma (II: 122)

A harmadikos tankönyvben a 7. ol-
dalon az szerepel, hogy 

(15) A szóelem (morféma) a nyelv 
alapegysége, a szóalak alkotórésze 
[kiemelés a szerzőktől], legkisebb nyel-
vi jel, amely jelentéssel és funkcióval 
bír.

(16) A morfémának két nagy típusa 
van: a szótő és toldalék.

A problémát más mellett az okozza, 
hogy a szerzőknek sajátos felfogásuk 
van a nyelvi jellel kapcsolatosan. Egy-
részt tévednek (másképpen: állításuk 
nem felel meg a szaktudományi isme-
reteknek), amikor a második osztályos 
tankönyvben így fogalmaznak:

(17) A nyelvi jelek állandóak. (II: 58)
Másrészt a nyelvi jel terminust eb-

ben a harmadikos kötetben is úgy 
használják egy definíció részeként, 
mint ismertet és a morfémát ehhez vi-
szonyítják és tartják a legkisebb nyelvi 
jelnek. A megfogalmazásuk 

(18) A szóelem … a legkisebb nyelvi 
jel, amely jelentéssel és funkcióval bír.

a következőt is jelentheti:
(18a) van több fajta nyelvi jel is, 

amely jelentéssel és funkcióval bír, s 
ezek közül a szóelem a legkisebb (kér-
dés persze, hogy mit jelent a legkisebb, 
mihez képest, milyen mértékrendszer-
ben a legkisebb)

A (18) érdekes megfogalmazás, kü-
lönösen, ha elolvassuk a tankönyv 18. 
oldalán – tehát a szóelem definíciója 
után – a nyelvi jel meghatározását:

(19) a nyelv legkisebb jelentéssel bíró 
egysége a nyelvi jel (morféma) (III: 18)

Ha most ezt egyrészt összevetjük a 
másodikos fogalomtár meghatározá-
sával:

(20) szóelem: (morféma): a szónak 
az a része, amely már tovább nem 
bontható önálló alakú és önálló jelen-
tésű egységre (II: 122),

akkor azt találjuk, hogy a két definí-
ció egészen más nézőpontból közelíti 
meg ugyanazt a fogalmat. Ami önma-
gában még nem okozna problémát, 
de mivel erre az eltérő nézőpontra 
semmilyen reflektálás nem történik a 
tankönyvekben, mindenképpen a ha-
tékonyság ellen hat. 
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Ha (19)-et, amely szerint a nyelvi jel 
azonos a morfémával, összevetjük a 
harmadikos tankönyv 7. oldalán talál-
ható meghatározással, akkor a követ-
kezőt kapjuk:

(21) A szóelem [= morféma, vö. 
(20)] … a legkisebb nyelvi jel [= mor-
féma, vö. (19)], amely jelentéssel és 
funkcióval bír,

akkor megkapjuk a (22)-ben olvas-
ható körben forgó definíciót:

(22) A morféma a legkisebb morfé-
ma, amely jelentéssel és funkcióval bír.

A sort lehetne folytatni. Itt nincs tér 
és idő további részleteket bemutat-
ni, de példaként megemlítjük, hogy 
a tankönyv a harmadik osztályban a 
toldalékokat hagyományosan három 
csoportba sorolja: képző, jel, rag. Teszi 
ezt annak ellenére, hogy már a máso-
dikos tananyagban hosszasan külön 
tárgyalja a szóképzést, ahol mód és le-
hetőség lenne a toldalékokat arra a két 
csoportra bontani, amelyek a nyelvek-
ben általában megtalálhatók: a képző 
(derivációs) és nem-képző (konjugáci-
ós) toldalékokra. 

Minden túlzás nélkül kijelenthető, 
hogy a tankönyvsorozat köteteit bár-
hol felütve hasonló tanulást nem hogy 
segítő, de akadályozó megoldásokkal 
találkozunk. Kimondható, hogy a tan-
könyvsorozat kötetei nem segítik a ta-
nulási folyamatokat, és mivel hamis is-
mereteket adnak át a diákoknak, ezzel 
a diákok tudását sem bővítik. 

A bevezetőben utaltam arra, hogy 
figyelmet szenteltem annak is, meny-
nyiben alkalmazkodik a tankönyv a 
kisebbségi helyzetben élő és tanuló 
magyar iskolások nyelvoktatásának, 
anyanyelvoktatásának kihívásaihoz. A 
válasz lehangoló és röviden megadha-
tó: semmilyen mértékben nem hasz-
nálják ki/fel a tankönyvszerzői, hogy a 
befogadó diákok nem magyar köznyel-
vi beszélők, s azt sem, hogy egy másik, 
nem domináns nyelv ismeretével is 
rendelkeznek.

4.Végezetül arról, hogy mit is kellene 
megtanítani az alaktan kapcsán (hang-
súlyozom, kizárólag csak a tankönyvi 
anyagot figyelembe véve, és amit itt be-
mutatok, az az, amit a diákoknak a tan-
könyvcsalád használta rendszerben az 
alaktanból tanulmányaik végeztével 
kellene tudniuk).

I. A szókészleti elemek, a szótári sza-
vak (= lexémák) egy vagy több morfé-
mából állnak.

II. A mondatban minden szóalak 
mindig több morfémából áll.

Ugyanez a vizsgált tankönyvsorozat 
„alapterminusaival” (szótő és toldalék):

Ia. A szótövek egy vagy több elemből 
állnak.

IIa. A mondatban minden szótő 
mindig toldalékolva van.

Ha a szerzők eldöntötték volna, hogy 
mit is akarnak megtanítani, akkor el-
juthattak volna ehhez a két, végletesen 
egyszerű kijelentéshez. És innen aztán 
el is indulhattak volna. Hiszen innen 
kezdve van értelme a részleteket meg-
tanítani, mivel ezek az állítások (I és 
II.) kérdéseket indukálnak: valóban 
igaz állítások-e, és ha igen, akkor ho-
gyan igazak, vagy ha nem, akkor mi-
ért nem igazak. És miközben ezekre a 
kérdésekre keressük és megtaláljuk a 
választ, megtanítottuk és megtanultuk 
az alaktant.
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JEGYZETEK:
1 Itt most eltekintek attól, hogy a tankönyv 
szemléletét, nyelvfelfogását, grammatikai 
megközelítését tárgyaljam, a terminusok 
használatát csak a tankönyvi szöveg belső 
szerkezetéhez viszonyítva vizsgálom.
2 A terminus után álló három szám értelme-
zéséhez: előfordulás a fejezetben/összes elő-
fordulás a tankönyvben/mindösszesen a 3 
tankönyvben (nem számolva a tartalomjegy-
zékben való szerepeltetést).
3 Két alkalommal a második osztályos tan-
könyvben.
4 Három esetben a 2. osztályos tankönyvben 
szereplő lexikonban, ahogy a szóelem termi-
nus esetében is.
5 A terminust nem tartalmazza a kislexikon.
6 10 esetben a 2. osztályos tankönyvben a szó-
alkotási módok tárgyalásakor.
7 35 előfordulás a 2. osztályos tankönyvben 
(toldalék, toldalékolás alakokban is).
8 A frazéma terminus is összesen még egy al-
kalommal szerepel a három tankönyvben.
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Egy híres történész egyszer azt 
mondta, hogy az első világháború 
azért tört ki, mert a hadakozó felek 
nem ismerték egymás történelmét. A 
háború rettenete után jogosan gondol-
hatná mindenki, hogy a XXI. század 
embere tanult viharos történelméből, 
különösen, ha azt olyan nagyszabású 
megemlékezések idézik meg, mint az I. 
világégés százéves évfordulója. 

A történelem tanítása magában hor-
doz egyfajta intelmet a jövőre nézve.  
Ezek az intelmek sok helyen magától 
értetődőnek számítanak, míg nálunk 
egy bizonyos szinten még mindig hi-
ányoznak. Tőlünk nyugatabbra, az 
emberi jogok és egyéb demokratikus 
értékek a történelemoktatásban külön-
leges hangsúlyt kapnak, hiszen ezek az 
értékek a harmonikus egymás mellett 
élés és a jogállamiság alappillérei. 

Amikor az oktatásügyi miniszté-
rium elutasította a magyar iskolák 
szakértők által kidolgozott történelmi 
kerettantervét, döntésével a közös eu-
rópai értékrendünkre mondott nemet. 
Az oktatásügyben 2010 után fokozódó 
gyakorlat, hogy a tankönyveket nemes 
egyszerűséggel lefordítják szlovákról 
magyarra, amelyekben persze arány-
talanul kevés szerepet kap a magyar 
történelem, mintha az események 
csak szlovákok által, a mai Szlovákia 
területén történtek volna. Ez nem ke-

vésbé nagy érvágás a szlovákoknak is, 
hiszen a saját hagyatékukra is, az év-
századok óta összefonódott gazdag ha-
gyományainkra mondanak nemet. A 
kellő érzékenységgel megírt, inkluzív 
tankönyv hiánya veszélyes alternatív 
forrásokhoz vezetheti mind a szlovák, 
mind a magyar diákokat az internet in-
formációtengerében. 

Egyes nemzetek különféle megkö-
zelítésekből oktatják történelmüket, 
és sok eseménnyel kapcsolatban a 
nézetek ellentétesek. Ezek a különb-
ségek viszont gyakran a demokrácia 
sérülékenységéhez vezethetnek – ilyen 
például a szélsőjobb megerősödése, az 
intolerancia és sztereotípiák megjele-
nése. Ezeket a tüneteket még idejében 
kell orvosolni, és ami még fontosabb, 
hogy közösen és demokratikus alapel-
veinkkel egyetértésben. Mindez meg-
történt Párizs utcáin, amikor tüntető 
emberek millióihoz csatlakoztak Eu-
rópa vezetői, és mindez ugyanígy meg-
történhetne, ha a döntéshozók az okta-
tásban vállt vállnak vetve kiállnának a 
toleranciáért és az egyenlőségért. 

Ha vigyázó szemünket Párizsra vet-
jük, megérthetjük, miért nem szabad 
az ellenséget egymásban látnunk, épp 
ellenkezőleg: egyre több ok van, miért 
lenne minél fontosabb a ’többségnek’ 
és a ’kisebbségeknek’ erőiket egyesí-
teni és párbeszédet folytatni az egyre 

inkább fenyegető radikalizáció és gyű-
lölet ellen. Még soha ezelőtt nem volt 
ilyen nagy szükség arra, hogy Európa 
népei együttműködjenek és véleményt, 
tapasztalatokat, eszméket cseréljenek. 
Az ilyen együttműködés során min-
denki megtanulná, hogy a legegysze-
rűbb kérdésekre is gyakran komplikált 
válaszok vannak. A helyes út egymás 
nézeteinek összeegyeztetésével és pár-
beszéddel alakul ki, nem pedig egyet-
len nézet alapján, amit mindenkinek 
követnie kell.

Nyugat-Európához képest nálunk 
még mindig aránylag kevesen látják az 
egyesült Európa előnyeit és lehetősége-
it. A szlovákiai magyar pedagógus szá-
mára sokáig csak két lehetőség jutott 
a mobilitásra és véleménycserére: leg-
többször (Cseh)Szlovákia, ritkábban 
Magyarország. A 20. század katasztró-
fái előtt Kelet-Közép-Európa országai 
és a külvilág közt szoros kulturális és 
gazdasági kapcsolat állt fenn – átvet-
tük a nyugatról érkező eszméket, de 
egyben gyarapítottuk is azokat Mátyás 
király reneszánszától Kafka egziszten-
cializmusáig. Ez a kapcsolat javarészt 
abból a számtalan jeles emberből állt 
fenn, akik gyarapították hazánk hír-
nevét a párizsi, jénai vagy a bécsi egye-
temeken. Mindez megszűnt a szovjet 
megszállás hosszú évtizedeiben, ironi-
kus módon még azokkal a szomszéd-

Közös történelmünk egy jobb jövőért 
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jainkkal is, akikkel amúgy együtt osz-
toztunk a szovjet bábállamok közös, 
nyomasztó sorsában. A légkör Európá-
ban 1989 óta sokat változott, de ennek 
ellenére mintha a mi régiónk még min-
dig a téli álmát aludná.

Az alap-és középiskolákban példá-
ul szinte teljesen ismeretlen fogalom 
az Erasmus+, mely óriási lehetőséget 
kínál az egymástól való tanulásra, a 
tapasztalatok és praktikák cseréjére. 
Az ilyen és ehhez hasonló pályázatok 
minden tanítónak és tanulni vágyónak 
fontos eszközei, melyek előmozdítják 
a mobilitást, stratégiai partnerséget, 
platformot diákoknak, tanároknak és 
iskoláknak egyaránt. Ennek ellenére a 
partneriskolák- és városok, jótékony-
sági és civil szervezetek térképén Kelet-
Közép Európa a rendszerváltás után 25 
évvel is jobbára fehér folt maradt. Csu-
pán a tény, hogy megosztjuk egymással 
a tapasztalatainkat, segít abban, hogy 
egy közös történelmi teret hozzunk 
létre, amely egyúttal lehetőséget ad a 
felnövekvő generációnak, hogy egy be-
fogadóbb társadalomban élhessen. 

