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„ mert értelmeset érdekesen érdemes tanulni és tanítani...“
•
•
•
•
•
•
•

1950-ben az elsők között nyitotta meg kapuit a Rozsnyói Magyar Alapiskola
1982-ben a város szívében levő, a Drázus-patak mellett fekvő új, háromszintes épületbe költözött
2010-ben az alapiskola felvette a „stószi remete”, Fábry Zoltán nevét
2011-ben szakközépiskola kapott helyett az épületben: fodrász, vendéglátó, építőmester szakmák tanulhatók itt magyar
nyelven. Iskolánkban korszerű fodrászszalon, jól felszerelt gyakorló konyha és műhely várja a diákokat.
2015 szeptemberétől a rozsnyói magyar tannyelvű Óvoda is csatlakozott intézményünkhöz. Így jött létre a rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Rozsnyói Magyar Tannyelvű Alapiskola és Szakközépiskola.
Az alapiskola alsó tagozatán bevezettük a tartalom alapú nyelvoktatást (CLIL – Content and Language Integrated
Learning), melynek lényege, hogy az egyes tantárgyakat – matematika, környezetismeret, rajz – angolul is oktatjuk.
Pedagógiai programunk alapja a regionális nevelés, melynek keretén belül a helyi értékekkel ismertetjük meg a gyerekeket,
fiatalokat. Számos projektünk mellett gondot fordítunk a változatos szabadidős tevékenységre, a sokszínű sportolási és
művészeti lehetőség megteremtésére.
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Rajkovics Péter

Jerome David Salinger:
Zabhegyező
Mindannyiunk életében akadnak olyan
könyvek, amelyek nagy hatással vannak bizonyos korszakainkra, s talán nem túlzás azt
mondani, hogy Salinger Zabhegyezője ezek
közül a leggyakrabban emlegetett. Ennek
ellenére vagy éppen ezért a kritikusok egyik
köre túlértékeltnek tarja az öt évvel ezelőtt
elhunyt szerző regényét, én mégis a kedvenceim közé sorolom.
Leginkább azért, mert olyan hangon mesél,
amelyre csak kevesen voltak képesek a világirodalomban. Teszi ezt Holden Caulfield
történetén keresztül, aki tökéletesen mutatja be a második világháború utáni Egyesült
Államok társadalmának problémáit. Egy
olyan országét, amely már akkor kezdte kiépíteni uralkodó szerepét a gazdaságban és
politikában, amely korszak éppen napjaiban
kezd teljesen összeomlani.
A kiüresedett jólét virágzásáról van szó,
amelyben egy tinédzser számára hiányoznak azon vonzó fogódzók, hogy a felnőttekhez hasonló életet kívánjon élni. Holden
figurája az évtizedek során sok elemzés tárgya lett, antiszociálisnak és pszichopatának
is nevezték, amelyhez sokat segített azon
ismert merénylők könyv iránti elkötelezettsége, akik hasonlóan üresnek vélték a társadalmat, mint tette ezt Salinger regényének
főszereplője.
Ennek ellenére számomra a Zabhegyező ma
is egy olyan kötet, amely képes erőteljesen
mesélni érzésekről, s olyan beleéléssel leírni
egy fiktív személy életének szakászát, mintha
valóban egy tinédzser tollából született volna.
Mindezeken túl viszont átütő belső mondanivalóval rendelkezik, ami miatt minden középiskolás számára hasznos olvasmány lehet.
2
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Más kérdés, hogy milyen élményt kap a
felnőtt olvasó, ha akár néhány évtizeddel
az első találkozás után újra fellapozza a
Zabhegyezőt. Természetesen teljesen eltérőt, nem olyan átütő erejűt, de ennek ellenére irodalmit.
Nálam tíz év telt el a második olvasásig,
miközben angolul és németül is igyekeztem ismerkedni a szöveggel, hogy az eredeti és egy másik fordított nyelven is belekóstolhassak a szövegbe. Mindezek viszont
csak apró részletek voltak, s teljes terjedelmében eddig csupán magyarul olvastam
a kötetet. Tinédzserként, a felnőtté válás
közepette értelmezési keretet adott az élményeimnek, hiszen a kevés tapasztalattal
rendelkező ifjú számára a regény rávilágít a
kamaszkori kérdések időtől és helyszíntől
független érvényességére. Közben pedig
egy könnyen olvasható kötetet kaptam,
ami arra vezetett, hogy Salinger minden
magyarul megjelent könyvét megismerjem. Így épült fel szemeim előtt egy irodalmi életmű sok kérdéssel, amelyek közül a
legharsányabb, hogy vajon milyen gyerekkor az, amelynek a szerző ennyire rabja.
Felnőttként kérdéseim arra irányulnának,
hogy vajon miért szigeteli el magát egy
olyan író, akinek könyvein generációk
nőttek fel. A választ sohasem kapjuk meg,
talán az Egyesült Államokban élve és a
szerző egész pályáját ismerve közelebb kerülhetünk ehhez, jelen helyzetben csupán
csak annyit tudunk, hogy egyszerűsége
és korhoz kötött értelmezése ellenére egy
alapműről van szó, amely hitet ad gyermekként cseperedve, emlékeztet fiatal felnőttként és újra tanít szülőként.

Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Vezető szerkesztő: Petres Csizmadia Gabriella
Örökös munkatárs: Turczel Lajos
Szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
Tagok:
Hrbácsek Noszek Magdaléna
Kalácska József
Klemen Terézia
Komzsík Attila
Krippel Éva
Novák Mónika
Pázmány Annamária
Szokol Dezső
Nyomdai előkészítés:
Václav Kinga
Gyenes Gábor
Nyomja:
Press Group s.r.o, Banská Bystrica
Kiadja:
Katedra Alapítvány
Felelős kiadó:
Hodossy Gyula
Elérhetőség:
Katedra Alapítvány
Palác Duna Palota,
Galantská cesta 658/2F,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
E-mail: katedra@katedra.sk
Honlap: www.katedra.sk
Bankszámlaszám: 1014769018/1111.

Könyvajánló
Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk mesekönyveinket, melyek most kedvezményes áron
rendelhetők.
Fellinger Károly - Mákom van
Illusztrátor: Bálint Mariann
Szerkesztő: Szabó Tibor Benjámin
ISBN: 9788080624361
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 112
Kiadó: Lilum Aurum
Eredeti ár: 11 euró
Kedvezményes ár: 8 euró

Fellinger Károly - Dióbölcső, mákfejcsörgő
Illusztrátor: Bálint Mariann
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 978 – 80 – 8062 – 414
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 112
Kiadó: Lilium Aurum
Eredeti ár: 11 euró
Kedvezményes ár: 8 euró

Tóth Elemér - A bátor nyúl
Illusztrátor: Bálint Mariann
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 978 – 80-8062-417
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 120
Kiadó: Lilium Aurum
Eredeti ár: 8 euró
Kedvezményes ár: 6 euró

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kormányhivatala, a Szlovák
Köztársaság Oktatásügyi,
Tudományos, Kutatási
és Sportminisztériuma.
KATEDRA
mesačník
ročník XXIII., 5. číslo, január 2016
Vydavateľ:
Nadácia Katedra,
Palác Duna Palota,
Galantská cesta 658/2F,
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
IČO: 35591609
ISSN 1335-6445 EV: 611/08
Časopis vychádza s finančnou podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2016.
Náklad: 2500 ks

Oznámenie o štruktúre vlastných vzťahov
vydavateľa periodickej tlače podľa stavu
31.12.2015 Nadácia Katedra 100%
Redakcia / Szerkesztőségünk:
Nadácia Katedra – Katedra Alapítvány.
Palác Duna Palota, Galantská cesta
658/2F, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 00421 (0)31 552 90 28
Honlap: http://www.katedra.sk
E-mail: katedra@katedra.sk
katedra.szerkesztoseg@gmail.com
Minden jog fenntartva.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.

A címlapon Szászi Fanni felvétele.
A felvétel a harmadik Minorma-mentortáborban készült, Rimakokaván,
2015-ben.

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.

Szerzőink

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszékének docense (acsehiova@ukf.sk); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt
elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. CSICSAY ÉVA, a csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola irodalom-esztétika
szakos tanára, Dunaszerdahelyen él (csicsayevike@gmail.com); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); PaedDr. KALÁCSKA JÓZSEF, Felvidéki Magyar Pedagógus- és
Katedra-díjas matematikatanár, Komáromban él (kalacskaj@freemail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com); doc. KUGLER NÓRA, PhD., az ELTE BTK Magyar Nyelvi Tanszék
docense (kugler.nora@btk.elte.hu); Bc. NAGY KITTI, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él
(kitti.nagy@student.ukf.sk); PhDr. NÉMETH MARGIT, a Gyógypedagógiai Tanácsadóközpontpszichológusa, a Katedra Alapítvány elnöke, Dunaszerdahelyen él (nemeth_margit@freemail.hu); PaedDr. ÖLVECZKY EDIT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktorandusza, a Lingua Talentum fordítója, magántanára, Padányon él (olvecky.edit@gmail.com); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA,
a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); Mgr. PETRES CSIZMADIA
GABRIELLA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi
Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, a Katedra Irodalomversenyek, Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő és esszéíró
pályázatok szervezője, a Legere Irodalmi Verseny egyik főszervezője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); doc. PINTES
GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának tudományos dékánhelyettese, Dunaszerdahelyen él
(gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); PaedDr. PRESINSZKY KÁROLY, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, Nyárasdon él (kpresinszky@ukf.sk);
Mgr. RABEC ISTVÁN, PhD., a Tandem n. o. trénere, szervezetfejlesztője, Budapesten él (rabec.istvan@tandemno.sk); RAJKOVICS
PÉTER, a Csallóköz hetilap főszerkesztő-helyettese, Dunaszerdahelyen él (rajkovics@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja,
Komáromban él (posta@sjg.sk); Mgr. TÍMÁR LÍVIA, a Pozsonypüspöki Alapiskola magyar-történelem szakos tanára, Pozsonyban él
(livia.timar@gmail.com); Mgr. TÓTH TIBOR, a komáromi Eötvös utcai Alapiskola történelem-földrajz szakos tanára, Karván él
(toth@eotvos.sk); Mgr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének óraadója, Ipolybalogon él
(peter.zolczer@hotmail.com)

12. 12. 2015 12:10:42

Katedra

Dobogó

Németh Margit

Értékek mentén...
Tartalomjegyzék
Rajkovics Péter: Jerome David Salinger:
Zabhegyező
Németh Margit: Értékek mentén...