Hiszem, hogy Szlovákia minden 
polgárának egy befogadóbb társada-
lom áll az érdekében, amely az egyen-
lő esélyeket a szívügyének tartja. Egy 
befogadóbb társadalom építését pedig 
az iskolákban kell elkezdeni. Különö-
sen fájó pont, hogy épp az oktatásügyi 
szférából érkezik elutasító válasz arra, 
hogy minden nép egyenlő esélyeket 
kapjon a saját kultúráját és történelmét 
megismerni.   

Elszomorító, hogy úgy néz ki, vissza-
térünk az államszocialista rezsimekből 
jól ismert egysíkú, szájbarágós törté-
nelemi felfogáshoz, megfűszerezve az 
akkoriban proletár-internacionalista 
szőnyeg alá söpört nacionalizmussal. 
Az egy oldalról megírt történelem-
könyv még a szlovák tanítási nyelvű 
iskoláknak sem lehet kedvező, nem be-
szélve a magyar nyelvűekről. Ellenben 
a multiperspektív és empatikus okta-
tással minden fiatal kap arra esélyt, 
hogy ne csak a saját, szűk értelemben 
vett nemzetére legyen belátása, hanem 
ha egy nap kiteszi a lábát hazájából, ak-
kor boldogulni tudjon a nagyvilágban 
is. Minden döntéshozónak különleges 
felelőssége lenne a legifjabb generáci-
óra nézve, hogy a humanista, polgári 
értékeket, valamint a kritikus gondol-
kodást az iskolák át tudják adni a di-
ákoknak.

Az oktatás elsődleges célja nem 
egyedül az, hogy tudást, szakértelmet 
és alapvető értékeket közvetítsen, de 

az is, hogy segítsen a fiataloknak a tár-
sadalom aktív, felelősségteljes és széles 
látókörű tagjaivá válni. Bármilyen el-
csépelten is hangzik, de a gyerekek és 
fiatalok a jövőnk zálogai, és ezért meg 
kell, hogy kapják a lehetőséget ennek 
a közös jövőnek a megformálására. 
Sajnos még mindig néhány európai 
országban, köztük Szlovákiában is 
vannak olyan kerettantervek, melyek 
ellentétben állnak az európai értékek-
kel. Ha ez a tendencia folytatódik, a 
fiatalok kezdeményezőképességét és 
aktivitását még inkább ellehetetlenítik, 
ami nálunk – európai viszonylatban 
mérve – egyébként is alacsony. 

A történelemoktatás a nyugati vi-
lágban egyben eszköz arra is, hogy a 
diákok jobban megértsék és tudják 
elemezni a mindennapi politikai és 
közéleti eseményeket. Ezáltal a nagy 
többség képes ellenállni a populista 
politikusok machinációinak, sőt mint 
aktív polgárok közvetett módon kont-
rollt gyakorolnak a politikusok felett, 
kiknek ily módon nincs esélyük ha-
talmukat bebetonozni. Különösen az 
internet és az egyéb tömegmédiumok 
esetében fontos, hogy a gyerekek meg 
tudják különböztetni a tényt a véle-
ménytől, ismerjék fel a propagandát, és 
álljanak ellen a gyűlöletbeszéd legeny-
hébb formájának is.

A megfelelően átadott történelmi 
tudás elősegíti a kritikus, de egyben 
nyitott gondolkodást, valamint hogy 
a diákok képesek legyenek önállóan 
következtetéseket levonni a világ tör-
ténéseiről. Ebben a gyorsan változó és 
globalizálódó világban ezek a készsé-
gek segítenek megtalálni a fiatalok he-
lyét, felkészültebbek lesznek arra, hogy 
együtt éljenek és szót értsenek azokkal, 
akiknek más kulturális vagy vallási 
hátterük van, esetleg épp más nyelvet 
beszélnek. A felelős történelmi oktatás 
segít megértetni az ifjabb generáció-
val, hogy mi nemcsak egy ország lakói 
vagyunk, hanem európaiak és egyben 
világpolgárok is. Ha ez a felnövekvő 
generáció aktív részese lesz a társada-
lomnak és vele együtt a sűrű összeköt-

tetésben lévő világgal, rájön, hogy a 
multikulturalizmus és a többnyelvűség 
semmiképp sem hátrány, hanem igenis 
többé tesz minket. 

Amikor azt a hírt halljuk, hogy a 
szlovák oktatásügyi minisztérium 
elutasította az egyébként erre illeté-
kes szakmai szervezet által készített, 
magyar iskoláknak szóló történelmi 
kerettantervet, jogos a kérdés, hogy 
vajon melyik értékrendet tartjuk fon-
tosabbnak hazánkban: a dogmatikus 
úton való, egysíkú történelemoktatást, 
vagy pedig ellenségkép nélkül akarunk 
történelmet tanítani, mellyel egyesí-
tünk népeket, nem pedig elszakítunk 
egymástól. Jóllehet vannak érzékeny 
és hevesen vitatott témáink, a legböl-
csebb dolog ezeket a legnagyobb fele-
lősséggel kezelni; bemutatni az összes 
álláspontot, nem pedig agyonhallgatni 
a másik véleményét.

A felelős történelemoktatás létfon-
tosságú szerepet játszik az aktív és a 
külvilágra nyitott polgárság megerősí-
tésében, és tiszteletre tanít minden kü-
lönbségre a demokratikus társadalmon 
belül. A különböző kulturális háttérrel 
rendelkező embereket együttműkö-
désre ösztönzi, megértésre és bizalom-
ra építve. Ez egy nemes cél, amire ha 
együtt törekszünk, akkor végre visz-
szatérünk Európába (továbbá akkor, 
ha majd mindenki a mozgólépcső jobb 
oldalára áll, de ez már egy másik tör-
ténet).

Források:
 http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/

2013/07/vajda-barnabas-%E2%80%93-
deak-iren-%E2%80%93-elek-jozsef-miert-
elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-
forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/ 
 http://ujszo.com/online/velemeny-es-hat-

ter/2015/03/20/tortenelembol-elegtelen
 http://www.bumm.sk/belfold/2015/03/13/

visszadobtak-a-magyar-iskolak-szamara-
keszitett-tortenelem-kerettanterveket
 https://eu2015.lv/news/media-releases/964-

education-ministers-release-declaration-
to-tackle-intolerance-discrimination-and-
radicalisation
 http://www.coe.int/t/DG4/EDUCATION/

HISTORYTEACHING/Projects/Shared-
Histories/SharedHistories_en.asp
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Óz, a nagy varázsló története 
megjelenése óta (1900) közkedvelt 
nem csak a fiatalabbak, de az időseb-
bek köreiben is. Vajon ki ne ismerné a 
varázslatos vörös cipellőket (amelyek 
híres filmes relikviaként megtekinthe-
tőek; érdekesség, hogy az eredeti tör-
ténetben ezüst cipellő szerepel), vagy a 
híres sárga köves utat? A művet sokan 
az első igazán amerikai fantasy törté-
netnek tartják, ugyanis a korábbi regé-
nyekkel ellentétben L. Baum szándé-
koltan beépítette az amerikai városok 
neveit, illetve a gépiesítést, amely a tör-
ténet egyik szereplőjében is megnyilvá-
nul. A történet egy Dorothy (vagy ma-
gyarosan Dorka) nevű kislányról szól, 
akit egy tornádó röpít el ebbe a hihe-
tetlenül színes mesevilágba, ahol Totó 
kutya mellett olyan karakterekkel is-
merkedhetünk meg, mint a Bádogem-
ber, a Madárijesztő, vagy éppen a gyáva 
Oroszlán. Minden szereplőnknek van 
egy álma, amelyet el szeretnének érni, 
s mint minden jó mesében, itt is szám-
talan kaland után sikerül, míg legvégül 
Dorothy hazatérhet Kansasba. Ahogy 
a mesék többsége, Frank L. Baum tör-
ténete is a jó és a rossz „örök” harcára 
építkezik, ugyanakkor Dorothy szem-
szögéből fontos szerepet kap az otthon 
és a családja iránti szeretet.

A mű popularitását mi sem bizonyít-
hatná jobban, hogy a megjelenését kö-
vetően, már 1902-ben a Broadway-en 
is bemutatták musical formájában, és 
azóta számtalan adaptációt és irodalmi 
folytatást is kapott. Számos film és 
animációs film dolgozta fel az eredeti 
Baum-történetet, és mindezek mellett 
az eredeti történethez készültek előz-
mények (prequel, ilyen például a 2013-
ban bemutatott Óz, a hatalmas című 
alkotás), és természetesen folytatások 
is (sequel, például a Visszatérés Óz bi-
rodalmába).  

A sok adaptáció mellett a mű po-
puláris hatásáról sem szabad megfe-
ledkeznünk, ugyanis egyes idézetek 

számtalan más irodalmi vagy filmes 
alkotásban is előbukkannak, példának 
felhozhatnánk James Cameron Ava-
tar vagy Terminator 2: Az Ítélet napja 
című filmjeit, Tim Burton Batmanjét, 
ahol miután Vicky Vale vízzel arcon 
önti Jokert, az azt kiáltozza, hogy „el-
olvadok”, vagy akár az Odaát című 
sorozatot is említhetném. Ugyanígy 
nagy hatással volt a filmben szereplő 
Over the Rainbow (Túl a szivárványon) 
című dal, amelyet szintén rengeteg al-
kalommal dolgoztak és használtak fel 
az 1939-es film megjelenése óta. 

Mielőtt folytatnám, célszerű az 
adaptáció fogalmát kicsit megvilágíta-
ni. Az adaptáció a biológia tudomány-
területéről került át a művészetelméle-
tek szférájába. A biológiában egy adott 
organizmusnak egy számára idegen 
környezetben való alkalmazkodását 
jelenti. Ezzel analogikusan irodalom és 
film, irodalom és színpadi alkotás, illet-
ve – újabban – forgatókönyv és regény 
viszonylatában egy irodalmi mű új, az 
eredetitől részben vagy teljesen eltérő 
mediális környezetbe való áthelyezését 
értjük alatta. Ez az áthelyezés mindig 
bizonyos fokú módosulással, átala-
kulással is jár, ami abból következik, 
hogy minden médiumnak megvannak 
a maga sajátos jellemzőik, kifejezés-le-
hetőségeik, specifikusak és ennyiben 
behatároltak is. Vajdovich Györgyi a 
filmadaptációban 4 típust különböz-
tet meg: transzpozíciót (a cselekmény 
felépítésben követi az eredeti művet), 
szabad adaptációt (változtatásokat esz-
közöl a narráció miatt a történetben, 
bizonyos elemeket, motívumokat le 
is cserélhet), egyéni interpretációt (a 
műtől tudatosan eltér, de a megmaradt 
elemei a film fő részét képezik), köl-
csönzést (amikor egy adott történetből 
ötletszerűen használnak fel a készítők 
egy-egy elemet, de nem céljuk azt hűen 
visszaadni).

Az Óz, a nagy varázsló adaptációi 
lényegében bármely kategóriába be-

sorolhatóak az alábbi típusok szerint, 
s talán a leghíresebb filmváltozat az 
(a fentebb már említett 1939-es Óz, a 
csodák csodája), amely transzpozíciós 
(vagyis hű) adaptációnak tekinthető. 
S mivel ezt a filmet már mindannyian 
ismerjük, nyugodtan felhasználhatjuk 
szemléltetésként az óránkon.  

A vizuális médium előnye abban is 
megnyilvánulhat, hogy a fordítás mel-
lett a diákok újabb szövegvariánssal 
is találkozhatnak, amely számukra 
érthetőbbé teszik az eredeti művet, 
és így kompartisztikailag is képesek 
lesznek vagy lehetnek elemezni azt. 
Így tehát órai feladatként nyugodtan 
dolgozhatunk a film egyes részleteivel, 
amelyeket összehasonlíthatnak maguk 
a diákok a könyvben szerepelt változat-
tal, ezeket könnyedén lekövethetjük, 
és azonnali értékelést is adhatunk. Az 
órák interaktívvá tétele már csak azért 
is fontosabb a klasszikus frontális okta-
tásnál, mivel a diákok így nem csupán a 
töredékét (10 százalék!) sajátíthatják el 
az adott anyagnak, hanem ezzel tény-
legesen részt vesznek az oktatásban, s 
így megbeszélhetik, kifejthetik saját 
véleményüket is, amelyet az oktató ki-
egészíthet a pontosabb ismeretek elsa-
játítása érdekében. Mindezek fényében 
a tanóra nem csak „látványosabbá” 
válik, hanem motivációs jelleggel is bír 
a vizuális médiumokon felnövő gyere-
kek számára.  

Irodalmi, képzőművészeti, filmes 
feldolgozások segítségével gazdagabbá 
tehetjük óráinkat, ha nem csak ismer-
jük irodalmi gyökereinket, hanem új 
módszerekkel, kiegészítőkkel ötvözzük 
a korábbi ismereteket, s nem csupán 
felhasználjuk, de be is emeljük ezeket 
az új megközelítéseket.

Felhasznált irodalom
 VAJDOVICH Györgyi:  Irodalomból film. 

A filmes adaptációk néhány kérdése,http://
www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-8-ok.pdf, 
letöltés ideje: 2015. január 20.

N. Juhász Tamás
A nyitrai KeTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének doktorandusza, 
Fűrön él, n.juhasz.tamas@gmail.com

Visszatérés Óz birodalmába



Katedra

28

Drámapedagógia

A kamasz korosztály körében na-
gyon gyakori a klikkesedés. Serdü-
lőkorban természetes jelenség, ha az 
emberek más-más érdeklődésűek, 
és különböző baráti körre tesznek 
szert. Ez akkor okoz problémát, ha 
egy osztályközösségen belül kiala-
kult csoportok képtelenek egymással 
kommunikálni, és amikor együtt kell 
dolgozniuk, nem tudnak megegyezni, 
nem fogadják el egymás nézeteit.   

 Ilyen esetben érdemes csoportdina-
mikai, csapatépítő foglalkozások során 
felmérni a tanulók közötti esetleges 
konfliktusokat, és célirányosan kezelni 
azokat. Az alábbiakban egy általam al-
kalmazott drámafoglalkozást mutatok 
be, melyet könnyűszerrel lehet alkal-
mazni osztályfőnöki órákon, dráma-
foglalkozásokon, de az adott helyzet-
től, témától függően bármelyik tanítási 
órán. 

16-17 éves tanulók körében pró-
báltam ki először ezt a módszert, egy 
90 perces irodalomóra keretében. Az 
osztályban nagy problémát jelent a 
klikkesedés. Ez megmutatkozik a cso-
portmunkák során is, hiszen egy vélet-
lenszerűen (pl. számolással) beosztott 
csoport számos esetben azért nem tu-
dott együtt dolgozni, mert a csoport 
tagjai között konfliktus alakult ki, a 
tanulók nem beszéltek egymással. A 
drámában számos lehetőséget láttam 
ezek feloldására, mivel a közös kreatív 
csoportfeladatok új helyzeteket terem-
tenek az órán, főleg, ha a foglalkozás 
szerepjátékokkal ötvöződik. Én meg-
figyelőként és játékmesterként voltam 
jelen, tehát a tanulókra bíztam az egyes 
részfeladatok megoldását, és magát az 
ahhoz vezető utat is.

A drámafoglalkozás célja az volt, 
hogy a tanulók lássák be, a közös 
munka érdekében csapatként kell 
működniük, el kell fogadniuk egymás 
nézeteit, valamint azt, hogy az ötlete-
iket megfelelő érvekkel alátámasztva, 
de nem erőszakkal kell a többiekkel 
megosztaniuk. Az is rejtett célom volt, 
hogy azok a tanulók is megtanuljanak 
alkalmazkodni, akik nem szeretnek 
csoportban dolgozni („egyéni játéko-
sok”), próbáljanak meg rájönni, hogy 
a csapatban való jelenlét nem hátrány, 
hanem a sok nézőpont újabb, innovatí-
vabb ötleteket szül, valamint a csapat-
ban való jelenlét elősegíti a hatékony 
kommunikáció és szociális érzékeny-
ség fejlesztését. 

A foglalkozás menete (90 perc, tág 
tér):

1. Bemelegítő játék: túlvilági interjú 
(irodalmi témán alapszik – a legutób-
bi házi olvasmány szereplőinek bőrébe 
bújnak bele a tanulók, a többiek az in-
terjúztatók) – 10 perc

2. Egy fiktív karakter kitalálása – 6 
csoportban (5 fős csoportok) – 10 
perc – minden csapat kitalál egy sze-
replőt, felruházza külső és belső tulaj-
donságokkal. Érdemes előtte elmon-
dani, hogy a csapaton belül mindenki 
mondjon egy-egy tulajdonságot, ezt ír-
ják fel vagy rajzolják le egy papírlapra.

3. A karakterek megbeszélése – 2 nagy 
csoportban – 10 perc – a tanulók a 6 
csoportból két nagy csoportba tömö-
rülnek (a tanár osztja be), majd be-
mutatják egymásnak az általuk kitalált 
szereplőt.

4. Történet kreálása – 2 nagy csoport-
ban – 15 perc – a 3-3 karakter találkozik 

egy helyszínen, ezt cédulákon kapják 
meg a tanártól a tanulók (cédulát húz-
hatnak, pl. tengerpart, állatkert, vonat, 
vidámpark), és kitalálnak egy történe-
tet a 3 szereplővel az adott helyszínen. 

5. Szereposztás, a történet színre vi-
tele – 20 perc – a tanulók a történetet 
begyakorolják, mindenki kapjon szere-
pet, a történet lehet nonverbális, mesé-
lővel stb.

6. A darab bemutatása – 10 perc – 
mindkét csapat bemutatja egymásnak 
az előadást, majd kilépnek a szerepeik-
ből (pl. én herceg voltam, én Peti va-
gyok)

7. Reflexiók – egymásra és a saját csa-
patra is reagálnak, valamint a tanár is 
reflektál a látottakra, konklúziók levo-
nása – 13 perc

8. Lezáró kör – a csapatok hangu-
latától függően egy játékkal zárjuk a 
foglalkozást – pl. egy energiakör (egy-
másnak átadjuk az energiát, egy közös 
kiáltás stb.), 2 perc

A foglalkozás utolsó szakasza a refle-
xiókról szólt. A csapatok egymás mun-
kájára is reflektáltak, valamint elmond-
ták azt is, ők hogy érezték magukat a 
csapaton belül, milyennek tartották a 
csapat összehangoltságát stb. A legvé-
gén én is reflektáltam a látottakra.

A két csoport különböző csapat- és 
munkamorálja jól tükrözte a két vég-
letet, amire számítottam. A jól műkö-
dő csapat tagjai elmondták, örültek 
annak, hogy volt egy összetartó erő 
(általuk választott rendező), de ők is 
ki tudták nyilvánítani a véleményüket, 
és az ötleteik is bekerültek a közösbe. 
A „rendező” elmondta, odafigyelt arra 
is, hogy mindenki a magáénak érezze 
a feladatot, hogy mindenki tudatosítsa, 
fontos része a csapatnak. 

A másik csoportban előbukkantak 
a problémák: nem tudták követni a 
történetet, nem fogadták el mindenki 
ötletét, vitába bonyolodtak, az egyik 
tanuló pedig azzal védte magát, hogy 
ő nem csapatjátékos. Volt, aki nekem 
fejezte ki a nemtetszését: „tanárnő, 
ennyien és ennyifélék soha nem fo-
gunk az életben együtt dolgozni”. Ezt a 
kijelentést vitára bocsátottam, és sike-
rült rávezetni a „kétkedőket”, hogy egy 
csapatban csak akkor lesz igazi csapat-
szellem, ha háttérbe helyezzük a sze-
mélyes konfliktusokat, ha elfogadjuk 
mások véleményét, ha odafigyelünk 
egymásra, és ha látjuk a közös célt. 

Csapatépítő drámafoglalkozás

Brutovszky gabriella
Magyar–német–biológia szakos tanár (Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest) 
és irodalomkutató (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), 
lakhely: Budapest–Rozsnyó, e-mail: brutigabi@gmail.com
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 Talán nincs szükség reprezentatív 
felmérés(ek) eredményeire hivatkozni 
ahhoz, hogy megállapítsuk: a diákok 
iskolai teljesítményében egyre na-
gyobb szerepet játszik az interneten 
töltött idő. Fontos, hogy nem feltét-
lenül számítógépről van szó, sőt, az 
okostelefonon és/vagy táblagépen való 
böngészés időtartama (egy bizonyos 
korosztályon belül legalábbis) talán 
már meg is haladja a hagyományos 
számítógép vagy notebook kijelzője 
előtt töltött időt. Az internetre csatla-
kozni képes eszközök hordozható jel-
lege miatt (is) a szülői tiltás nagy való-
színűséggel nem túl hatékony módszer, 
ezért érdemes megnézni, hogy mit len-
ne érdemes a diákoknak böngészni, ha 
már úgyis online vannak.

Az online nyelvi szolgáltatások kö-
rüli terminológiai zavar olykor nehéz-
kessé teszi, hogy egyértelműen utal-
junk ezen szolgáltatások különböző 
típusaira. Ahelyett, hogy részleteznénk 
az online kurzus, online szoftver, online 
alkalmazás kifejezéseket, egészen egy-
szerűen tekintsünk úgy ezekre, mint 
online szolgáltatásokra. A cikk témája 
miatt annyiban érdemes pontosítani, 
hogy ingyenes, valamint nyelvi online 
szolgáltatásokról lesz szó. Az ingyenes 
jelleg magától értetődik, mindössze 
egy e-mail címre és regisztrációra van 
szükségünk ahhoz, hogy kipróbáljuk 
és használjuk a szolgáltatást, a nyelvi 
előtag pedig azt jelöli, hogy az adott 
szolgáltatás elsődleges célja a hatékony 
idegennyelv-oktatás. Ilyen szolgáltatá-
sokból több ezer érhető el az interneten, 
melyek közül a népszerűségük alapján 
igyekeztünk kiválasztani három olyat, 
melyet akár egy nyelvi tanóra kiegé-

szítéséhez is felhasználhatunk. Ezek 
a Duolingo, Memrise és Livemocha. A 
három szolgáltatás közül az első kettő 
elérhető mobilalkalmazásként is, ezért 
ezeket különösen érdemes a diákok 
számára ajánlani.

 A Duolingo a nyelvtanulói kész-
ségekre összpontosít, egy olyan fel-
használói felületet biztosítva, mely az 
átláthatóság mellett élvezhetőséget is 
biztosít, mivel a kurzusok szerkezeti 
felépítése hasonlít egyes számítógépes 
(szerep)jákékokhoz. A kurzusban szin-
teket léphetünk, valamint extra pon-
tokat gyűjthetünk, melyeket később 
bónusz készségek megtanulására (is) 
beválthatunk. A felhasználóknak nagy 
szabadságuk van a kiválasztott kurzus 
személyre szabásában. A szolgáltatás 
főként az írás- és halláskészség fejlesz-
tését segíti elő, de a beszédkészség és 
szókincs gyakorlására is nagy hang-
súlyt fektet. 

A Memrise egy jelenleg több mint 
300.000 különböző kurzust kínáló on-
line nyelvi szolgáltatás, mely leginkább 
a szókincs (és a memória) fejlesztését 
tűzte ki célul, bár a kurzusok szerkezeti 
felépítése alapján más-más készségek 
kerülhetnek előtérbe. A Memrise ta-
lán legnagyobb előnye az, hogy való-
ban egyszerű, könnyed módon segít 
megjegyezni szavakat, kifejezéseket, 
megszilárdult szókapcsolatokat a világ 
nagy nyelveinek bármelyikéből. Kur-
zusokat akár magunk is létrehozha-
tunk, ezért a Memrise-t érdemes tanári 
megfontolásból is kipróbálnunk. 

A Livemocha bár nem érhető el mo-
bilalkalmazásként, erősen közösség-
orientált, ami részben kárpótolja ezért. 
A szolgáltatás a hagyományos nyelvok-

tatási módszerektől jelentősen eltérő 
megközelítést alkalmaz, mellyel a valós 
kommunikációs szituáció(k)ra, ezáltal 
az elő beszédre helyezi a hangsúlyt.

 Miért jó minderről tudni nyelvta-
nárként? Leginkább azért, mert lehe-
tőségeinkhez mérten (iskolai felsze-
reltség: nyelvi labor, interaktív tábla, 
egyéni táblagépek) könnyen kiegé-
szíthetjük a tanóráinkat olyan online 
eszközökkel, melyek eleve arra lettek 
kiélezve, hogy felkeltsék a figyelmet, és 
szórakoztató, de hatékony módon köz-
vetítsék az ismereteket, mindeközben 
fejlesztve a különböző nyelvi készsége-
ket. Amennyiben rendelkezünk nyelvi 
laboratóriummal (bár az informatikai 
számítógépes terem is alkalmas lehet 
a célra), kísérleti jelleggel minden-
képpen érdemes kipróbálnunk, hogy 
a diákjaink mennyire fogékonyak az 
online nyelvi szolgáltatásokra. Annak 
érdekében, hogy ne veszítsünk értékes 
időt, mindenképpen érdemes a tanme-
netünkkel összeegyeztethető szolgál-
tatást választanunk, tehát olyat, amely 
minél inkább személyre szabható, illet-
ve lehetővé teszi az egyéni kurzusok ki-
alakítását (fontos megjegyezni, hogy az 
ilyen szolgáltatásoknál rengeteg előre 
kialakított kurzuselem érhető el, tehát 
a nyelvtanárnak valójában már csak 
össze kell illesztenie ezeket). Az online 
nyelvi szolgáltatásokkal a házi feladat 
fogalmát is újraértelmezhetjük, mely 
esetben a lehetőségeink szinte korlátla-
nok. 

Honlapok:
 www.duolingo.com
 www.memrise.com
 www.livemocha.com 

Zolczer Péter
Selye János Egyetem, 
modern Filológiai Tanszék

Nyelvi tanórák kiegészítése 
ingyenes online szolgáltatásokkal
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Testnevelés

A fogyatékossággal kapcsolatos 
hátrányos helyzetről, illetve az abból 
adódó társadalmi kirekesztődésről, 
valamint (ennek ellenére) az oktatá-
si struktúrába történő építő-megoldó 
beilleszthetőségről nehéz átfogó képet 
nyújtani. Komplex, adaptálható rend-
szerek ritkán állnak rendelkezésre, és a 
személyi, módszerbeli, de még inkább 
az eszközbeli hiányosságok tovább 
akadályozzák a munkát.