2
3

Klemen Terézia:
A Boldogasszony hava, január

4

Kalácska József: Kilencven éve született
Czókoly Béla

5

Klemen Terézia: Beszélgetés
Máthis Krisztiánnal

6

Pintes Gábor: A pedagógusmesterség
jövőképe

8

Audi Dávid: A Katedra folyóirat története
(5. rész)
10
Rabec István: Az osztályfőnök szerepe a tanulás
tanításában
11
Presinszky Károly: Milyen idegen nyelv
a magyar?
15
Kugler Nóra: A beszélő ember és a nyelv
viszonya a tankönyvek által közvetített tudásban
és tevékenységben (1. rész)
17
Csehi Ágota: A zene és a zenei nevelés jótékony
hatása a képességek fejlődésére (2. rész)
19
Ölvecky Edit: Az iskolai könyvtárak szerepe
a XX. század elején és ma
21
Petres Csizmadia Gabriella: A kortárs gyermekköltészet sajátosságai és típusai (2. rész)
22
Csicsay Éva: A magyar mondavilág
témakörének feldolgozása (4. rész)
24
Tímár Lívia: A szövegértés gyakorlása

25

Csicsay Alajos: A kocsányos tölgy
26
Jurík Tünde, Viczay Ildikó: Egészséghét
az óvodában
27
Tóth Tibor: Valós idejű stratégiai számítógépes
játék a történelemórákon?
28
Pázmány Annamária:
Farsang az óvodában
29
Horváth Géza: Felkészítő feladatok a matematikai
tesztelésre – V. rész
30
Peter Zolczer: Authentic Language Samples
Based on Audiovisual Media

31

A Legkreatívabb iskolai
rendezvény pályázati anyagai

32

Stirber Lajos: Évadnyitó vendégszereplés
Székesfehérváron

34

Iskolahírek

34

Házunk tája

37

JAN_BELSOK15_16.indd 3

Ülök a bölcső mellett, és áhítattal
nézem a párhetes alvó kisembert. A
párizsi mészárlások árnyékában arra
gondolok, vajon milyen világban fog
felnőni ez a pici emberke. Mit tehetünk azért, hogy boldog legyen az
élete, hogy ő maga értékes emberré,
jó emberré váljon?
Az ókori görögök fontosnak tartották az erkölcsi értékeket, az igaz, a
szép és a jó értékét. Ezek iránt a szellemi értékek iránt azok az emberek
fogékonyak, akik képesek rácsodálkozni a világ dolgaira, akik kíváncsiak és lélekben fiatalok. A szülő és a
pedagógus feladata, hogy fenntartsa
a gyermekben a veleszületett kíváncsiságot, amely a dolgok megismerésére sarkallja őt. Ám a világra való
rácsodálkozás készségét is ki kell
alakítanunk benne, hiszen ezek a
pillanatok a boldogság hordozói. Ha
az ember a szépséget szemléli, kicsit
maga is megszépül, erényesebbé válik. Platón szerint már azért érdemes
élni, hogy az ember a szépséget szemlélje önmagában.
Az igazság keresése kicsit összetettebb dolog, mivel az igazság megtalálása önzetlenséget kíván az embertől.
Ha az ember tudatosítja, hogy nincs
a teljes igazság birtokában, és igyekszik a másik emberrel egymástól tanulva eljutni a teljesebb igazsághoz,
akkor a megtalált igazság szorosan
és tartósan összekapcsolja őket. Vajon megtanítjuk-e gyermekeinket
a helyes érvelésre, vitatkozásra, párbeszédek lefolytatására? Mi magunk
tudunk-e kulturáltan vitatkozni, érvelni? Találkoznak-e gyermekeink
megfelelő mintával akár a családban,
az iskolában vagy a médiában?
A modern pszichológia előszeretettel beszél az ember önmegvalósításáról, személyes kiteljesedéséről.
Ezért gyakran érik olyan vádak, melyek szerint az emberi önzőséget helyezi előtérbe. A humanisztikus pszichológia képviselői szerint azonban
az ember akkor éri el ezt a személyes
kiteljesedését, ha képes mások felé
megnyílni, másokat elfogadni, másoknak segíteni, másokat szeretni. Ha

tud hűséges lenni, igaz barátnak maradni, a másikat nem kihasználni. Ha
tud jó ember lenni. A jóság hozzásegít ahhoz, hogy erkölcsösek legyünk.
Ha az emberek nem erkölcsösek,
akkor a társadalom is erkölcstelenné
válik. Az ilyen társadalomban nem
mindig könnyű az erkölcsösen élő
ember boldogulása.
Milyen kapcsolatban van az erkölcsös élet és a személyes boldogság?
Erik Fromm szerint korunk embere
abban a tévedésben él, hogy a tárgyak
birtoklásában, érzéki élvezetek habzsolásában látja a boldogságot. Szerinte az ember nem a birtoklás által
lesz boldoggá, hanem azáltal, hogy
hitelesen létezik, vagyis azáltal, hogy
önzetlen szeretettel egyesül valamivel
vagy valakivel, anélkül, hogy azt birtokolni akarná. Az olyan ember számára, aki csak birtokolni akar, nem
cél a másik ember, hanem eszköz,
olyan holmi, amely bármikor kicserélhető, eldobható. Mindez tapasztalható, sajnos, az emberi kapcsolatokban, a párkapcsolatokban. Sokkal
könnyebben rúgunk fel barátságokat,
hagyjuk el a családunkat, hagyjuk
magukra az idős szülőket. Azonban
az új izgalmak, a reklámozott áruk
megvásárlása, az élet habzsolása sem
teszi tartósan boldoggá az embert.
A mai ember csak kapni akar. Megfeledkezik arról, hogy adni nagyobb
öröm, mint kapni. Ha kapni szeretnék, előbb nekem kell adnom. Számtalan pszichológiai kísérlet igazolja,
hogy a segítségnyújtás, az adakozás
boldogsághormont termel a szervezetünkben. Gyakrabban kellene élnünk velük. És nem csak karácsony
tájékán.
Nézem a bölcsőben békésen alvó
kisembert. Közben arra gondolok,
hogy nagyon nagy szükség lenne
egy alapvető szemléletváltozásra.
Akkor talán valamivel könnyebb
lenne a szülők és a pedagógusok
munkája az erkölcsös és boldog emberkék kinevelésében. Ehhez kívánok mindannyiuknak sok-sok erőt,
egészséget, kitartást és derűs napokat
az új évben.
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Klemen Terézia

A Boldogasszony hava, január
Januárt Janusról, a „kétarcú” istenségről nevezték el a rómaiak, akik vidáman várták az újévet, hogy hasonlóan peregjenek a napok egész évben.
Ovidius szerint „Minden kezdésben
benne a jó meg a rossz.” Az emberek
inkább a jót szerették volna kiemelni,
ezért édes ételeket ettek és megajándékozták egymást.
JANUÁR 1., ÚJÉV NAPJA
Január 1-je a Julius Caesar-féle naptárreform után, i. e. 153-tól
vált évkezdő nappá. Hazánkban az
egész középkoron át az év kezdetét
karácsonytól, december 25-től számították. A január 1-jei évkezdet a
Gergely-féle naptárreform (1582) óta
vált általánossá, véglegessé 1691-ben,
amikor XI. Ince pápa tette meg e napot a polgári év kezdetévé. Az egyházi év advent első napjával kezdődik.
A legtöbb népszokás, hagyomány is
január 1-jéhez fűződik:
Ha az első újévi látogató férfit,
az szerencsét hoz. Férfi látogató
esetén hím állatszaporulatra, nő
esetén nőstény állatokra számítottak
a következő esztendőben.
Újév napján semmit sem adnak ki
a házból, mert akkor egész éven át
minden kimegy onnan.
Munkatiltó nap lévén tilos volt a
főzés, mosás, varrás, állatok befogása
stb. Mosni már karácsony első napjától január 2-ig nem lehetett, mert – a
száradni kitett bőrök példáján – a felakasztott száradó ruhák sok elhullott
állatot jelentenek a következő évre.
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Ami e napon történik valakivel, az
ismétlődik egész évben, ezért az emberek tartózkodtak a veszekedéstől,
verekedéstől.
Az újesztendei jósló, varázsló eljárásoknak igen fontos része volt a
táplálkozás, a megszabott ételek fogyasztása, illetve bizonyos ételek szigorú tiltása. Tilos baromfihúst enni,
mert az elkaparja vagy elrepíti a szerencsét, a disznóhús viszont előtúrja
azt. Előnyben részesítik ilyenkor a
szemes terményeket (lencse, rizs, köles), abban a hitben, hogy a sok apró
mag pénzbőséget jelent a következő
esztendőben. Hajdúszoboszlón azonban tilos volt a kása evése, mert attól
tartottak, hogy kiütésesek lesznek.
A kimondott szó varázserejébe vetett hit az alapja a köszöntés szokásának. Újévkor házról házra jártak a
felnőttek és a gyerekek, akik vidékenként különböző tréfás köszöntőket
eszeltek ki. Természetesen akadtak
komoly évértékelő vagy életreceptet
tartalmazó köszöntők is.
2016
Végy tizenkét hónapot, tisztogasd meg
bosszúságtól, keserűségtől, félelemtől!
Mindegyiket osszad 30-31 részre úgy,
hogy egész évre éppen kitartson! Minden napot osszál el úgy, hogy egy rész
munka, két rész öröm, humor és pihenés
mindenképpen maradjon! Végy három
púpozott evőkanál reménykedést, egy
evőkanál toleranciát, némi kis iróniát
és egy csipetnyi tapintatot! Öntsd le az
egészet bőségesen szeretettel, majd dí-

szítsd fel egy csokornyi figyelmességgel,
és szervírozd egy pohárka emlékezettel!
JANUÁR 6., VÍZKERESZT
Vízkereszt vagy háromkirályok
napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja. A
keleti egyház ezen a napon ünnepli
Jézus születését. A Gáspár, Menyhért,
Boldizsár néven emlegetett napkeleti
királyok az utasok, útonjárók, vendégfogadósok védőszentjei voltak.
Január 6-án a katolikus falvakban
országszerte szokás volt a víz- és házszentelés. A házszentelés neve koleda
volt. A Nyitra megyei Menyhén, Béden, Szalakuszon újévtől háromkirályok napjáig tartott a koleda. A pap, a
kántor, a három falu egyházfia és két
ministráns gyerek minden házhoz elment. Énekeltek, a pap megszentelte,
megfüstölte a házat, a kántor az ajtóra
felírta a három király nevének kezdőbetűit. Utána a háziak megvendégelték őket. Az emberek egy zsákba szilvát, diót, lisztet, szalonnát, kolbászt
szedtek, amit a pap és a kántor osztott
szét egymás között. Egyharmad volt a
kántoré, kétharmad a papé.
JANUÁR 18., PIROSKA NAPJA
Ehhez a naphoz időjárási regula
fűződik:
Ha Piroska napján fagy,
Negyven napig el nem hagy!
Piroska napjához házasságjósló hiedelem is kacsolódik: az a lány, aki ezen a
napon piros kendőt köt a nyakába, még
abban az esztendőben férjhez megy.

12. 12. 2015 12:43:49

Katedra

Alkalom /Jubileum

Kalácska József

Kilencven éve született
Czókoly Béla

JANUÁR 21., ÁGNES NAPJA
Ágnes napjához is időjárási
hiedelem kapcsolódik:
Ha Ágnes hideg, engesztel Vince,
hogy teljék a pince.
Egyes vidékeken a várandós as�szonyok sós vízben mosdottak ezen a
napon, hogy a gyermekeik egészségesek legyenek.
Tápiósápról Ágnes-köszöntőt jegyeztek le. Karácsonyfát díszítettek
fel a legények, és azzal mentek a lányokhoz köszönteni:
Gyöttem köszönteni én az Ágnesokat,
máma tartják patrónus napjukat.
Rózsaszín hajnalka szálljon ezen házra,
a házigazdára, a gazdasszonyára.
Éljen, éljen, éljen sokáig.
JANUÁR 22., VINCE NAPJA
Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Szép, napos idő
esetén jó, ellenkező esetben rossz
bortermésre jósoltak. A közismert
időjárási regula így hangzik:
Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince.
JANUÁR 26., PÁL NAPJA
A napot Pálfordulónak vagy Pálfordulásnak is nevezik, a bibliai Saul
megtérésére utalva. A néphitben időjárás-, termés- és haláljóslás napja. A
szép, derült idő sokfelé azt jelentette,
hogy még hosszan tartó hidegre lehet
számítani.
Ha Szent Pál ideje tiszta,
bőven terem mező, puszta.
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Felvidéki magyar pedagógusközösségünknek vannak országos hírű,
legendás nagy tanáregyéniségei. Ezek
egyike Czókoly Béla, aki 1925. november 20-án született Rimasimonyiban.
Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd tanulmányait a rimaszombati gimnáziumban folytatta. A
háborút követő hontalanság éveiben
szökött magántanulóként a Lévay
József Református Gimnáziumban
érettségizett Miskolcon. Egyetemi
tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte, és 1951-ben
ugyanazon, Eötvös Lóránt Tudományegyetemre átkeresztelt intézményben szerzett matematika-fizika
szakos tanári oklevelet. Maradhatott
volna Magyarországon, ám Ő eljött
az egy éve újraindított magyar gimnáziumba, Komáromba, ahol 1951
áprilisától 1989-es nyugdíjba vonulásáig 38 éven át tanított.
A Tanár Úr egyénisége, igazságszeretete, következetessége, precizitása, igényessége, megalkuvást nem
tűrő igazságos szigora legendává
nőtt. Oktatott tantárgyainak kiváló tudása révén tiszteletet váltott ki
a diákok, szülők és tanártársak körében. Megalapozta és gyarapította az intézmény matematikában és
fizikában elért sikereit és későbbi jó
hírnevét. Iskolát teremtett az iskolán belül. Generációkban rakta le a
természettudományos gondolkodás
alapjait, melyekre építve tudta megvalósítani továbbtanulási tervét sok
száz felvidéki magyar fiatal. Hosszú
éveken át zsinórmértéket tartott diákjai, majd a kollégáivá lett egykori
tanítványai elé is. Úgy tudott szigorú
lenni, hogy hangját soha nem emelte
fel. Életében legenda lett, történetek
sokasága hangzik el az érettségi és
öregdiák találkozókon vele kapcsolatban. Életének nyolcvannyolcadik
évében hunyt el 2013. április 19-én.
Temetési istentiszteletén Isten igéjét
kívánsága szerint egykori tanítványa,
dr. Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök hirdette.

Tanári munkássága és a magyar
nyelvű oktatást szolgáló életpályája
elismeréseképpen 1995-ben az akkor
első ízben kiadott Czabán Samu-díjban részesült. Ugyanabban az évben
Polgármesteri-díjjal, majd 2006-ban
Komárom önkormányzata Pro Urbedíjjal jutalmazta Őt.
2011-ben az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen átvette gyémántdiplomáját.
E sorok írója 1964 szeptembere
óta ismerte a Tanár Urat. Diákként
legemlékezetesebb „beszélgetésünk”
1967 tavaszára datálódik, amikor a főiskolára való jelentkezésemkor kétségek közt Hozzá fordultam tanácsért.
Így hát az egyik matematikaóránk
végeztével félénken odaszegődtem a
Tanár Úrhoz, s míg a fizikumig értünk, elmondtam neki problémámat.
Ő türelmesen meghallgatott, végigmért, és csak ennyit mondott: „Meg
kell próbálni, fog az menni!” ... majd
becsukódott mögötte a fizikum ajtaja.
Ez a mondat csengett vissza fülemben mindig, amikor valamilyen nehézségem volt főiskolai és egyetemi
tanulmányaim alatt. Ez a mondat mindig erőt adott, mert ha Czókoly tanár
úr bízik bennem, akkor nem csüggedhetek el, az akadályokat, nehézségeket
le kell győznöm. Hogyan állhatok meg
előtte, ha megfutamodom?
Köszönöm, Tanár Úr, ezt a mondatot! Ha fél óráig beszélgettünk volna,
lehet, hogy semmire sem emlékeznék, ám ez a tömör mondat biztatást
adott, lelkesített. Így lett számomra
vezérigévé. S én, az akkori megszeppent diák, nem gondoltam, hogy
tizennégy év elmúltával a Tanár Úr
éppen nekem adja át íróasztalát és
székét – amelyeket a mai napig használok – a gimnázium fizikumában.
Csak remélni merem, hogy negyvenöt éves pedagógusi pályámból a komáromi gimnáziumban eltöltött harmincöt tanári évem alatt sikerült azt
a szellemiséget továbbadnom, amit e
halk szavú embertől mint egykori tanítvány és tanártárs kaptam, ellestem.
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Beszélgetés Máthis Krisztiánnal
Máthis Krisztián 1977-ben született
Pozsonyban. Csecsemőkorától Komáromban lakott, ahol az Eötvös
utcai alapiskolában, majd a Magyar
Tannyelvű Gimnáziumban (ma Selye János Gimnázium) végezte tanulmányait. 1995-től a prágai Károly
Egyetem Matematika-Fizika Karának hallgatója volt, ahol 2000-ben
szerzett fizikusi oklevelet. 2003-ban
ugyanott, majd 2004-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen doktorált anyagfizika szakirányból. Jelenleg Prágában, a Károly Egyetem
Matematika–Fizika Karának Anyagfizikai Tanszékén egyetemi docens.
Négyszemközt rovatunkban ezúttal
Máthis Krisztián életpályájába nyújtunk betekintést.
Miként lett Önből fizikus?
Azt, hogy fizikus szeretnék lenni,
már a gimnázium második osztályában eldöntöttem. Nagyon érdekesnek
találtam, hogy a matematika és a fizika segítségével bizonyos mértékig
meg tudjuk magyarázni, illetve le tudjuk írni a világ működését. Egyúttal a
különböző kísérletek összeállítása és
végrehajtása is izgalmas volt – sokat
szöszmötöltünk, hogy sikerüljenek, és
eközben rengeteg fizikai törvényszerűséget tudatosítottunk. Nem utolsó
sorban pedig vonzott az egész játékossága – összerakjuk, kipróbáljuk,
ha nem megy, újra átépítjük. Talán
többek között azért is lettem kísérleti
fizikus, hogy felnőttként is kiélhessem gyermeki énemet. Az egyetemen
aztán már másodéves koromtól részt
vettem a kutatómunkában, így nem is
volt kérdés a számomra, hogy ez lesz
a hivatásom.
Miből áll egy kísérleti fizikus munkája?
A munkánk nagyon sokrétű. Nagy
vonalakban a következőképp írnám
le: keresünk egy izgalmas kutatási
területet (vagy az talál meg minket),
kidolgozzuk a kutatási tervet, elvégezzük a kísérleteket, kiértékeljük,
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értelmezzük és publikáljuk az eredményeket. Minket, az anyagfizikával
foglalkozókat, főleg az érdekel, hogy
az egyes anyagok miért bírnak ki egy
adott terhelést, illetve milyen mechanizmusok aktívak a képlékeny deformáció során. A munkánk igazi csapatmunka, így sohasem unatkozunk.
Rengeteget utazunk, egyrészt kísérletezni járunk, másrészt konferenciákra megyünk. Évente 2-3 hónapot
szoktunk külföldön tölteni. Egyetemi
oktatóként nekem tanítási kötelezettségem is van, ez kb. heti egy-másfél
napot vesz igénybe.
Ön Komáromból, magyar közegből került Prágába. Jelentett ez bármiféle hátrányt?
Nem tapasztaltam, hogy bármilyen
hátrányom származott volna abból,
hogy magyar iskolákba jártam. Az
egyetemen volt alkalmam összehasonlítani a tudásomat a cseh diáktársaiméval. Bátran kijelenthetem, hogy
az a képzés es tudásanyag, amit Komáromban szereztem, megfelelt a legjobb csehországi iskolák által nyújtott
szintnek. Ez nem csak a matematikára és a fizikára vonatkozik, hanem az
általános műveltségre is. Szerencsére
nyelvi hátrányom sem volt, szlovákul jól beszéltem, a cseh nyelv pedig
gyorsan a fülembe mászott.
Mit adott Önnek a magyar nyelvű
alap- és középiskolai képzés?
Legfőképp az anyanyelven elsajátítható tudás magabiztosságát. Meggyőződésem, hogy sokkal jobban
elraktároztam az anyagot, mintha idegen nyelven kellett volna tanulnom.
Továbbá, amint az előbb említettem,
nagyon jó alapokat kaptunk. Nagy
szerencsémnek tartom, hogy kiváló tanárok egész sorának lehettem a
tanítványa. A teljesség igénye nélkül
megemlítenék néhányat közülük: az
alapiskola első két osztályában Szabó Franciska tanító néni lelkesedése
mindannyiunkat magával ragadott.
Nagyon fontosnak tartom, hogy