Az oktatás minden szintjén – óvo-
dától az egyetemekig – foglalkozni 
kell a fogyatékossággal, hogy előse-
gítsük a fogyatékos személyek elfoga-
dását, megkönnyítsük együttélésüket 
a társadalom többségi tagjaival. Ezért 
szem előtt tartva a sportban való esély-
egyenlőség elvét (etnikai, vallási vagy 
világi meggyőződés, egészségi állapot, 
politikai állásfoglalás, életkor sem be-
folyásolja), legyen az férfi vagy nő, ép 
vagy fogyatékossággal élő, fontosnak 
tartjuk, hogy az együttes játék, mozgás 
és sportolás elfogadhatóvá tegyen min-
den egyént. 

A testnevelés oktatása során – a töb-
bi tárgytól eltérően – az adaptív szem-
léletmódot könnyebben meg tudjuk 
valósítani. Hiszen a gyermekek adott-
ságai, fizikai képességei eleve más és 
más szinten vannak, így folyamatos a 
differenciálás, a fejlesztés és a tehet-
séggondozás. A testnevelési játékok 
egyik fő feladata, hogy a mozgás a 
gyermekek számára valóban élmény 
legyen. Ezért tartjuk fontosnak, hogy 
megismerjenek, kipróbáljanak olyan 
sportágakat is, melyeket eddig kevésbé 
ismertek. Az a tény, hogy ezek a sport-
ágak parasportok, talán még érdeke-
sebbé teszi a teljesítési-eredményességi 
célokat. Hiszen kihívásként lebeghet 
előttük, hogy vajon mit tudnak a fo-
gyatékossággal élők, és milyen az épek 
játéka. Az együtt játszás közben ér-
dekes élményeket, tapasztalatokat le-
het szerezni, és mindez önértékelési 
szempontból is nagy jelentőséggel bír. 
A sportolás mint eszköz elősegíti nem-
csak a mozgásbeli képességek javulá-
sát, hanem az elfogadás és a változó 
körülményekhez való fogyatékosság-

specifikus alkalmazkodást is. A fogya-
tékos tanulók sporttevékenységének 
hatása ezáltal is integrálódik a szociali-
záció folyamatába (Benczúr, 2012).

A fogyatékossággal élő gyerme-
kek számára azért is fontos a sporto-
lás, mert a rendszeres fizikai aktivitás 
életmódváltáshoz, minőségi váltáshoz 
vezet, és csökkenti a társadalmi kire-
kesztettség érzését. A rendszeres moz-
gás különböző területeken fejtheti ki 
pozitiv hatását: korrekció, fokozódó 
romlás megakadályozása, mozgás-
igény kialakítása, motoros képességek 
fejlesztése, egészséges életre nevelés, 
önálló életre való felkészítés, társas 
kapcsolatok erősítése, sikerélmény 
és jó közérzet biztosítása (Gordosné, 
2004).

A testnevelés eszközrendszerét 
és a lehetőségeket figyelembe véve 
inklúziós szándékkal három sportág 
adaptációját emelnénk ki: boccia, ülő-
röplabda és a csörgőlabda. A kiválasz-
tásnál figyelembe vettük azt, hogy az 
említett sportágak mind a különböző 
fogyatékossággal élők körében, mind 
pedig az épek körében ugyanolyan 
eséllyel játszhatóak, és a testnevelés 
tantárgy keretében is megvalósítható-
ak legyenek. 

Az ülőröplabdázás 1980 óta tartozik 
a paralimpiai hivatalos sportágak közé 
(VI. nyári olimpia Arnhem, Hollan-
dia). 2000-ig az ülő- és az állóröplabdá-
zás versenyeit párhuzamosan tartották, 
most már csak az ülőröplabdázás sze-
repel a paralimpián. Athénban volt az 
első alkalom, amikor nők is versenyzési 
lehetőséget kaptak (Kőpatakiné, 2007). 
Az ülőröplabdázásnak nagy térhódítá-
sa van az épek között is, így az egyre 
nagyobb népszerűségnek köszönhető-
en az ülőröplabdázás megjelent mint 
strand ülőröplabdázás (beach sitting 
volleyball), melyben fedett versenyeket 
is rendeznek. Az ülőröplabdázás sza-
badidősportnak is kiválóan alkalmas, 
hiszen nincs test-test elleni küzdelem, 
így kevesebb a sérülés, és az ülő test-
helyzet „ellenére” mégis sikerélményt 
okoz. A csoportos teljesítmény és a 
csapatba tartozás érzése által is pozitív 

érzelmi hatások érik a játékosokat. Ez a 
sportág minden mozgássérült kategó-
ria előtt nyitva áll, akik segédeszközzel 
vagy a földön ülve tudnak játszani. Az 
iskolai adaptálás egyik fő szempontja, 
hogy eszközigénye megegyezik a röp-
labdázás eszközeivel (háló, pálya, lab-
da). Az intenzív, gyors játék folyamatos 
kommunikációra épülő csapatmunkát 
követel meg. Kiemelten fontos, hogy 
ténylegesen megvalósulhat a mozgás-
sérült és az ép gyermekek együttfoglal-
koztatása.

A csörgőlabda (Goalball) a látássé-
rültek sportja, mely a II. világháború 
utáni korba nyúlik vissza. A hábo-
rúban megvakult veteránok számára 
találták ki, a katonák kondíciójának 
ápolására és a megváltozott életminő-
ségük fejlesztéséhez használták. Elő-
ször 1976-ban Torontóban mutatták be 
a sportágat a Paralimpiai Játékokon. Az 
1980-as arnheimi paralimpián játszot-
ták először hivatalos sportágként. A 
csörgőlabdát mindkét nem vak és látás-
sérült sportolói is egy csapatban játsz-
hatják. A csörgőlabdát azért is ajánljuk, 
mert fejleszti a térbeli tájékozódást, 
térészlelést, a hallás utáni tájékozódást, 
fejleszti a gömbérzéket, a megfigyelő-
képességet és a reagálásgyorsaságot. 
Hozzájárul a koncentrált és tartós fi-
gyelem fejlesztéséhez is.

 A golyós sportok között találunk 
többet is, amelyet könnyen lehet az 
iskolákban, a szabadidős tevékeny-
ségek során játszani és adaptálni (pl. 
pétanque, bocsa, boccia). Mindhárom 
játék esetében egy központi kisgolyó 
közelébe kell juttatni a nagyobb golyó-
kat. A szabályrendszerük, a dobási-gu-
rítási technikájuk, a golyók jellemzői 
(méret, anyag, szín) és a játékterület 
is változó (méret, talaj minősége). A 
boccia jelen van a paralimpiákon. Sza-
bályait eredetileg 1980-ban Dániában 
dolgozták ki, központi idegrendszeri 
sérültek számára. Sportágként 1984 
óta szerepel a paralimpia programjá-
ban (New York, Stoke Mandeville). Az 
atlantai paralimpia (1996) óta már más 
sérüléssel rendelkező emberek is játsz-
hatják (Páni, 2002). A boccia játéknak 

Adaptív lehetőségek a testnevelésben

Vass Lívia: egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, 
Sportbiológia Tanszék, e-mail: livivass@gamma.ttk.pte.hu
Viczay Ildikó: adjunktus, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Pedagó-
gusképző Intézet, e-mail: iviczayova@ukf.sk
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fontos szerepe van a személyiség-
fejlesztés terén (pl. kooperatív, 
konstruktív tevékenységvégzés, 
segítőkészség, fegyelmezettség). 
Fejleszti a koncentrációt, továbbá 
a taktikai és stratégiai feladatok 
összessége a logikai gondolkodást 
fejleszti. Javítja az egyensúlyt, a 
koordinációs képességeket, a lab-
daérzéket, a dobótechnikát és a 
finomkoordinációt. 

A bemutatott három játék adap-
tálása a foglalkozásokon, tanórá-
kon – a gyermekek előképzettsé-
gétől függően – jól megoldható. A 
szabályok könnyen alakíthatóak az 
iskolák által biztosított lehetősé-
gekhez, a gyermekek életkorához, 
érdeklődésükhöz. A közös játék új 
élményeket biztosít mindenki szá-
mára, értéket teremt a közösség-
ben, a pedagógus módszereiben 
pedig akaratlanul is változások je-
lennek meg. Ez a kölcsönösség pe-
dig hasznára válik a gyermekeknek 
és a nevelőknek egyaránt.
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gyar Paralimpiai Bizottság, Buda-
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A megváltozott életmód következtében 
különböző méreganyagok jutnak naponta 
a szervezetünkbe, ezért nem árt, ha évente 
legalább egyszer méregtelenítő kúrát vég-
zünk. A méregtelenítés – vagyis detoxiká-
ció – nem csak a testi, hanem a lelki, szel-
lemi mérgektől való megtisztulást is jelenti. 
Amikor méregtelenítésről beszélünk, nem 
csak a külső mérgeket kell számításba ven-
nünk (pl. nehézfémek, dioxínok), hanem a 
túlzott cukor- és húsfogyasztást, a sózást, a 
vegyi anyagokkal teli zöldségek és gyümöl-
csök fogyasztását, valamint a saját anyag-
cserénk termékeinek közvetett hatását is. 
A  szövetek elsavasodásáért és károsodá-
sáért, a kóros anyagcsere utakon bomló 
hormonok felszabadulásáért az ún.  savas 
ételek fogyasztása is felelőssé tehető. 

A testünk számára felesleges anyagok le-
rakódása a méregtelenítő szervekben több 
fázisban történik, és az idő előrehaladtával 
egyre súlyosabb betegségeket okozhat. A to-
xikus anyagok kiválasztásának fő szervei a 
máj és a vese, illetve a bélrendszer, valamint 
a tüdő és a bőr, melyek megfelelő felületet 
biztosítanak a káros anyagok távozására 
éppúgy, ahogy a bejutásra is. A  felhalmo-
zódott káros anyagok nagy része az emész-
tőrendszerben, különösen a  vastagbélben 
tárolódik. A méregtelenítő szervek elszeny-
nyeződése után ezek a felesleges anyagok az 
ízületekben is lerakódhatnak, és hosszú időn 
át fennálló panaszokat okozhatnak. Minél 
korábbi fázisban kezdjük tehát el a szerve-
zet tisztítását, annál hamarabb gyógyulunk. 
A  nyár eleji tisztítókúra ideje alatt a  gyü-
mölcsök és a zöldségek erejével feltölthetjük 
vitamin- és ásványianyag-raktárainkat, az 
emésztőrendszert pedig tehermetesíthetjük 
a salakanyagoktól. Egy hatásos tisztítókú-
ra legalább három hétig tart. Legfontosabb 
összetevői a megfelelő mennyiségű és minő-
ségű folyadékbevitel, testedzés és masszázs 
szaunázással egybekötve, és természetesen 
a megfelelő étrend. A tisztítókúra ideje alatt 
teljesen mellőzni kellene a szénhidrátban és 
adalékanyagokban gazdag félkész-, valamint 
a zsíros ételek fogyasztását. 

Mire ügyeljünk tehát? Feltétlenül a rend-
szeres, napi ötszöri étkezésre. Elkerülhet-
jük ezzel a hirtelen energiát adó, zsírokban, 
illetve cukrokban gazdag ételek fogyasztá-
sát. Fogyasszunk sok zöldséget, főleg hü-
velyeseket, gyümölcsöt és fontos az olajos 
magvak, diók rendszeres bevitele is.

A legismertebb méregtelenítő kúrák:
A zöldség- és gyümölcslevek fogyasz-

tása a vitaminok és a nyomelemek pótlásá-
ban fontos, valamint a sav-bázis egyensúly 
fenntartása, illetve visszaállítása miatt is. 
A tisztítókúra idején reggel inkább gyü-
mölcsleveket ajánlatos fogyasztani, mert 
frissítenek, élénkítenek, este pedig az erő-
sebb méregtelenítő hatású zöldségeket, 
zöldségleveket részesítsük előnyben. De 
csak napi 2-3 deciliternyi ajánlott. 

Detoxikáló gyógyteák. A gyomor és a 
belek salaktalanítására kiváló minőségű 
teakeverékek kaphatók (csalán, pitypang). 
Naponta legalább 3-4 csészével fogyasz-
szunk, cukor nélkül, nem túl forrón.  

Egyetemi hallgatók körében végzett fel-
méréseink eredményei azt bizonyítják, 
hogy a diákok a megváltozott életkörülmé-
nyek miatt rendszertelenül és helytelenül 
étkeznek. A megkérdezett hallgatók csupán 
25-30%-a étkezik rendszeresen, naponta 
ötször. Sajnos sokan a  divatos gyorsétkez-
déket vagy a  boltokban kapható készétele-
ket részesítik előnyben, ami hosszútávon 
bizonyítottan károsíthatja az egészséget. A 
vizsgált csoportok esetében bebizonyoso-
dott a túlzott só (50%!), illetve cukorbevitel 
(55%!) is, pedig köztudott, hogy a mérték-
telen sófogyasztás elősegíti a magas vérnyo-
más kialakulását, és a  túlzott cukorbevitel 
a cukorbetegség kialakulásának az egyik fő 
oka. A napi gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
néhány csoport esetében nem éri el a 40%-
ot sem, csakúgy, mint az olajos magvak és 
a  diók fogyasztása. Ezeket a  megkérdezett 
hallgatók többsége csak ritkán fogyasztja. 
A  hüvelyeseket kiváló tápanyagtartalmuk 
miatt heti gyakorisággal javasolják fogyasz-
tani a  táplálkozástudományi szakemberek. 
Sajnos a megkérdezett hallgatók 45%-a csak 
ritkán fogyasztja ezeket a  haszonnövénye-
ket. 