megszerettette velem, velünk az iskolába járást. Nagy hatással volt rám
Ratimorszky Gyula is, aki a felső tagozaton volt osztályfőnököm. Ő sokkal
többet követelt tőlem, mint osztálytársaimtól, amiért a mai napig nagyon
hálás vagyok neki. Persze nem hagyhatom ki a felsorolásból a matematika
és fizika tanáraimat sem (Szilva Ilona,
Kalmár Imre, Keszegh István, Édes
Erzsébet, Spátay Lotár), akik nélkül
sosem lettem volna fizikus. Ezzel kapcsolatban meg szeretnék említeni további két tényezőt is, amik nélkül sokkal nehezebb dolgom lett volna. Az
egyik a családi háttér. Nagyon hálás
vagyok szüleimnek, nagyszüleimnek
és a közeli rokonságnak azért, hogy
meleg családi fészket teremtettek a
számomra. Ők szerettették meg velem
az olvasást, és azt is fontosnak tartom,
hogy ha felnőtt látogatóink voltak, sosem küldtek el az asztaltól, hanem beszélgetéseik fültanúja lehettem. Rengeteg új ismeretre tettem szert az ilyen
baráti beszélgetések során. A másik
fontos tényező az iskolatársaim által
kialakított légkör volt. Nagy létszámú évfolyamba jártam, sok tehetséges
osztálytársam volt. Egészséges versenyszellem alakult ki köztünk, de a
közeg mindvégig baráti maradt, nem
voltunk féltékenyek egymás sikereire.
Ez a konkurens közeg is ösztönzött
arra, hogy jobban igyekezzek és ne
ijedjek meg a kihívásoktól.
Egyetemi oktatóként mit hasznosít
az otthon tanultakból?
Rengeteg mindent. A Selye János
Gimnáziumban látottak a tehetséggondozás szükségességére ébresztettek rá. Az egyetemen már az első
évfolyamban igyekszem kiszúrni az
ügyes diákokat, akikkel aztán kiemelten foglalkozom és bevonom őket a
kutatómunkámba. Keszegh István
tanár úrtól azt tanultam meg, hogy
a matematika (illetve bármilyen más
tantárgy) alapjait ösztönszerűen kell
tudni, amit csak rendszeres gyakorlással lehet elérni. Enélkül lehetetlen
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magasabb szintű ismeretekkel foglalkozni. Sportbéli hasonlattal élve,
egy labdarúgó sem áll le a tizenhatos
előtt gondolkodni, hogy most miként
is kéne cselezni. Fontos szerepet töltenek be a pedagógiai munkámban
a Holczhei Viktor tanító úrtól ellesett műhelytitkok: egyrészt zseniális vázlatokat készített az adott óra
tananyagából, amit még az óra előtt
felírt a táblára. Ennek köszönhetően
a diákok előtt mindig volt egy „csontváz”, amire felépítette a többi tudnivalót. Másrészt briliánsan osztotta fel a
táblára írtakat, mindig áttekinthető
volt minden. Ezeket a trükköket elsajátítani az egyetemi gyakorlatban,
ahol gyakran bonyolult és hosszú
összefüggéseket írunk fel, kiemelten
fontos. Végül, de nem utolsósorban a
tanáraim jó példával jártak elő abban,
hogyan kell a diákokhoz viszonyulni.
Mikor kell őket nagyobb erőfeszítésre
ösztönözni, mikor lazítani a gyeplőn,
észrevenni, ha a diákot bántja valami és meghallgatni, tanácsot adni,
ha igényli. A doktoranduszaimmal
sok időt töltünk együtt. Egy külföldi
tanulmányút során sokszor hetekig
vagyunk egy laborban összezárva, így
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emberséges hozzáállás nélkül lehetetlen lenne velük együttműködni.
Mit jelent Önnek 38 évesen, ilyen
eredményekkel a háta mögött, az itthoni magyar közösséghez való tartozás?
Nagyon sokat. Mindig is büszke
voltam arra, honnan származom,
magyarságomat sohasem titkolom.
Meggyőződésem, hogy felvidéki magyarnak lenni óriási lehetőség. Rögtön két, ha a csehet is beleszámítom,
akkor három kultúrával kerülünk
kapcsolatba, ami szélesebb látókört
biztosít nekünk. A továbbtanulás
szempontjából is nagyobb a választási
lehetőségünk. Ráadásul a kisebbségi
lét egyik velejárója a Felvidéken, hogy
gyakran sokkal többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy a többségi nemzet
tagjai elfogadjanak minket. Ez persze
lehet valakinek bosszantó, de én ezt
úgy fogom fel, hogy a kemény munka
elsajátítása sohasem lesz a kárunkra.
Bár idestova húsz éve vagyok Prágában, a magyarságomat igyekszem
ápolni. A gyerekeim a prágai magyar
oviba és iskolába járnak, nagyon jó
baráti társaságunk is van. A karun-

kon tanuló magyar anyanyelvű diákokat is igyekszem szemmel tartani.
A tanszékünkön jelenleg hat magyar
diák tanul, ebből kettőnek én vagyok
a témavezetője.
Az Ön példája mutatja, hogy tanulással, szorgalommal és kellő alázattal kiváló eredményeket lehet elérni.
Mit üzen azoknak, akik középiskolásként a tudományos élet felé kacsingatnak?
Legyenek kitartóak és sokoldalúak.
A tudományos munka nem csak az
adott szakterület magas szinten való
elsajátítását jelenti. Egy kiváló kutatónak rendelkeznie kell nyelvismerettel,
jó előadói- és íráskészséggel, csapatmunkához való érzékkel. Persze az
sem árt, ha valamit konyít a történelemhez, gasztronómiához, esetleg
zenéhez, mert sokszor a gyümölcsöző
munkakapcsolatok nem az előadóteremben vagy a laborokban, hanem
egy vacsoraasztalnál születnek – ahol
mi, fizikusok, higgyék el, nem csak a
tudományról beszélünk.
Köszönöm a beszélgetést és további
sok sikert kívánok!
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A pedagógusmesterség
jövőképe
A 2015. október 22-én Dunaszerdahelyen megrendezett XXIV. Katedra
Napok keretén belül elhangzott azonos
című előadás szerkesztett szövege.
Tisztelt Elnökasszony, Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Pedagógus Kollégák,
Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg,
hogy előadásomban betekintést nyújtsak a pedagógusmesterség afféle jövőképébe, mely 18 évnyi felsőoktatásban
eltöltött pedagógusi és kutatói tapasztalatomból fakad. Semmiképpen
sem állítom, hogy az előbb említett
tapasztalat mindent kizáró bizonyossággal biztosít arról, hogy pontos és
teljesen valós képet mondjak a pedagógusi mesterség jövőjéről. Mindezek
miatt a jövőbe tekintés eme mindenki
által jól ismert professzió esetében is
mindössze kísérlet, illetve szubjektív
megnyilatkozás lehet. A laikusi kifejtést viszont mindenképpen szeretném
túllépni, amihez az a 36 szemeszternyi
oktatói munka és az azt megalapozó
és kiegészítő kutatói tevékenység jelent
támaszt és kiindulópontot, amely mögöttem áll.
Jövő – Jövőkutatás – Jövőkép
A jövőről beszélni, előadni egyszerre hálás és hálátlan feladat is.
Hálás azért, mert a jövőbe tekinteni,
a jövő viszonyait, jellemzőit előrevetíteni izgalmas kihívás mindenkinek,
akit felkérnek egy ilyen feladatra. Az
emberi civilizáció történetét ismerve
bátran kijelenthetjük, hogy az egyes
események ritkán követik egymást
lineáris egymásutánban, s a múlt jelenségei, eseményei igenis hatással
vannak és lehetnek a jövő történéseire. Az izgalmat tovább fokozhatja az
is, hogy a még meg nem történt, de
már feltételesen kimondott, kinyilvánított jövőbeli viszonyok nyomot
hagyhatnak azokban, akik a jövőt
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alakítják és egyszersmind megélik
(rosszabb esetben elszenvedik). Ezért
a lehetőség és a befolyás hatalma természetszerűleg párosul a felelősség és
a bizonytalanság kockázatával is. Ez
lenne az „érem” hálátlan oldala.
A feladat tehát adott: tegyünk kísérletet a pedagógusmesterség jövőképének megrajzolására, megfogalmazására! Mivel a kifejtéshez rendelkezésre
álló idő és terjedelem behatárolt, a felvetett problémát két kérdés köré kísérelem építeni:
1. Van-e jövője a pedagógusmesterségnek?
2. Igen? Milyen jövő vár a pedagógusokra?
Jövőkép – mai szemmel
A vizsgálat elején kötelességemnek
tartom kifejteni azt, hogy jövőkutatással és az ebből fakadó kutatási
elemzésekkel a humán tudományokon belül leginkább a szociológia szokott foglalkozni. A neveléstudomány
is leggyakrabban a szociológia által
feltárt és megfogalmazott jelenségekre, tendenciákra szokott támaszkodni. Mindezek miatt is kulcsfontosságúnak tűnhet az adott problémában a
pedagógusmesterség tendenciájának
megfogalmazása. A jövőkép és az
előttünk álló évek/évtizedek viszonyainak, jellegzetességeinek kifejtése
nem állhat holmi spekuláción. Ha
komolyan gondoljuk azt a kihívást,
hogy kíséreljük meg előrevetíteni,
milyen lehet az eljövendőben a pedagógusmesterségről alkotott kép, a
közelmúlt és a jelenkor legmeghatározóbb jegyeire, problémaköreire kell
támaszkodnunk.
Mindez nagyjából rendben is lenne/lehetne, csakhogy a szociológia
által megvalósított jövőkutatások leginkább a statisztika kvantitatív eredményeire támaszkodnak, ezekből

vonják le a jövőre vonatkoztatható
konklúziókat. A statisztika pedig nagyon ingoványos talajra csalhat minket, s az abból levont kvalitatív jellegű következtetések kritika nélküli
elfogadása fatális következményeket
jelenthet – például a pedagógusmesterségre is.
Nem titok, hogy a felsőoktatás az
utóbbi évtizedekben jelentős mértékben tömeges jelleget öltött. Míg a 20.
század nyolcvanas éveiben az érettségizettek kb. 15-20%-a került be a
felsőoktatásba, addig a 2008-2009-es
évfolyamokban ez megközelítette a
70%-ot. Konkrét számokban kifejezve: 2008-ban a hazai felsőoktatásban
225 ezer hallgató volt jelen. Az utóbbi
évekre ez a szám némileg konszolidálódott (2014-ben 175 ezer egyetemista vett részt a felsőoktatás valamely
formájában). További érdekesség,
hogy az összes hallgató 55-60%-a
társadalomtudományi, illetve humán
szakon hallgat valamely tanulmányi programot. Mindenképpen látni
szükséges azt a jelenséget is, hogy
az említett expanzió jelentős része
a tanári és tanítói szakokon köszönt
vissza. A gond mindezzel csupán
annyi, hogy a mennyiségi bővülést
nem kísérte (kísérhette) a minőség
fenntartása. Beszélhetünk persze
össztársadalmi igényről, megrendelésről is, de ezzel csupán önmagunkat
ámítanánk és csapnánk be. Orvosokból napjainkban is jelentős hiány van
(nem beszélve a fiatal diplomások
külföldre történő elvándorlásáról).
Az orvosi szakokra viszont korántsem volt jellemző az a létszámbővülés, mint például a tanári szakokra. A
felvehető keretszámok ezzel közvetett
módon kódolják a minőséget is, s ezzel együtt a szakok úm. exkluzivitását is. Innét pedig már csak egy lépés
választ el minket az egyes professziók
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társadalmi és anyagi megbecsültségétől. A statisztika tehát azt mutatja, hogy – kissé sarkítva – orvosnak
megy a jó diák, tanárnak pedig a (jóval) gyengébb. A legtöbb tanári szakra napjainkban már nincs is felvételi
vizsga, s az egyetemek (szinte) mindent megtesznek azért, hogy tartani
tudják az előző évek hallgatói létszámát. Mindezt olyan kompromis�szumok közepette, ahol a minőség
kritériuma az utolsó helyeken kullog.
Ezért sem meglepő az a kendőzetlen
totális támadás a tanári szakok és az
azokat meghirdető egyetemek ellen,
melynek az utóbbi években lehettünk
tanúi és elszenvedői egyben. Szó
szerint lejárató hadjáratot folytat az
oktatási (és még egyéb) tárca annak
elérése érdekében, hogy a potenciális
hallgatók ne tanári vagy humán szakokra jelentkezzenek.
Van-e jövője a pedagógusmesterségnek?
Ha tehát pusztán a statisztikából indulnánk ki, azt is mondhatnánk, hogy
a pedagógusmesterségnek nincs, vagy
csak nagyon szomorú jövője van.
Persze ez sem olyan egyszerű, mint
amilyennek első olvasatra látszik. A
pedagógusmesterség már szinte ősidők óta szolgálatként definiálható. A
pedagógusokra konstans igény mutatkozik, de ez sajnos konstans kiszolgáltatottsággal is párosul. Az, hogy
az iskola politikum – az edukációs
valóság minden szintjére és színterére jellemző. A pedagógusok alkotják
az értelmiségiek legnagyobb tömegét,
de érdekérvényesítő eszközeik mégis
nagyon csekélyek (ha nem nevetségesek). A nevelés és oktatás etatizált
jellege miatt a mindenkori államnak
szüksége van a pedagógusok óriási
tömegére, de ennek az ára az állandósult kiszolgáltatottság. Érdekes
fejtegetés tárgya lehetne az, hogy kinek van nagyobb szüksége a „másik
félre”. Az államnak a pedagógusokra,
vagy a pedagógusoknak az állam által
biztosított (már-már megalázó) egzisztenciára? Talán paradox módon is
hangozhat, de a pedagógusi autonómia hiánya egyenlő a biztos jövővel.
Mindezek miatt tehát nem feltételezhető, hogy a pedagógusmesterség a
közeljövőben lekerülne a legelterjedtebb professziók palettájáról, de egyben nem várható a pedagógusi szakma presztízsének, megbecsültségének
és elismertségének növekedése sem.
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Kik lesznek a jövő pedagógusai?
Amennyiben az előbb már kritizált
statisztikai hozzáállásból indulnék ki,
akkor leegyszerűsítve azt a választ is
adhatom, hogy az egyetemet végzett
fiatalok jelentős tömegéből fognak
kikerülni a jövő pedagógusai, akik viszont nagy átlagban inkább a men�nyiséget, mintsem a minőséget fogják képviselni. A kép persze sohasem
fehér vagy fekete. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy az utóbbi évtizedeket megelőző időszakokban sem
mindig a legjobb előmenetelű diákok
jelentkeztek pedagógusi szakokra.
Ennek ellenére máig vannak jó pedagógusok. Van még egy reményt keltő
hírem is. A pedagógusképzés eltömegesedése ellenére a „humán minőség”
a mai napig jelen van a hallgatói közösségekben. A baj csupán az, hogy
nagyon nagy kisebbségbe szorult. S
ez az a tendencia, ami pedagógusként
és szülőként is aggaszt és kételyt fogalmaz meg a jövővel kapcsolatban.
Csak szélesebb összefüggések megértése adhat választ arra, hogy miért
nem szolgál elegendő bizonyítékként
azon felmérések eredménye, melyek
szerint a pedagógusi professzió minőségének emelkedése egybeesik
több össztársadalmi mutató javulásával. A 2007-ben publikált McKinseyjelentés egyértelmű összefüggéseket
fed fel a pedagógusi, képzési és tanulói minőség és eredményesség között.
Csak jelszavakban említve arról van
szó, hogy a megfelelő emberek váljanak pedagógussá, és minőségi tanárképzés során képezzék eredményesen teljesítő oktatóvá őket.
Mit taníthat és mit nem a pedagógusképzés?
A pedagógusképzés semmiképpen
sem szólhat konkrét tartalom „átadásáról”, elsajátításának megköveteléséről. A pedagógusképzés egy hosszú
pálya bizonyos szakasza, melyben
a jövendő pedagógusnak kísérletet kell tennie az olyan készségek és
kompetenciák elsajátítására, melyek
kielégítő kiindulópontot jelenthetnek számára pedagógusmesterség
kiépítésében, a pedagógusi pályán
való elindulásra. Téveszme azt gondolni, hogy az egyetemi képzés alatt
kell a pedagógusnak megtanulnia azt,
amivel elboldogul a következő kb. 40
évben. A pedagógusi feladatköröket leginkább a tudomány – kultúra
– morál alappilléreire kell helyezni,