Úgy gondoljuk, hogy a rendszeres étke-
zés, a  megfelelő táplálkozási szokások be-
tartása és a szervezet időnkénti méregtele-
nítése a  fiatal egyetemi hallgatók számára 
is nagyon fontos. Bizonyított tény ugyanis, 
hogy a jó minőségű rendszeres táplálékbe-
vitel rendszeres fizikai aktivitással és a tisz-
títókúrával egybekötve nemcsak a  szerv-
rendszereinket óvja a betegségektől, hanem 
az ún. pszichomotoros képességekre és az 
emlékezőtehetségre is pozitív hatást gyako-
rol. 

Jurík Tünde: egyetemi docens, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai 
Tanulmányok Kara, Pedagógusképző Intézet, e-mail: tjurikova@ukf.sk
Viczay Ildikó: adjunktus, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai 
Tanulmányok Kara, Pedagógusképző Intézet, e-mail: iviczayova@ukf.sk

A méregtelenítő kúra fontossága

Forrás:
http://www.vital.hu/themes/health/mereguzes11.htm#Scene_1
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Köztudott, hogy a gyerekek imád-
nak versenyezni. Imádják összemérni 
erejüket, legyen szó bár futásról, fára 
mászásról, távolugrásról, mesefigurák 
ismeretéről vagy a legújabb számító-
gépes játékokról. Ezt az alapvető tulaj-
donságukat az iskola padjai között is 
fel szoktuk használni, főleg tornaórán, 
de miért ne tehetnénk ezt meg fizikán, 
matematikán vagy anyanyelvi, illetve 
idegen nyelvi tanórán? Természetesen 
megtehetjük, csupán egy pár ötletes 
feladat, versenyezni vágyó gyerkőc és 
lelkes tanár kell hozzá.

Első pontban elő kell készíteni a fel-
adatokat. A feladatok tantárgyanként 
és témakörönként változhatnak. Ösz-
szeállításukkor mindig a célunk lebeg-
jen a szemünk előtt: mit szeretnénk 
elsajátítatni, átismételni vagy esetleg 
rögzíteni? Ha ezt kitaláltuk, akkor jö-
hetnek az egyes feladatok, amelyekre 
„rászabjuk” a kérdéseket, feladványo-
kat.

1. feladat: Fuss a párjáért! – a diákok 
két vagy több csoportba szerveződnek. 
Minden csoport libasorban áll, s min-
den csoport elé a földre elhelyezünk 
7-8 kulcsszót a kívánt témakörből. A 
papírdarabok természetesen lefelé van-
nak fordítva, hogy a rajtuk lévő szót 
ne láthassák a versenyzők. A csopor-
tokkal szembe, körülbelül 3 méterre, 
elhelyezzük a kulcsszók antonimáját 
vagy szinonimáját, ugyanúgy 7-8 da-
rabot. Ha nehezíteni szeretnénk, akkor 
2-3 szóval többet is tehetünk oda. A 
diákok feladata az lesz, hogy egyesével 
felvegyenek a földről egy-egy szót, el-
fussanak a másik oldalra, ahol megke-
resik az adott szó ellentétes vagy rokon 
értelmű párját, letegyék a kezükben 
tartott szó mellé, s fussanak vissza a 
csapathoz, hogy mehessen a következő 
csapattag. A verseny addig folytatódik, 
amíg minden szó a helyére nem került 
minden csapatnál. Az a csapat győz, 
amelyik a leghamarabb tudja helyesen 
összepárosítani a szavakat.

2. feladat: Definíció-azonosító – A 
diákok újra csapatokban dolgoznak, 
ezúttal viszont ülve végzik el a felada-
tukat. Minden csapat kap egy-egy bo-

rítékot, amely definíciókat és szavakat 
rejt magában. A csapatok feladata, 
hogy megkeressék a szavakhoz illő de-
finíciókat. A nyertes ismét az lesz, aki 
leghamarabb párosítja össze helyesen a 
szavakat a definíciókkal.

3. feladat: Hogy is lesz vége? – Is-
mét egy mozgásos feladatról van szó, 
amikor a csapatok libasorban állnak, 
a földön papírdarabok, szemben pedig 
az egyes papírok „párjai”, csakhogy itt 
most nem összeillő szavak kereséséről 
van szó, hanem félbe hagyott monda-
tok befejezéseinek megtalálásáról. A 
csapattagok egyesével futnak egy-egy 
papírral a kezükben, s keresik a saját 
mondatuk hiányzó részét a túloldalon. 
Itt fontos mondatokat, idézeteket, köz-
mondásokat kerestetünk velük, vagy 
bármit, amit szükségesnek tartunk ki-
ragadni a témakörből. A nyertes ismét 
a leggyorsabb helyes megoldást adó 
csapat.

4. feladat: Képkereső – A csapatok 
ülve folytatják a játékot. Minden csapat 
kap egy-egy borítékot, amely képeket 
rejt. A feladat különböző lehet: mit áb-
rázol a kép? Melyik mű illusztrációja 
lehet? Rakd sorba! Vagy bármi egyéb, 
ami eszünkbe jut, s szórakozva készteti 
a gyerekeket gondolkodásra és együtt-
működésre. Itt minden helyes választ 
adó csapat kaphat pontot, vagy a leg-
többet az első, s többi pedig csökkenő 
pontszámot érhet el.

5. feladat: Kvíz – Kérdések a, b, c, d 
lehetséges válaszokkal. Ezt szétadhat-
juk feladatlapokon is a csapatoknak, de 
elkészíthetjük ppt-s változatban is, ha 
van rá lehetőségünk, hogy kivetítsük 
nekik. Minden helyes válasz érhet egy-
egy pontot. A pontozás ismét a tanártól 
függ.

Az utolsó pont pedig a kiértékelés, 
megbeszélés, diszkusszió.

Ez az öt feladat ki is tölt egy élvezetes, 
kicsit rendhagyó tanórát, amely során 
sok volt a nevetés, izgalom, versenyzés 
és a tanulás, illetve ismétlés is. Bátran 
szúrjunk be egy-két ilyen játszós órát a 
szürke hétköznapi órákba, hogy minél 
több oldalról fejlesszük a csemetéinket.

Játékra fel!

Elkészülni! Vigyázz! Rajt!
avagy 
Versenyezni nem csak tornaórán lehet

Fekete Farkas Tímea
magyar-angol szakos tanár, Fülek, 
e-mail: feketefarkastimea@gmail.com

Soóky zoltán 
(Pázmány Péter Gimnázium)

Közös siker a Czuczor Gergely 
Alapiskola és a Pázmány Péter 
Gimnázium tanulóinak internetes 
projektje

Az AMAVET (Tudományos és Tech-
nikai Ifjúsági Egyesület) és az STU FIIT 
(Pozsonyi Műszaki Egyetem, Informa-
tikai és információtechnikai Kar) által 
rendezett Junior Internet 2015 verse-
nyére Csanda Tamás (Czuczor Gergely 
Alapiskola) és Molnár Géza (Pázmány 
Péter Gimnázium) nevezte be az „Or-
szágok és fővárosaik” című közös infor-
matikai projektjüket. A projekt annyira 
sikeres lett, hogy nemcsak bejutott a 
döntőbe, hanem dékáni különdíjat is 
kapott a WebLearn (webtanulás) ka-
tegóriában az STU FIIT dékánjától, 
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. úrtól. Az 
elkészült honlap célja a földrajztanítás 
és -tanulás hatékonyabbá tétele volt. 
A weboldal az egész világ országainak 
fővároslistáját tartalmazza, amelyek-
nek megtanulását elektronikus teszte-
lés formájában segíti a honlap magyar 
és szlovák nyelven egyaránt. 

Soóky zoltán 
(Pázmány Péter Gimnázium)

Másodszor lett eredményes 
a Pázmány Péter Gimnázium 
tanulója egy nemzetközi esszéíró 
versenyen

A „2015 nemzetközi iskolák esszé-
író versenye és vitája” nevű versenyre 
Hegedűs Veronika (III.B) küldött be 
esszét. A versenybe a világ összes or-
szágából lehetett nevezni általános és 
középiskoláknak egyaránt. Idén 43 
ország diákjai küldtek be esszéket an-
gol nyelven. A verseny témája: „Vázold 
fel ötleteid a fenntartható oktatáshoz, 
illetve annak eléréséhez szükséges 
lépéseket a társadalmak számára”. Szlo-
vákiából Veronika esszéjével egyetlen 
iskolaként kerültünk be az eredményes 
kategóriába, immár második éve. Di-
áklányunk ennek köszönhetően részt 
vehet a „Nemzetközi iskolák vitája és 
díjkiosztója” nevű rendezvényen Ang-
liában, Oxford városában 2015. július 
7-10-e között. 
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Spátay Adriana, a Selye János Gimnázium magyartanára
Újabb Kazinczy-érmesek a komáromi Selye János Gimnáziumban

2015-ben április 17-e és 19-e között rendezték meg a Kazinczyról elneve-
zett Szép magyar beszéd Kárpát-medencei döntőjét a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnáziumban. Az idei jubileumi versenyen (50 év) 150 középiskolás 3 ka-
tegóriában versengett. A hazai diákok mezőnyét kárpátaljai, felvidéki, erdélyi 
és vajdasági társaik is erősítették. A verseny 1. fordulója a szabadon választott 
szövegek tolmácsolása volt, melyet délután az írásbeli feladat követett, másnap 
pedig a kötelező szövegé volt a főszerep.

Gimnáziumunknak az eddig megszerzett 6 Kazinczy-érem mellett idén 2 
új érmese is lett: Lakatos Lili és Aranyosi Zsolt bravúrosan szerepelt, Spátay 
Adriana pedig a legeredményesebb határon túli felkészítőnek járó elismerés-
ben részesült.            

Peternai Zsuzsa (Pázmány Péter Gimnázium)
Kreatív verseny a HP Slovakia szervezésében

Az Innovation Camp verseny egy intenzív élmény a diákok számára, amely 
fejleszti kreatív és innovatív képességeiket, arra ösztönzi őket, hogy sikeresek 
legyenek a munkaerőpiacon. Idén tavasszal 60 kiválasztott szlovákiai közép-
iskolás diák – köztük a Pázmány Péter Gimnázium 5 diákja is mint egyetlen 
magyar tanítási nyelvű intézmény képviselői – gondolkodhatott el azon, mi-
lyen feltételeik vannak az idősebbeknek az aktív öregedés folyamatában. A tar-
talmas nap végén kreatív ötleteiket szakmai zsűri előtt prezentálták 7 percben. 
A legjobb három csapat tagjai az oklevélen kívül értékes ajándékokkal tértek 
haza, köztük diákunk, Ballon Ádám is, aki egy tablettel lett gazdagabb.

mgr. Sandal Klaudia
A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolába látogattak 
a győri Kovács Margit Iparművészeti Szakközépiskola diákjai

   A ,,Határtalanul“ pályázat keretein belül a dunaszerdahelyi Építészeti Szak-
középiskola látta vendégül a győri Kovács Margit Iparművészeti Szakközépis-
kola 20 diákjából és 2 kísérő tanárából álló küldöttségét. A diákok és tanárok 
nem voltak idegenek egymás számára, hiszen iskolánk februárban már láto-
gatást tett a győri barátiskolában. A pályázat résztvevői a négy napos látoga-
tás során megismerkedhettek Dunaszerdahely és Nagyszombat látnivalóival, 
megtekintették a vöröskői várat, Pozsony nevezetességeit. A következő napon 
folytatódott a már győri látogatásunk során elkezdett makett építése. Bízunk 
benne, hogy a két iskola közti baráti kapcsolat a jövőben is megmarad, és még 
találkozni fogunk egymással.

Elek József, a Selye János Gimnázium tanára
Első világháborús vetélkedő – selyés sikerrel 

A Nagy Háború centenáriumát éljük ezekben az években. A budapesti Poli-
tikatörténeti Intézet 2014 őszén hirdette meg Hadszíntér és hátország címmel a 
szokásostól eltérő történelmi versenyét, melynek középpontjában nem az ese-
mények és statisztikai adatok álltak, hanem az otthon maradott emberek, az 
egyszerű közkatonák. A Selye Gimnázium diákjai érdeklődéssel kapcsolódtak 
be a versenybe: Nagy Bence Attila és Tarics Árpád festői, Gyarmati Vince írói 
vénájának köszönhetően tömegestől születtek harctéri tudósítások, hangulat-
jelentések, versek és cikkek, Fiala Tamás nagyszerű elemzőként és újságíróként 
szerepelt. Munkájuk eredményeként eljutottunk a döntőbe, ahol öt anyaorszá-
gi és egy erdélyi csapat mellett mi képviseltük Felvidéket. Végül fej-fej mellett 
haladva a selyés csapat és a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 
végzett az élen.

Žiaček Adrianna, iskolaigazgató
A Kárpát-medencei őshonos 
gyümölcsfák védelmében

Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony 
napján, március 25-én a Zsigárdi Alap-
iskola tizenhat tanulója immár ötödik 
alkalommal indult Pórszombatba, 
hogy őshonos, magyar gyümölcsfákat 
oltson. Tanulóinkat elkísérte közsé-
günk polgármestere, Baranyay Alajos, 
Žiaček Adrianna igazgatónő, Kovács 
Mária igazgatóhelyettes, valamint Var-
sányi Zoltán tanító úr. 

 Pórszombatban a köszöntők után 
citerazenekar, népdaléneklés szóra-
koztatta a résztvevőket, közben Ko-
vács Gyula vezetésével megkezdődött 
a faoltás. Délben bográcsgulyással és 
kaláccsal vendégeltek meg minket, 
közben gyerekeink belehallgathattak 
az Őrség mondavilágába is. A  gyü-
mölcsfaoltás után ellátogattunk az 
óriás fakereszthez, ahol rövid törté-
nelmi visszatekintést tettünk a  török 
időkre, majd meglátogattuk a zalabaksi 
kézművesházat, hazafelé pedig Viszák-
ra, Zsigárd testvérfalujába utaztunk.        

Tóth Mónika
a Szép magyar Beszéd verseny 
országos döntője

2015. április 16-18-án Kassán a Má-
rai Sándor Gimnázium és Alapiskola 
immár 16. alkalommal adott otthont 
a Szép Magyar Beszéd országos döntő-
jének, melyen Felvidék 52 legjobb ver-
senyzője vett részt.

 Az ünnepélyes, műsorral összekö-
tött megnyitót követően megkezdődött 
a négy kategóriában – alsó tagozat, 
felső tagozat, gimnázium, szakközép-
iskola – zajló verseny. Első lépésként 
a versenyzők felolvasták a szabadon 
választott prózai versenyszöveget, ez-
után következett az egységes kötelező 
szöveg felolvasása. A küzdelem leg-
nehezebb része a harmadik forduló, a 
szövegalkotás volt. Az igényes megmé-
rettetés után a  vendégek megcsodál-
hatták Kassa történelmi és kulturális 
nevezetességeit, este pedig a  Márai 
Stúdióban a  KGSzT diákszínpad és a 
Kicsinyek kórusa szórakoztatta a részt-
vevőket.

A verseny díjazottjainak listáját a ka-
tedra.sk honlapon találják.             
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Valóban érdekes vállalkozás lehet 
megkérdezni a gyerekek véleményét 
egy-egy történelmi eseményről, melyet 
mi magunk is csak történelemkönyv-
ből ismerünk. Már csak azért is, mert 
a gyermeki képzelőerő olyan dolgok-
kal képes felruházni és kiegészíteni egy 
ismert történetet vagy nemzeti iden-
titástudatunkhoz tartozó történelmi 
eseményt, amely sokszor tudatosan 
vagy tudat alatt teljesen más megvi-
lágításba helyezi az adott történést. A 
gyermeki „szem” képes olyan dolgokat, 
eseményeket kiragadni az egészből, 
amely számára fontos, betöltve így az 
önazonosulás – önazonosítás funk-
cióját is.  Letisztít – vagy még inkább 
megtisztít szimbólumokat, ugyanak-
kor új szimbólumokat hoz létre, ötvöz-
ve a hallottat a megtapasztalttal. Erre 
a véleménynyilvánításra, önazonosí-
tásra a legkézenfekvőbb eszköz a rajz 
vagy a vizuális élmény rögzítésének 
valamilyen eszköze. A gyermekrajz 
önmagában véve is gazdag tárháza 
a lélek legfinomabb rezdüléseinek. 
Tisztán és minden öncél nélkül láttat. 
Sűrít és tisztít. Láttatja önmagát is az 
események „sodrásában”, ugyanakkor 
megfogalmazza saját véleményét is 
az eseményekről, mert a gyermeknek 
mindenről van határozott véleménye. 
Ezért is előzte meg feszült várakozás 
Az én március 15-ém elnevezésű gyer-
mekrajzpályázatot, melyet Magyaror-
szág Kassai Főkonzulátusa a CSEMA-
DOK Kassa Városi Választmányával, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségével, a kassai Thália Színházzal 
és Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával közösen hirdetett meg. 
Maguk a szervezők is kíváncsiak vol-
tak, van-e saját véleményük a gyerme-
keknek erről a korszakról, részét képe-
zi-e ez az ünnep identitástudatuknak, 
van-e létjogosultsága ilyen és ehhez ha-
sonló versenyek, pályázatok meghirde-
tésének a 21. században. A szervezők 
ezekre a kérdésekre a beérkezett pálya-
munkákon keresztül választ is kaptak. 
Iskolai előválogatás után 18 iskolából 

104 pályamunka érkezett, nyugat-szlo-
vákiai magyar iskolák diákjai is küld-
tek pályaműveket.  A pályamunkákat 
héttagú szakmai zsűri két kategóriában 
bírálta el. Az első kategóriába az 1-4-
es évfolyam, a második kategóriába 
pedig a felső tagozat tanulóinak alko-
tásait sorolták. Egyetlen megkötés – a 
megadott témán kívül – a rajzlap mé-
rete volt, A4 és A3 méretű alkotásokat 
vártak.  Az alkotók többféle technikát 
használtak. Legnépszerűbbnek a fes-
tés bizonyult, de érkeztek grafitrajzok 
és bonyolultabb kollázs-technikával 
kombinált munkák is.  Rajzaikon a 
nemzeti jelképek, közismert emberek 
(pl. Kossuth Lajos és Petőfi Sándor), 
valamint honvédek elevenednek meg, 
de gyakori volt az ünnephez kötődő 
versek képi értelmezése is. Jellemzőek 
voltak a bonyolultabb, elvontabb gon-
dolattársítások, és előfordult a sajátos 
szimbólumteremtésre tett kísérlet is. 
A beérkezett munkák mind technika-
ilag, mind pedig tematikailag változa-
tosak, értékesek voltak. Ez a tény meg 
is nehezítette a zsűri munkáját, és az 
eredetileg kategóriánként három dí-
jazott helyett hat díj került kiosztásra 
mindkét kategóriában, és nagyon sok 
alkotó részesült különdíjban.  Első ka-
tegóriában díjazott lett Bari István 4. 
évf., MTNy AI, Cakó, Kristóf Áron, 
3. évf., Református Egyházközség AI, 
Rozsnyó, Naďová  Karolína, 2. évf., 
Márai Sándor MTNy Gimnázium és 
AI, Kassa, Schuller Richárd, 1. évf., 
MTNy AI, Buzita, Szajko Bálint, 3. 
évf., MTNy AI, Cakó, valamint Tóth 
Bence, 3. évf., Református Egyházköz-
ség AI, Rozsnyó. Az első kategóriában 
különdíjban részesült Bari Vanessza, 
3. évf., MTNy AI, Cakó, Barta Flórián, 
2. évf., Márai Sándor MTNy Gimná-
zium és AI, Kassa, Bíró Eszter 3. évf., 
Kodály Zoltán MTNy AI, Dunaszerda-
hely, Palágyi Nikoletta, 4. évf., MTNy 
AI, Bély, Péter Boglárka, Márai Sán-
dor MTNy Gimnázium és AI, Kassa, 
Pollák Levente, 4. évf., MTNy AI, Bély. 
A második kategória díjazottjai voltak: 

Barczi Noémi, 6. évf., Kodály Zoltán 
MTNy AI, Dunaszerdahely, Bastyúr 
Nikoleta, 7. évf., Fábry Zoltán MTNy 
AI, Rozsnyó, Korintus Réka, 7. évf., 
Református Egyházközség AI, Rozs-
nyó, Lindák Katalin, 9. évf., Fábry 
Zoltán MTNy AI, Rozsnyó, Podracko 
Dominika, 7. évf., Református Egy-
házközség AI, Rozsnyó, Zagiba Má-
tyás, 7.évf., Református Egyházközség 
AI, Rozsnyó. Különdíjban részesült: 
Bányácski Orsolya, 8.évf., MTNy AI, 
Bodrogszerdahely, Dunka László, 7. 
évf., MTNy AI, Torna, Varga Diana, 
9. évf., Református Egyházi AI, Vaján, 
Suchózsa Izabella és Balogh Olívia, 
7. évf., Szlovák Tanítási Nyelvű Alap-
iskola, Borsi, Záhorský Melinda, 9. 
évf., MTNy AI, Buzita. A beérkezett 
alkotásokból március 14-én, 15.00 órai 
kezdettel nyílt kiállítás a kassai Thália 
Színház konferenciatermében. A ki-
állítást Szesztay Ádám, Magyarország 
kassai főkonzulja nyitotta meg, a díja-
zottakat és az alkotásokat Kiss Gábor, 
Miskolc alpolgármestere méltatta. A 
tervek szerint a kiállítás anyagát több 
helyszínen is bemutatják. Az alkotások 
Szepsi és Tornalja után Miskolcon is 
megtekinthetők lesznek. 

A beérkezett pályamunkák meny-
nyisége, de leginkább a minősége sok 
mindenről tanúskodik. Egyrészt arról, 
hogy a gyermekeknek van vélemé-
nyük még olyan témákról is, amelyek 
sokaknak közhelyesnek tűnhetnek. 
Világosan meg tudják fogalmazni azt 
is, hogyan látják a közösséget, ame-
lyikhez tartoznak, és helyüket a kö-
zösségben. Az alkotások tanúskodnak 
az iskolán folyó műhelymunkáról, 
pedagógusaink elhivatottságáról és 
szakmai hozzáértéséről. Nem utol-
só sorban pedig arról, hogy a művé-
szeti tantárgynak, és minden olyan 
tantárgynak, amellyel nevelni lehet, 
nemcsak létjogosultsága, hanem el-
engedhetetlen szerepe van az okta-
tásban. Ezekből a tapasztalatokból 
kiindulva jövőre mindenképpen lesz 
folytatása ennek a kezdeményezésnek.

Fecsó Szilárd
módszertani Pedagógiai Központ, Kassa, 
továbbképzésekért felelős tanár, 
lakhely: Kassa, fecso.szilard@gmail.com

Történelem 
gyermekszemmel
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1960-ben, ötvenöt évvel ezelőtt in-
dult a nyitrai egyetemen magyar nyel-
vű pedagógusképzés, melynek alkal-
mából a Közép-európai Tanulmányok 
Kara április 30-án jubileumi ünnep-
séget szervezett. A rendezvényt a szá-
mos prominens közéleti személyiség 
– Czimbalmosné Molnár Éva, Magyar-
ország szlovákiai nagykövete, Dr. Har-
mati Zsolt, Magyarország szlovákiai 
nagykövetségének tanácsosa, Berényi 
József, a Magyar Közösség Pártjának 
elnöke és Bugár Béla, a Híd elnö-
ke –, a kar jelenlegi vezetősége – Dr. 
Komzsík Attila dékán; Dr. Bárczi Zsó-
fia, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Szekeres 
László dékánhelyettesek; prof. Zsilka 
Tibor, Dr. Balla István intézetigazga-
tók, Dr. Bauko János igazgatóhelyet-
tes; Dr. Sándor Anna, a Tudományos 
Tanács elnöke, valamint Voda Zsófia, 
a Juhász Gyula Ifjúsági Klub elnöke 
–, prof. László Béla alapító dékán és a 
kar tanárai, dolgozói, hallgatói mellett 
az 1963-ban, 1964-ben és 1965-ben 
végzett egykori diákok is megtisztelték 
jelenlétükkel. 

A jubileumi ceremónia három sza-
kaszból – két ünnepi ülésből és egy 
bálból – állt. A délelőtti órákban a 
különleges esemény alkalmából a kar 
dékánja, Dr. Komzsík Attila és ala-
pító dékánja, prof. László Béla arany 
dimplomát nyújtott át az első végzős 
hallgatóknak. A jubilánsok közül töb-
ben egészségügyi okok miatt nem tud-
tak eljönni, néhányan sajnos már csak 
emlékeinkben jelenhettek meg közöt-
tünk, azonban a többség a kedves di-
ákemlékeket felidézve nagy örömmel 
és meghatódva látogatott el a rendez-
vényre. A jubileumi ülést László Béla 
és Komzsík Attila beszéde mellett két 

egykori hallgató szavalatával is meg-
tisztelte: László Árpád Ady Endre Üze-
net egykori iskolámba című versét adta 
elő, Trevalecz László pedig saját költe-
ményével emlékezett meg diákéveiről 
és egykori tanárairól. Az aranydiplo-
ma-átadási ceremónia két zoborvidéki 
népdal felcsendülésével zárult Nagy 
Denisza és Tóth Katalin előadásában 
(Magyar Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézet dolgozói).