készségek és kompetenciák szintjén.
Nem a tartalom szintjén.
A (tantárgyi) tartalomra való koncentrálás már csak azért is zsákutcát
jelent és előreláthatóan totális fiaskót,
mert a pedagógusmesterség legnagyobb kihívásait a jövőben a sajátos
nevelési igényű (disz – disz – disz…)
diákok és az akkut és krónikus nevelési problémák fogják jelenteni.
Mindezekre jó filozófia lehetne a pedagógusi életpálya valós és tényleges
bevezetése és a tapasztalt – minőségi
pedagógusok mentori szerepének kihangsúlyozása.
Összefoglalásként ezért elmondhatjuk, hogy a pedagógusmesterség
jövőképe nyitott kérdés, és a jövő
képét magunk alakítjuk. Persze nem
feledkezhetünk meg arról, hogy a
nevelési és oktatási rendszer sok-sok
tényező függvénye, mely rendszerben a pedagógus csak egy parányi
fogaskerék. Parányi, de nélkülözhetetlen. Nem tisztem és szándékom
megtagadni a pedagógusoknak kijáró sokkal nagyobb tiszteletet és megbecsülést. Mindezek mellett viszont
tisztában kell lennünk azzal is, hogy
a pedagógusi professziót nagyon sok
olyan személy is gyakorolja, akik részéről ez egy komoly tévedés. A jövőbeli felemelkedést és előrelépést
csakis a minőség javulása – a minden
egyes PEDAGÓGUSnak az önmagán
végzett permanens és elkötelezett
munkája jelentheti. Nem feltételekhez kötve. „Csak azért”, mert a pedagógusmesterség ezt alanyi jogon
követeli meg minden egyes pedagógustól.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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A Katedra folyóirat története (5. rész)
A XI–XXII. évfolyam vizsgálata
A Katedra folyóirat XI–XXII. évfolyamainak a vizsgálatát lapszámértékelő kritériumok alapján vizsgáltam.
Ezeket a lapszámértékelő kritériumokat a szerkesztőbizottság a 2014.
május 23-i ülésén fektette le az eddigi
tapasztalatok alapján. Bár ezek a kritériumok újak, ugyanakkor az eddigi
tapasztalatok alapján születtek meg,
így érdemes volt alkalmaznom őket
az eddigi évfolyamok vizsgálásánál is.
A negyedik korszak:
2003. szeptember–2009. június
(60 szám)
A Vajda Barnabás által meghatározott korszakolást folytatva a 2003.
szeptember – 2009. júniusig tartó
időszak már a negyedik korszak a folyóirat életében. Ebben az időszakban
a lap főszerkesztője Bodnár Gyula,
szerkesztője pedig Nagy Attila volt. A
lap szerkesztőbizottságába A. Szabó
László, Zilahi László, Németh Margit, Pék László, Hodossy Gyula, Balajti Lajos és Albert Sándor tartoztak.
A lap nyelvi szerkesztéséért Kulcsár
Ferenc felelt.
Ebben a korszakban a lap terjedelme a XI. évfolyamtól a XIII. évfolyamig 36 oldalas, majd a XIV. évfolyamtól már 40 oldallal jelent meg. A
XI. és a XII. évfolyamokban a 3. oldalon tartalomjegyzéket is közöltek a
szerkesztők. A lap külalakját tekintve
a címlap, a második, a harmincötödik, ill. harminckilencedik és a hátsó
lap színes lapon, a többi oldal fekete-fehéren jelent meg. A címlapok
színkombinációi összhangban álltak
egymással, ami rendezettséget, egyszerűséget tükrözött.
A negyedik korszak a Katedra folyóirat 10. évfordulójának megemlékezéseivel kezdődött. Több írás
is foglalkozott a jubileummal, pl.
Hodossy Gyula: Végre irányt leljünk!
(2003, szeptember, 3), Bodnár Gyula:
Együtt – ugyanitt (2003, október, 3).
A Katedra 2003. októberi számának
10. és 11. oldalán megjelent Vajda
Barnabás Katedra repertóriumából
egy rövid összefoglalás a folyóirat
első tíz évfolyamáról.
Oktatáspolitikai
kérdéskörben
a folyóirat beszámolt a Selye János
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Egyetem megalakulásáról (Albert
Sándor, 2003, szeptember, 13), valamint a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának létrejöttéről is (2004.
január, 13). A XI. évfolyamban több
cikk is foglalkozott az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdéskörével,
pl. A. Szabó László: Mire jó az Unió?
(2003, november, 4–5), The day after,
avagy ami a csatlakozás után vár
ránk. (2004, február, 5–7). Továbbá
rendszeresen beszámoltak a Katedra Társaság üléseiről, ahol szintén
közoktatási témákkal foglalkoztak.
Közölték az ott elhangzott beszédeket és a témához írt tanulmányokat,
valamint a saját állásfoglalásaikat is.
A következő témák kerültek előtérbe:
Európaiságra nevelés és magyarságismeret (2005, május, 4–9); Képességfejlesztés a 21. században (2005,
szeptember, 4–10); A szakköri tevékenységről (2006, február, 4–8); A
tanárok iskolája (2006, szeptember,
4–7); Milyen a jó iskolavezető? (2006,
november, 4–7); Informatika és oktatás (2007, május, 4–11); Testnevelés
– egy tantárgy dilemmái (2007, szeptember, 4–9); Szemléletváltás a közoktatásban (2007, november, 7–12);
Iskola és pályázat (2008, január, 4–8);
Felnőttképzés Szlovákiában (2008,
szeptember, 4–9).
A vizsgált időszakban a rovatok
száma általában 18 és 25 között mozgott. Kivételt képez a lap XII. évfolyamának novemberi száma, amikor
csupán 16 rovatból állt, valamint a
XIV. évfolyamának márciusi száma,
amely 28 rovattal jelent meg.
Ebben a korszakban a szerkesztők
főleg szaktantárgyi és ismeretterjesztő
témákkal foglalkoztak. A pedagógiai,
pszichológiai és módszertani cikkek
ezáltal kissé háttérbe szorultak. Ennek ellenére a pedagógiai-pszichológiai témakörben olyan kiváló írások
születtek, mint például Szeberényiné
Z. Judit: Szemérmesség és nyíltság a
családban (2004, május, 24); Strédl
Terézia: „Miből lesz a cserebogár?” –
Érzelmi intelligencia és nevelés c. sorozata (2005, október–2006, január,
20–21); Szabó Edit: A tévétől az óvodáig – A média hatása a gyermekek

lelki világára (2006, június, 24–25);
Csibrányi Zoltán: Géniuszok vagy
Bolondok? – Diákok, akik kilógnak a
sorból (2007, március, 20); Pinczésné
dr. Palásthy Ildikó: Nem figyel, rosszul
emlékszik, nem érti (2007, május, 24);
Székely Ágnes: A tanulási zavarok
korai tünetei I., II. (2008, október, 31;
november, 22–23); Szabados Tímea –
Turzák Tamás: A család és az iskola
együttműködése a nevelésben (2009,
április, 22–23).
A módszertani írásokat vizsgálva
érdekességnek számít, hogy a XIII.
évfolyamban csupán egy darab, a
XIV. évfolyamban pedig egyáltalán
nem jelent meg módszertani írás
a lapban, hacsak a számítástechnikai cikkeket nem számítjuk a szaktantárgy mellett módszertannak is.
Ezenkívül átlagban egy évfolyamban
minimum 5, maximum pedig 10
módszertani írás jelent meg. Ide sorolható pl. Varga Frigyes: Gyakorlati
fizika 1–2. (2003, szeptember, 21–23;
október, 26–27); Drozdík Katalin:
Fogalmazás a második osztályban
1–2. (2004, november, 28–29, december, 24–26); Ökrös Csaba: Támadó-védőegységben – A kézilabdajáték
oktatásának egy lehetséges útja (2005,
május, 20); Csicsay Károly: Új lehetőségek az oktatásban – EDU 300,
tananyag az interneten (2006, május,
14–15); Stirber Lajos: A daltanítástól
a zenehallgatásig – Zenei tankönyvek
alkalmazása a felsőtagozaton – javaslatok 1–4. (2007, december, 26–27;
2008, január, február 28–29; május
26–27); Kleininger Tamás: Földrajzóra másképp – IKT-eszközök a földrajztanításban 1–2. (2008, szeptember, 28–29; október, 28–30); Tomolya
Róbert: GeoGebra és társai – IKT eszközök a matematikaórán (2009, március, 24–25).
A már említett témák mellett állandó jelleggel megjelentek a lapban
a felhívások, hírek és a beszámolók,
amelyek részletes elemzésére terjedelmi okok miatt most nem térünk ki.
(A negyedik korszak ismertetése a
következő számban folytatódik)
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Rabec István