A diplomaosztó ünnepséget pazar 
fogadás koronázta meg, melyre a kar 
vezetősége minden jelenlévőt meghí-
vott. Ebéd után folytatódott a közös 
ünneplés: ekkor a kiemelkedő pedagó-
gusi tevékenységet folytatott első vég-
zősök kitüntetése és a nyitrai magyar 
pedagógusképzésért kifejtett tanári 
tevékenység elismerése került a figye-
lem középpontjába. Az egykori diákok 
a tehetséggondozásban, a magyar taní-
tási nyelvű iskolák szakmai fejleszté-
sében végzett munkásságukért, szak-
mai-módszertani tudásukért vehették 
át a dékán úr elismerését. Elismerés-
ben részesült Ádám Zita, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségében 
végzett sok éves áldozatos munkájá-
ért; Csicsay Alajos, a pedagóguspályán 
való több évtizedes helytállásáért, va-
lamint ismeretterjesztő és pedagógiai 
szakíróként létrehozott életművéért; 
Horváth Géza, a pedagóguspályán 
való több évtizedes helytállásáért és a 
magyar diákok tehetséggondozásában 
kifejtett kiemelkedő tevékenységéért; 
Pénzes István in memoriam, az is-
kolaügyben tanúsított több évtizedes 
helytállásáért és pedagógiai ismeret-
terjesztő életművéért; Sidó Zoltán in 
memoriam, a szlovákiai magyarság 
köz- és kulturális életében való több 

évtizedes töretlen helytállásáért és ki-
emelkedő oktatásszervező tevékeny-
ségéért; Stirber Lajos, a pedagóguspá-
lyán való több évtizedes helytállásáért 
és karnagyi életművéért; Szanyi Mária, 
a pedagóguspályán való több évtizedes 
helytállásáért és a magyar diákok te-
hetséggondozásában kifejtett kiemel-
kedő tevékenységéért; Szarka Gyula, 
a nyitrai Pedagógiai Karról indult 
Ghymes zenekar alapító tagja, Kos-
suth-díjas előadóművész, zenei élet-
művéért; Szarka Tamás, a nyitrai Peda-
gógiai Karról indult Ghymes zenekar 
alapító tagja, Kossuth-díjas előadómű-
vész, zenei életművéért; a Juhász Gyula 
Ifjúsági Klub, a nyitrai magyar diákok 
50 éven át végzett érdekképvieletéért 
és a magyar diákság kulturális életének 
szervezéséért.

Dékáni díszérmében részesült továb-
bá László Béla egyetemi tanár, alapító 
dékán a nyitrai magyar pedagóguskép-
zésben való több évtizedes helytállásá-
ért, annak intézményesítése érdekében 
kifejtett rendíthetetlen tevékenységé-
ért; Szeberényi Zoltán egyetemi do-
cens, a magyarszakos tanárképzésben 
való több évtizedes helytállásáért és 
irodalomtörténeti életművéért; vala-
mint a 103. életévébe lépett Zsakay 
Erzsébet, a nyitrai magyar pedagógus-
képzés legidősebb oktatója. A díját-
adást követően dr. Ľubomír Zelenický 
rektor úr, dr. Komzsík Attila dékán úr 
és Czimbalmosné Molnár Éva nagy-
követ asszony ünnepi szavait hallgatta 
meg a közönség. 

A jubileumi ünnepséget a Nyitra Di-
ákotthonban szervezett bál koronázta 
meg, ahol a Royal zenekar szórakozta-
tásában egykori és jelenlegi hallgatók, 
tanárok közösen szórakoztak. 

55 éve indult Nyitrán 
a magyar pedagógusképzés

Petres Csizmadia Gabriella
Adjunktus a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetben (Közép-európai Tanulmányok Kara), 
a Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él, 
gabi.csizmadia@gmail.com
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Az OTDK-k 60 éves történetében 
idén először fordult elő, hogy egy 
szekciót Magyarország határain kívül 
rendezték: a Fizika, Földtudományok 
és Matematika (becenevén FiFöMa) 
szekció résztvevői idén, április 15-én 
Kolozsvárra utaztak, hogy részt vegye-
nek az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián (OTDK), Magyarország 
legnagyobb tudományos rendezvé-
nyén. A FiFöMa szekció szakmai szer-
vezője a Babes-Bolyai Tudományegye-
tem, szakmai társszervezője a Sapienta 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
valamint a  Kolozsvári Magyar Diák-
szövetség. A  konferencia kolozsvári 
szekciójára 350 diák jelentkezett, mint-
egy 337 dolgozattal, amelyet 150 tagú 
szakmai zsűri bírált el. Az esemény cél-
ja volt, hogy a tehetséges hallgatók be-
mutassák munkájukat, hogy megerő-
södjön a tanár-diák kapcsolat, továbbá, 
hogy a  diáktudományos tevékenység 
elismert legyen. A helyszín kiválasztása 
azért is érdekes, mert éppen 2015-ben 
Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa is, 
Erdély legnagyobb városában az ifjúság 
próbálja bevonni a helyi lakosságot az 
ifjúsági projektekbe, eseményekbe, és 
az európai népszerűsítésbe beletartoz-
nak a találkozók és konferenciák is. 

A rendezvény egyszerre volt szakmai 
konferencia és találkozó is. A  meg-
nyitón a  helyi Visszhang kórus lépett 
fel Molnár Botond vezényletével, aki 
a Kárpát-medencei résztvevőkből a há-
rom nap alatt még alkalmi vegyeskart 
is összehozott, és négy művet taní-
tott be a záróünnepségre. A kulturális 
program szervezésébe bekapcsolódtak 
Kárpát-medence diákjai, doktorandu-
szai, mert bőséges volt a program: csil-
lagvizsgáló látogatása, éjszakai város-
nézés, táncház, beerpong, kocsmakvíz 
és játékos éjjeli kosármaraton. De gya-
logtúrára is mehettek az éppen kirán-
dulni vágyók, akiknek éppen nem volt 
szakmai zsűrizése, megbeszélése vagy 
előadása, valamint voltak szervezett 
múzeumi látogatások, városnézések, 
toronylátogatás, Rétegtani és Őslény-
tani Múzeum, botanikus kert, filmve-
títés, a Tordai Sóbánya megtekintése. 

A  plenáris előadások szakmailag 
nagyon értékesek voltak valamennyi 
résztvevő számára. Dr. Kroó Norbert 
elmondta, hogy elfogult a  TDK ren-
dezvényeivel kapcsolatban, ugyanis ő 
volt az 1957-es esztendő TDK díjnyer-
tese, ami annál is inkább érdekes, mert 
ez a momentum indította el őt szakmai 
útjára. Fényes új világról beszélt tele 
optimizmussal. Ma nem is tanárként 
működik, hiszen kutató professzor 
emeritus a MTA Wigner Fizikai Kuta-
tóközpontjában. A másik plenáris elő-
adás témája a Kétdimenziós anyagok, 
amelyet Dr. Tapasztó Levente, az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpontjá-
nak, éppen kolozsvári származású ku-
tatója adott elő. Beszámolt arról, hogy 
az ún. „Lendület“ csoport néhány 
atomréteg vastag 2D nanoelektronikai 
jelentőségű szénatomokat tud levá-
lasztani egy atomrétegnyi pontosság-
gal (2D leválasztás), és ez a síkbeliség 
végett hogyan tér el tulajdonságaival 
a 3D anyagtól. 

Zsűriként főleg a  hallgatókról, a 
munkákról szeretnék beszámolni, hi-
szen a diákok szakmai eredményeiket 
mutatták be. Az elért eredményeket 
„élesben“ tesztelhették, megmérettet-
ték. Olyan ez, amikor a mester kineve-
li, szakmailag útbaigazítja, de miután 
az szakmailag megerősödik, a  saját 
útjára engedi a tanítványát. Valaki úgy 
is fogalmazott, hogy gyakorlatilag ez 
lehetne egy ún. magyar tudományos 
állampolgárság is.... 

Szakmai oldaláról megközelítve 
a kolozsvári rendezvény egyfajta szpar-
takiád volt, nem testnevelési, hanem 
„FiFöMa“ tudományos. Mint fizikus 
mondhatom, hogy kimondhatatlanul 
jóleső érzés volt hasonló gondolkodású 
és szellemiségű fizikusok között zsű-
riznem. Számszerileg is sokan voltunk, 
nagyon féltem, hogy a fizika (matema-
tika, kémia) iránt folyamatosan meg-
szűnik az érdeklődés, de a medence vi-
szonylatából tekintve talán nem olyan 
veszélyes a  szak iránti érdektelenség. 
Hiszen a  fizika ágazatainak irányult-
sága – anyagtudomány, asztrofizika, 
biofizika, égi mechanika és csillagászat, 

klasszikus és környezeti fizika, komp-
lex rendszerek és hálózatok, kvan-
tumfizika és térelmélet, lézerfizika, 
nanofizika, nehézion és plazmafizika, 
optika, orvosi fizika, részecskefizika és 
nukleáris detektorok, szilárdtestfizika 
és természetes radioaktivitás (tehát 
egészen 16! alszekció volt). 

A matematika szekcióiban volt algeb-
ra és számelmélet, alkalmazott matema-
tika, analízis és differenciál egyenletek, 
kombinatorika és geometria. A  Föld-
tudományok szekcióinak tagozatai a 
következők voltak: természetföldrajz 
és meteorológia (alkalmazott meteoro-
lógia, antropogén tájformálás, földfel-
színalaktan, folyóvízi felszínformálás, 
geoinformatika és távérzékelés, kaszt-
kutatás, légkördinamika, térképészet és 
geoinformatika), a  környezettudomá-
nyi tagozat (fenntartható energetika, 
hidrogeológia, hidrológia és vízminő-
ség elemzés, környezetföldtan, környe-
zettudomány és földtani alkalmazásai), 
valamint geológia és geofizikai tagozat 
(ásványtan, felszínközeli fizika, föld-
tan, magmás kőzettan, mélységi geo-
fizika, metamorf üledékes kőzettan, 
őslénytan, parányőslénytan, régészeti 
földtan). Ami érdekes és izgalmas szá-
momra, hogy megfogalmazódott egy 
újfajta fogalom: a biodiverzitáson kívül 
kezdeményeznék a geodiverzitás fogal-
mának elfogadását is. 

A rendezvény nem kis szándéka volt 
összehozni Beregszász, Besztercebá-
nya, Brünn, Budapest, Csíkszereda, 
Debrecen, Eger, Eperjes, Kaposvár, 
Kecskemét, Kézdivásárhely, Kolozsvár, 
Nyitra, Marosvásárhely, Pozsony, Prá-
ga, Révkomárom, Szabadka, Szeged, 
Ungvár, Veszprém és Zenta szellemi 
elitjét, egy kapocs, amelyet fűt a szelle-
miség, a magyarság és a jövő szeretete. 

A XXXII. OTDK üzenete
A derűs embereknek nem könnyebb 

a sorsuk, csak más szemüveg van raj-
tuk, azt szoktuk mondani, jó termé-
szetük van, jóra vannak hangolva, 
életörömre. Tedd csak fel a szemüvege-
det, és máris látod, hogy süt a nap, sok 
öröm és emberi jóság van.

Zsűriként a Htdk-n, 
azaz – TDK Határok nélkül 
– a FiFöMa szekcióban Kolozsvárott

RNDr. Tóth Attila, PhD.
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, KETK, Pedagósuképző Intézet, 
adjunktus; lakhely: Kolon; e-mail: atoth2@ukf.sk
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A  matematikai tesztelést 40  880 kilencedikes végezte el a 2014/2015-ös 
tanévben. A mérés 52,7%-os sikerességet mutatott. A fiúk némileg jobb 
eredményt értek el (53,4%), mint a lányok (51,9%). 

 Szlovák nyelv és irodalomból (szlovák anyanyelvű diákok) idén 38 227 ta-
nuló vett részt a megmérettetésben, 62,6%-os sikerességet érve el. A résztve-
vők közül itt a lányok értek el jobb eredményeket (65,5%) a fiúknál (59,8%). 

 A központi tesztelés egyik fontos hozadéka, hogy a 90% felett teljesítő ta-
nulók automatikusan felvételt nyernek az általuk kiválasztott középiskolába. 
Ennek a feltételnek 1 305 tanuló tett eleget, vagyis a kilencedikesek 3,2%-a. 
A legtöbben Kassa megyében érték el a 90%-os határt.

 A NÚCEM értékelése szerint a Tesztelés 9 zökkenőmentesen zajlott le 
mindenütt, sikerült objektív körülmények között lebonyolítani a próbatételt. 
Erről leginkább az tanúskodik, hogy nem mutatkozott lényeges eltérés a ha-
sonló iskolatípusok eredményei között.

 A jövő évi teszteléssel kapcsolatban egyelőre bizonytalanok a kilátások, 
hiszen a napokban dől el, hogy összekapcsolják-e a központi mérést a kö-
zépiskolai felvételik rendszerével. Draxler miniszter úr azon fáradozik, hogy 
minél hamarabb – akár már a jövő tanévtől – össze tudja kapcsolni a két 
megmérettetést. A tervezett rendszer bevezetése a technikai lebonyolítás 
megszervezésén, a formai és strukturális tényezők pontosításán múlik. 

102 kilencedikes 
jelentkezett 
a Tesztelés 9 
pótterminusára

Szlovákiaszerte 92 iskola 102 tanuló-
ja vett részt 2015. április 21-én a Tesz-
telés 9 pótterminusán. Azok a tanulók 
élhettek a pótterminus lehetőségével, 
akik objektív okokból kifolyólag nem 
tudták a rendes időpontban megír-
ni tesztjeiket. A matematikai, szlovák 
nyelvi és anyanyelvi tudás felmérését 
tartalmazó tesztek megírásai a megyei 
városokban zajlottak. A legtöbb tanuló 
Eperjesen mérte meg a tudását (ösz-
szesen 21 tanuló), a Nagyszombati és 
Besztercebányai kerületben 16 tanuló, a 
Trencséni kerületben pedig mindössze 
4 tanuló kérte a pótírásbeli lehetőségét.

A szlovák nyelv és irodalom (szlovák 
anyanyelvű tanulók számára) tesztjében 
az egyik kérdés nagy vitát váltott ki a ta-
nulók, szülők és pedagógusok körében: 
az esély szóra kellett kiválasztaniuk a 
tanulóknak a disztraktorok közül azt, 
amelyik nem szinonimája a kifejezés-
nek. A tanárok rámutattak, hogy több 
szinonimaszótárt fellapozva sem talál-
ták meg a kérdésre adható helyes választ. 
Draxler miniszter úr az egyik nyilatko-
zatában elismerte, a kérdés elolvasását 
követően benne is felmerült, hogy nem 
egyértelműek a választási lehetőségek. 
A miniszter ezért szakmai konzultációt 
kért a Szlovák Tudományos Akadémia 

Tesztelés 9 – a minisztériumi visszajelzés tükrében

A vitás kérdést nem számítják bele 
a Tesztelés 9 eredményeibe

Ľudovít Štúr Nyelvészeti Intézetétől, 
akik azt nyilatkozták, hogy nem tartják 
elfogadhatónak az olyan típusú kér-
dések tanulók általi eldöntését, amire 
nincs egyértelmű válasz. 

 A vita lezárásaképpen a miniszter 
úr úgy döntött, hogy a problémás fel-
adatot nem számítják bele a Tesztelés 
9 eredményeibe. Az idei tanévben te-
hát 25 kérdés helyett 24-et értékelnek 
szlovák nyelv és irodalomból (a szlovák 
anyanyelvűek számára). Ebből a 24 kér-
désből számítják ki a tanulók eredmé-
nyeinek sikerességét, illetve a 90%-os 
határt a sikeres felvételi vizsga kiváltá-
sára. 

 A miniszter úr megállapította, hogy 
ugyan más országokban is előfordul-
nak vitás kérdések a tesztfeladatokban 
– gondoljunk csak az osztrák külső 
érettségi nyomán kirobbant vitára –, a 
minisztérium elsődleges feladatai közé 
sorolja a NÚCEM munkájának folya-
matos minőségbeli emelését. Különö-
sen fontos ennek a biztosítása most, 
amikor a közeljövőben a központi 
tesztelést és a felvételi rendszert egybe 
szeretnék kapcsolni. A minőség folya-
matos emelését szolgálja az e-tesztelés 
projektjének lebonyolítása is, ami arra 
enged következtetni, hogy évről évre 
zökkenőmentesebb tesztelési folyama-
tok előtt állunk. 
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a duális képzésen belül 
szeptembertől mintegy 
1 450 munkahelyet 
kínálnak a munkáltatók 
a diákoknak

A 2015/2016-os tanévtől kezdő-
dően 117 munkáltató kapcsolódik 
be a duális szakképzés rendszerébe. 
Az új rendszer keretén belül 1448 
tanuló számára biztosítanak helyet a 
munkáltatók. A duális képzés iránt 
érdeklődő szülők és diákok egy nyil-
vános listáról választhatnak. A képzés 
menetéről és az oktatás folyamatáról 
a képzés koordinátoraitól kaphatnak 
információt, akiket szintén a listán 
keresztül találnak meg. A 2015. szept-
ember 1-jétől induló duális képzés 
részletei a következő oldalon találha-
tók: 
http://www.rsov.sk/system_dualne-
ho_vzdelavania

Juraj Draxler miniszter úr döntése 
alapján az óvodák számára kidolgo-
zott, innovált állami oktatási program 
nem lép kötelező jelleggel érvénybe, 
az óvodák szabadon eldönthetik, kí-
vánnak-e élni a megújítás lehetősé-
gével. Ez az elhatározás a főellenőr-
rel, Viera Kalmárovával és az Állami 
Pedagógiai Intézet igazgatónőjével, 
Petra Fridrichovával folytatott tár-
gyalások hatására született meg. A 
megbeszélés során megállapították, 
hogy az új program csak komoly 
szakmai felkészítést, iskolázásokat 
követhetően alkalmazható a gyakor-
latban. Kalmárová szerint az új isko-
laprogram lényegesen hatékonyabb 
struktúrájú a jelenleg érvényben le-
vőnél, azonban nem látja értelmét 
a gyakorlatban történő alkalmazás 
előkészítésének elhamarkodását. Az 
azonnali érvényesítés inkább a kedvét 
szegné a pedagógusoknak, és a sok 
adminisztrációból kifolyólag nem 
biztos, hogy átlátnák az átrendezés 
célirányosságát. 

A 2015/2016-os tanévben tehát kí-
sérleti stádiumába lép az új óvodai ál-
lami oktatási program, melyet néhány 
kiválasztott óvodában bonyolítanak 
le. Olyan óvodákkal dolgoznak majd 
együtt, amik önkéntesen vállalják a kí-
sérleti programhoz való csatlakozást. 
A minisztérium a következő tanévtől 
reméli, hogy felszínre hozza az új is-
kolaprogram előnyeit és hátrányait, az 
esetleg hiányosságait. Az új program a 
játékos ismeretközvetítésre és képes-
ségfejlesztésre alapozza tervét, amit 
blokkosított tevékenységek lebonyolí-
tásával ér el. A kísérleti program arra is 
lehetőséget kínál, hogy az Állami Pe-
dagógiai Intézet egy komplex értékelő 
rendszert dolgozhasson ki az állami 
oktatási programok hatékonyságának 
mérésére. 

 Az új állami oktatási program meg-
erősít néhány olyan óvodai tevékeny-
séget, amik eddig kevésbé frekventált 
pozícióban voltak. Ilyen a logikus gon-
dolkodás fejlesztése, vagy a szövegértés 
fejlesztése szöveghallgatás segítségével. 

Nem vezetik be kötelező jelleggel 
az új állami oktatási programot az óvodákban

Szlovákiában számos olyan óvodai 
épület található, ami mára már nem tel-
jesíti eredeti funkcióját. Több közülük 
elhagyatottan, a leépülésnek kiszolgálta-
tott áll, esetleg hajléktalanok lakják. Az 
óvodák felújítása egyre sürgetőbb kér-
déssé vált a közelmúltban. Több esetben 
a megüresedett épületet eladták, bérbe 
adták vagy egyéb célokra használták, 
azonban a karbantartásra nem figyel-
tek oda. Ellentétes példákat is látunk: 
számos helyen az óvodák szűkös be-
fogadóképességgel küzdenek, és nincs 
hová beíratni a gyermekeket. Szlovákia 
kormánya felfigyelt erre a problémára, 
és hatékony megoldási stratégiák kidol-
gozását tűzte ki célul. 

 Kitűnő példaként említhetjük a 
pozsonyligetfalui példát, ahol az épüle-
tek kapacitásának növelése érdekében 
400 000 eurónyi támogatást ítéltek meg, 
melynek köszönhetően hét új osztályt 
tudtak nyitni. A szülők ezáltal 140 gye-
reket tudnak beíratni az intézménybe. 

 Az óvodák befogadóképességének 
növelésére a minisztériumhoz 426 kér-
vényt nyújtottak be, ami meghaladja a 
támogatási kereteket, így egészen bizo-

A minisztérium 113 óvoda rekonstruálását támogatja
nyos, hogy nem tudnak minden kére-
lemnek eleget tenni. A bíráló bizottság 
úgy döntött, hogy a hatékonyság érde-
kében a 10 000 000 eurónyi keretet 113 
kérelmező között osztják szét. 

A legtöbb kérvényt az épületek re-
konstruálására nyújtották be, de ér-
keztek új épületek tervrajzai, illetve 
átépítési tervek is. A kapacitásnövelési 
terv értelmében 167 új osztály nyílik 
meg a közeljövőben, ami nagyjából 
3670 gyermek elhelyezését biztosítja. 

Az óvodák befogadóképességének 
növelése a munkahelyek biztosítására 
is pozitív hatást gyakorol, hiszen vár-
hatóan 330 óvópedagógus alkalmazá-
sára lesz szükség a meglévőkön felül. 
Az óvodák bővítése az általános mun-
káltatási rátákat is pozitív irányba 
billentheti, mivel jóval több szülőnek 
lesz lehetősége visszatérnie a munka-
helyére gyermeke óvodában való elhe-
lyezésének köszönhetően.
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Dobai Bálint „Az iskola 
legszebb fája” című fotója látható (Dió-
szegi Magán-szakközépiskola)

Mivel kedvenc könyveim száma meg-
haladja a  Katedra oldalszámát, most az 
utóbbi évek hazai magyar terméséből sze-
retném felhívni a  figyelmet egy kötetre, 
amely rendkívüli hatással volt rám. Egy-
részt azért, mert bátor vállalkozásnak tar-
tom, másrészt pedig azért, mert szeretem, 
amikor a költészet találkozik a prózával. 
A  királyhelmeci származású Szunyog 
Zsuzsa költőként kezdte, aztán belevágott 
a prózába, és jól tette. Szél, szoknya, tenger 
című kötete különös elbeszéléseket tartal-
maz. A  főszereplők igen sokfélék, de va-
lamennyit saját anyjának tekinti a  szerző. 
Ha úgy tetszik, ez a könyv válasz Esterhá-
zy Péter Harmonia Caelestisére. De mivel 
Szunyog Zsuzsa nem egy nagy múltú di-
nasztia képviselője, nem is kísérletezik az-
zal, hogy végignyargaljon a történelmen. 
Nőalakjai talán épp ezért emberibbek, épp 
ezért érezzük őket közelebb magunkhoz. 
A grófnők, királynők itt mesealakokként 
szerepelnek, akikről nem sokat tudunk 
meg, mint ahogy a többiekről sem: a fiatal 
fruskákról, a háziasszonyokról, a táncos-
nőkről, a nagyvilági dámákról, a parasztlá-
nyokról, a hivatalnoknőkről, a festőnőkről, 
a színésznőkről. Egy hollywoodi sztár és 
egy híres énekesnő azonosítható csupán. 
A rövid történetekből, kiragadott frag-
mentumokból összeálló mű hangneme 

egységes – ebben is különbözik Ester-
házytól. Érzésekből, illatokból, mozdu-
latokból, tapintható matériából áll össze 
egy különleges világ. A szerző keveset be-
szélteti szereplőit, a dialógusok is töredé-
kesek, csak hangulatteremtő erejük van, 
ráadásul központozás nélkül ezek is ösz-
szeolvadnak. Mondatai a lélek rezdüléseit 
örökítik meg. 
Különösen izgalmasak azok a részek, 
amelyekben „anyám” nem emberi alak-
ban jelenik meg: „anyám mint herendi 
porcelánminta mint erotikusan tekerő-
dző szecessziós nőalak lágyan redőzött 
ruhában Mucha festményein egy időben 
divatos volt őt vásárolni ajándékba veszik 
mint a cukrot vagy nyalókát vásárokon 
külföldiek meg pláne ezen el is mosolyo-
dik a szalonok nappalik és mivel naptár-
ban is divatos a kerti budik falán”.
A nevükön nevezett karaktereknek egyéb-
ként többnyire angol nevük van, a néhány 
konkrét helyszín szintén külföldön talál-
ható. Ennek a megoldásnak nyilván az el-
távolítás a célja, hacsak a szerző nem tör 
nemzetközi babérokra. Szunyog Zsuzsá-
nak eddig két verskötete jelent meg, és a 
költői látásmód a prózájában is érvénye-
sül, még ha nem is úgynevezett „lirizált 
prózával” van dolgunk ebben a rendkívül 
izgalmas kötetben.

Szunyog Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger. Kalligram, 2013.

Szunyog Zsuzsa 
Szél, szoknya, tenger

Juhász Katalin

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.
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 H. Noszek Magdaléna: Tanévzáró gondolatok
 Petres Csizmadia Gabriella: Beszélgetés Dömény Andreával
 Bolemant Lilla: Az iskolaügy feminizálódása
 Albert Sándor: A lengyel oktatási reformról

Tantárgy:
 Kiss Szilvia: Szubjektív gondolatok a kémiaoktatásról
 Kováč Sylvia: CED – A helyesírási és számolási készség intenzív 

   fejlesztését szolgáló program és alkalmazásának lehetőségei
 Kozmács István: A legújabb középiskolai szlovákiai magyar 

   nyelvtankönyvek alaktani tananyaga
 Hromada Attila: Közös történelmünk egy jobb jövőért 

A hónap témája: gyermeknap
 Pintes Gábor: A gyermekkép változása és jövőbeli 

   perspektívája a neveléstudomány szempontjából
 Krippel Éva: Gyermeknapi gondolatok a gyermekjogokról 
 Szabó Eszter: A diákönkormányzatok szerepe 
 Kovács Krisztina: A mentori tevékenységek új kihívásai 

   egy országos szakmai fórum tükrében

Húsz éve indultak a Katedra-versenyek
Pillanatképek a 2014/2015-ös évfolyam döntőiről

Katedra Alsó Tagozatos Verseny

Katedra Irodalomverseny

Katedra Matematikaverseny

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő

Katedra Történelemverseny