Az osztályfőnök szerepe a tanulás tanításában

Részletek Az élet játék 2 kiadvány Tanulásmódszertan fejezetéből
Gondolatébresztés
„Az iskolának az a feladata, hogy a
kérdezést természetes és leküzdhetetlen
szokásunkká tegye.” (Örkény István)
„Semmit nem lehet megtanítani
egy embernek. Csak segíteni abban,
hogy rátaláljon önmagán belül.” (Galileo Galilei)
A téma célja
A tanítás egyik legfontosabb célja,
hogy a tanulást örömteli folyamattá
varázsolja, hogy a diák ne csak kötelességnek tekintse az oktatásban való
részvételt, hanem, soha nem szűnő
kíváncsiságának köszönhetően, felfedezze magában az egész életen át
tartó tanulás igényét. Ennek megalapozása a diákok belső motivációjának
megerősítésével válik lehetségessé.
Ha mindezt úgy tesszük, hogy közben a diákok saját képességeiknek
megfelelő differenciált feladatot kapnak, jóval nagyobb az esélye a belső
motiváció kialakításának, mint a hagyományos oktatási keretek között.
Elengedhetetlen tehát, hogy a diákokat a lehető legalaposabban próbáljuk megismerni, miben jók, miben
szorulnak segítségre, milyen teljesítményt várhatunk el tőlük. Sok esetben
a nehézség abból adódik, hogy a diák
más tanítási formát igényelne, mint
amit a feszített tanterv megenged.
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Ahhoz, hogy a diákokat a leghatékonyabban tudjuk segíteni a tanulásban, megfigyelhetjük, melyik
az a tanulási stílus, amelyik őket jellemzi. Kolb szerint alapvetően négy
fő tanulási stílust különböztethetünk
meg. 1. Alkalmazkodó. Ők azok a diákok, akik konkrét tapasztalat útján,
aktív kísérletezéssel, tervek kivitelezésével tanulnak a leggyorsabban. 2.
Széttartó. Nagy képzelőerővel rendelkeznek, érzelemgazdagságuknak
köszönhetően egyszerre több nézőpontot tudnak figyelembe venni,
tudatos megfigyelés által tanulnak.
3. Összetartó. Kiválóan tudnak problémákat megoldani, a nehéz helyzetekben való döntéshozatal vagy
az elvont fogalomalkotás sem okoz
számukra nehézséget. 4. Beolvasztó.
Ők azok, akik a legeredményesebbek
az elméleti modellek létrehozásában,
a koncepciók alkotásában, az alapos
tervezésben és kutatómunkában. Elméleti síkon tanulnak a leggyorsabban.
A diákok tanulási stílusát az elvégzett feladattípusok alapján tudjuk
azonosítani. Ezt felhasználva adhatunk személyre szabott feladatokat
minden egyes diáknak, hogy a tanulásban való sikerességük megélésnek
köszönhetően élvezetessé váljon számukra a tanulás folyamata.

Gyakorlatok
Hoztam is, vinnék is
Időkorlát: 20 perc
Létszám: az egész osztály
Eszközigény: kettéosztott nagy fehér
lap (A3) „Mit hoztam?“, „Mit vinnék?“ felirattal (vagy tábla), filc, kis
színes ragasztható lapocskák
A gyakorlat célja: A diákok belső motivációjának erősítése, illetve
megalapozása. Ennek alapjául szolgál
a saját érdeklődési körük, ambícióik,
motivációik bemutatása az osztályközösség előtt, ahogy az általános,
rövid és hosszú távú egyéni célok
megfogalmazása is.
Leírás: A tanulók mindegyike kap
legalább két színes ragasztható lapot.
Megkérjük őket, ezek egyikére írják rá,
milyen fontos tudást, képességet hoztak magukkal az adott szaktantárgyra
vonatkozóan ebben a tanévben. A másik kicsi színes lapra pedig kerüljön rá,
hogy mit szeretnének elérni, elvinni
a tanév végén az adott tárgyból.
Az egyéni munkát követően mindenki egyenként felolvassa, amit felírt,
majd felragasztják a kihelyezett nagy
fehér lap megfelelő oldalára. Fontos,
hogy a diákok és a pedagógus ismerjék egymás igényeit, motivációit.
A folyamat végén (egy év, négy év
múlva) mindenképpen vissza kell

12. 12. 2015 12:43:52

Osztályfőnök

csatolni, meg kell nézni, hogy valóban sikerült-e a kitűzött célt megvalósítani.
A gyakorlat variációi: Ha a feladatot osztályfőnöki óra keretében használjuk, érdemes általában egy tanítási
évre vonatkoztatva, illetve a 9. évfolyamosok esetében a középfokú oktatással kapcsolatban elvégezni.
Ha szeretnénk a diákokat bátorítani vagy ötleteket adni, akkor csatlakozhatunk a diákokhoz, és felhelyezhetjük a saját színes ragasztható
lapocskánkat igényeinkkel és céljainkkal.
Veszélyek és tapasztalatok: Nagy
létszámú osztálynál, hogy ne váljon
unalmassá a gyakorlat, illetve hogy
fenn tudjuk tartani a figyelmet, jó, ha
diákonként csak két lapot osztunk ki,
ezzel gyorsítva a játékot. Hívjuk fel
a diákok figyelmét, hogy figyeljenek
egymásra a felolvasás során. A folyamat végén legyünk következetesek
a célok ellenőrzésében.
Csillagfonal
Időkorlát: 20 perc
Létszám: akár 25-30 fő
Eszközigény: 20 m vastag fonalú
gombolyag, üres tér
A gyakorlat célja: Feltárni a diákok félelmeit és elvárásait, hogy
ezáltal saját belső motivációjukat
tudjuk erősíteni. Ezenkívül a diákok
összekapcsolása a hasonló félelmek
és elvárások megjelenítése által,
miközben a kapcsolódásokat a fonal
segítségével a térben is megjelenítjük.
Leírás: A diákokat megkérjük, hogy
üljenek egy nagy körbe az osztály közepén. A fonalat a kezünkben tartva
elmondjuk a diákoknak, hogy mindenki, akinek a kezébe kerül a gomolyag, egy kérdést kell, hogy megválaszoljon. Csak a kérdés megválaszolása
után dobhatja tovább a gombolyagot
úgy, hogy a fonalat magánál tartja,
s kifeszíti azt. Csakis olyan diáknak
dobhatja tovább a fonalat, aki nem
mellette ül, illetve olyannak, aki még
nem tart egy darab fonalat a kezében.
A pókháló úgy alakul ki, hogy mi
a gombolyag első dobásakor a fonal
végét megfogjuk és nem engedjük
el. A kérdés, amit mindenkinek meg
kell válaszolnia, variálható. Nem ös�szeszokott osztálynál lehet például:
„Mi az a tevékenység, amit a világon a
leginkább szeretsz csinálni?“, „Melyik
iskolán kívüli tevékenységedre vagy
büszke? Miért?“, „Mi segít a tanulásban?“. Ha az osztályunkban már erős
a bizalom érzése, feltehetünk komo-
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lyabb kérdéseket is. „Mitől félsz ezzel a tantárggyal/iskolával/osztállyal
kapcsolatban?“, Mi az, amire a leginkább vágysz ebben az osztályközösségben?“ Minden diák válaszoljon
a kérdésre. Miután mindenki megválaszolta a kérdést és a gombolyag
körbeért, álljunk meg egy pillanatra, hogy rápillantsunk a pókhálóra.
Emeljük ki, hogy úgy, ahogy a fonal
összeköt minket, vannak más dolgok
is, amik ugyanígy összekapcsolnak, és
egy közösségé tesznek bennünket.
A gyakorlat variációi: A játékot
folytathatjuk egy második kérdés feltevésével, amit szintén minden diák
megválaszol, miközben a fonalat felgombolyítva ellentétes irányban halad a gombolyag.
Veszélyek és tapasztalatok: A játék unalmassá válhat, ha több mint
20 diák vesz részt és a kérdést lassan
válaszolják meg. Fontos, hogy új osztályoknál könnyed kérdésekkel kezdjünk, míg erős osztályközösségben
érdemes mélyebb kérdést feltenni.
Tanulási szokások
Időkorlát: 40 perc
Létszám: az egész osztály
Eszközigény: tábla vagy csomagoló
papír, színes filcek, kb. 10x15 cm-es
kártyák, amelyek tartalmazzák a Leírásban feltüntetett tanulási szokásokat – egy kártya – egy szokás; 10x15
cm-es üres kártyák, ábra.
A gyakorlat célja: A diákok rálássanak saját tanulási szokásaikra, vegyék
észre azokat, amelyek nem segítik
őket, és erősítsék meg azokat, amelyek akár a többiek hasznára is válhatnak. A foglalkozás végére minden
diák készítsen egy akciótervet arról,
hogy melyik tanulási szokásán szeretne változtatni.
Leírás: Első lépésben ötleteljünk – a
diákokkal együtt gyűjtsünk olyan tényezőket, amelyektől a tanulás hatékony tud lenni. Az ötletek kerüljenek
lejegyzésre az előre elkészített üres
kártyákra (egy ötlet – egy kártya),
majd ezek mellé tegyük oda az előre
megírt kártyákat, amelyek a tanulási
szokások szempontjait tartalmazzák:
1. a tanulás rendszeressége
2. tanulási idő (hossza, szünetek beiktatása – milyen gyakran, milyen
hosszút)
3. a tanulás helyszíne (minél részletesebben – tárgyak, kedvenc hely)
4. a tanulás külső feltételeinek megszervezése (hogyan szoktál tanulni, hogyan készülsz elő, mit rendezel át magad körül stb.)

5. tanulás közbeni testhelyzet
6. megtanulandó tárgyak sorrendje
7. tanulás közben segítség igénybevétele
8. tanulás közben szünetek beiktatása
9. tanulás közbeni egyéb cselekvések végzése
10.
11.
Második lépésben alakítsunk 4-5
fős csoportokat. Mindegyik csoport
húz 2-3 kártyát, amely egy-egy tanulási szokást tartalmaz és kap két alapábrát. Az a feladat, hogy a kihúzott
tanulási szokásokat kiscsoportban
megbeszéljék: ki hogyan szokta, mi
az eredményes, mi kevésbé. Majd az
alapábrába írják be, hogy szerintük
melyik szokás eredményes számukra
és melyik nem. Gyűjtsék össze azokat
is, amiket esetleg még nem alkalmaztak, de hallottak róla. A két mezőben
használjanak más színeket.
Eredményes

Eredménytelen

Harmadik lépésben a kiscsoportok beszámolnak a munkájuk eredményéről, majd a többiek 3 percnyi
időben kiegészíthetik a listát. Amivel
nem értenek egyet, oda tegyenek kérdőjelet.
Negyedik lépés: egyéni munkában mindenki írjon össze magának
2 olyan szokást, amit szívesen elkezdene ahhoz, hogy hatékonyabban tanuljon és egyet, amit úgy érez, meg
kellene változtatnia.
Időrablók
Időkorlát: 35 perc
Létszám: az egész osztály
Eszközigény: A4-es papírok, tollak,
kinyomtatva: Hogan, Kevin: A meggyőzés tudománya (részlet)
A gyakorlat célja: A diákok képesek legyen jól beosztani az idejüket
a tanulás során. Vegyék észre, hogy
mi veszi el az idejüket, és készítsenek
tervet ennek megváltoztatásához.
Leírás: Az időrablók olyan tevékenységek, amelyek eltérítenek minket a kitűzött cél felé vezető útról. Ilyenek például a következők: rangsorolás
hiánya, tervezés hiánya, önfegyelem
hiánya, befejezetlenül hagyott felada-
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tok, büfé, kávészünetek, csapongás,
fáradtság, halogatás, határozatlanság,
motiváció hiánya, önbizalomhiány,
szórakozottság, az internet nem célszerű használata, Facebook stb.
A játékban a diákok ezeket az időrabló pótcselekvéseiket tudják tudatosítani. Rendezzük a diákokat 3 fős kiscsoportokba, akik szigorúan 10 percet
kapnak arra, hogy beszéljék meg, mi
az ő legnagyobb időrablójuk. A 10
perc letelte után a diákok szintén szigorúan 5 percet kapnak arra, hogy azt
beszéljék meg, az előbbi 10 percben
megjelentek-e az időrablóik, ha igen,
akkor hogyan és mik voltak azok.
Ezután egyéni munkában a diákok
akciótervet készítenek a legnagyobb
időrablójuk megfékezésére. Az akcióterv tartalmazza a következőket:
Mennyi időre szól a tervem (pontosan melyik nap melyik órájában kezdődik és ér véget). Pl. Ez a terv 2014.
november 2. 17 órától érvényes 2014.
december 22-ig 17 óráig.
Az időrabló tevékenység pontos nevét és jellemzőit. Pl. tanulás közben
állandóan felmegyek a Facebookra,
elviszi a figyelmemet.
Amit másképp fogok csinálni – ennek nagyon konkrét, mérhető, ellenőrizhető dolognak kell lennie. Minden
nap a tanulásra szánt időben minden
nap már előre lecsatlakozok a wifiről,
sőt, még a routert is kihúzom.
Mivel leszek elégedett? Pl. Akkor, ha
ebben az időszakban csak legfeljebb
egyszer megyek fel a Facebookra, de
ezt is a tananyag miatt.
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Ki kéri tőlem számon, hogy sikerült-e a tervem?
A tervezés után az alábbi szöveget
célszerű megvitatni a diákokkal: Mit
gondolnak a leírtakról, van-e ezzel
kapcsolatos tapasztalatuk? Mit tippelnek, ők mennyire lesznek képesek
betartani a tervüket? Mitől függ ez
náluk? A megbeszélés után még mindenki kap 5 percet terve módosítására, azután lezárjuk a tervezést.
„Agyunknak sok-sok idegpályája
van, mely számtalan sejtet köt össze. E
pályák az aktivitás motorjai, mindennapi tevékenységeink során. Eszedbe jut
a „séta”, és elmész a szokásos útvonaladon sétálni. Amikor felötlik benned az
„ivás” gondolata, máris poharadba töltöd szokásos italodat. Elméd szó szerint
be van hálózva előző cselekedeteid szálaival, és minden a már jól bevált dolgok
megtételére késztet. Ezek az elektromos
pályák ritkán változnak, kivéve, ha a
pályát nem használják. Új vezetékek
(útvonalak) csak új viselkedésmódok,
magatartásminták és gondolatok következetes ismétlésével jönnek létre. Hatásosabb az eredmény, ha szándékosan
megyünk például minden nap más útvonalon sétálni, készakarva kóstolunk
meg minden nap valamilyen új ételt,
szándékosan viselkedünk másképp,
mint eddig, legalább pár héten keresztül.
Úgy mondják, minden új szokás
kialakulásához legalább 21 napra
van szükség. Úgy tűnik, elég öt nap
egy új szokás kialakításához, melyet
aztán naponta ismétlünk (vagyis új
idegpályákat alakítunk ki az agyban).

Ám az új szokások nem szokták
kitörölni a régieket. Ez azt jelenti,
hogy a mindennapi döntéseinkben és
változásainkban választás elé leszünk
állítva még akkor is, ha már létezik az
új idegpálya. Rávenni valakit, hogy
aznap ne egyen tartalmatlan, nehéz
ételt nem nehéz, de hogy ez élete végéig
így legyen, az már valami. Elérni
az álom randit nem oly nehéz, mint
gondolnád, de egy élethosszig tartó
elkötelezettségre «igen»-t mondani, az
már más lapra tartozik.
Ezt figyelembe véve értheti, amiért
nincs okunk azt feltételezni, az emberek már holnap annyira motiváltak
lesznek, hogy azonnal belekezdenek egy
újonnan kitalált viselkedésmintába.
Nemcsak lehetséges, hanem valószínű
is a könnyű visszacsatolás az agyban
a már jól bevált régi idegpályákra (melyek kivetítik magukat a külső világba).
Ezért aki le akar szokni a dohányzásról, jobban akar táplálkozni, vagy valamilyen viselkedést megváltoztatni, nem
lehet tekintet nélkül a motivációra,
hacsak nem tudatosan és szándékosan
ismételgeti új szokását napról napra,
hónapról hónapra, míg elégszer meg
nem ismételte, hogy a leghelyénvalóbb
választási útvonallá váljon.
A korábbi rögzült állapot, a status
quo az alapvető ok, mert mindig a
járt út igényli a legkevesebb ellenállást. Ezért reagál az agy annyira erős
ellenállással minden, a megszokottól
eltérő kérésre és viselkedésre. Hatalmas kezdeti erőfeszítést igényel a változtatás, mert szó szerint új idegpályát
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kell bevésni az agyba. Ha egyszer már
kialakult az új idegpálya, rendszeres
használattal meg lehet erősíteni, és további használattal fenn lehet tartani.”
(Hogan, Kevin: A meggyőzés tudománya.)
Mit vinnél magaddal?
Időkorlát: 10-15 perc
Létszám: az egész osztály
Eszközigény: nincs
A gyakorlat célja: Agytorna, a logikai
gondolkodás fejlesztése szórakoztató
módon.
Leírás: Mindenki sorolja a tárgyakat, amelyeket el szeretne vinni magával egy lakatlan szigetre, a játékvezető pedig eldönti, hogy viheti-e vagy
sem. A feladat: kitalálni a kimondatlan szabályt, ami alapján a játékvezető engedi vagy nem engedi az adott
tárgyat elvinni.
Magyarázat: A szabályt valami
„váratlan” dologhoz kötjük, például:
azokat a tárgyakat viheti, melyek kezdőbetűje egyezik a saját vezetékneve
kezdőbetűjével.
Gyufás
Időkorlát: 10-15 perc
Létszám: az egész osztály
Eszközigény: tábla vagy nagy fehér
lap, filc, egy doboz gyufa
A gyakorlat célja: Agytorna, memória fejlesztése
Leírás: 5 percben az osztály közösen gyűjt szavakat egy megadott
témán belül, melyek felkerülnek a
táblára. A cél az, hogy minél több szó
kerüljön fel. Pl. tulajdonnevek, gyümölcsök, híres írók a 20. századból,
földrajzi nevek Európán belül, stb. Ezután a diákoknak az a feladata, hogy
a táblán szereplő nevekből minél
többet megjegyezzenek. Erre kapnak
2-3 percet. Az osztály ezután körbe
áll. Kiválasztunk egy diákot, akinek
az lesz a feladata, hogy a listát nézve
számolja, hány olyan szó hangzott el
a felsorolásban, ami a táblán is fel van
tüntetve (ugyanazt a szót csak egyszer
számoljuk helyesnek). Ezt a feladatot
természetesen a tanár is elláthatja. A
többi körben álló diáknak pedig az a
feladata, hogy sorban felsorolja a memorizált szavak, amíg a gyufaszálon
ég a láng. Ezután azzal indítjuk el a
játékot, hogy a gyufás dobozt átadjuk
a legelső játékosnak, aki meggyújtja a
gyufát és belekezd a felsorolásba. Addig beszélhet, amíg a láng ég, utána
tovább adja a gyufásdobozt a mellette
lévőnek, aki folytatja.
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Miután véget ért a játék és kihirdettük a nyertest, fontos, hogy megbeszéljük az osztállyal, ki milyen
taktikát választott, mi segítette a memorizálást, illetve, hogy mi volt az,
ami gátolta. Kitérhetünk arra, hogy
az életük más területén milyen hasonlóságot fedeztek fel, például vizsgára, feleltetésre, tesztre vagy röpdolgozatra való felkészülésükben.
A gyakorlat variációi: Bármilyen
témában játszhatjuk. További lehetőség, hogy 5 fős csoportokban játszattuk a diákokkal, ahol minden egyes
csoportnak van saját szólistája, illetve
ellenőrző embere.
Veszélyek és tapasztalatok: A szavak olvashatóan kell, hogy felkerüljenek a táblára. Az ellenőrzés egyszerűsítése érdekében érdemes maximum
annyi szót gyűjteni, ami az osztálylétszám duplája. Az éppen nem aktív
diákok a szavak ellenőrzésében vehetnek részt.
Faliújságötletek
A csoporttagok gyűjtsenek össze
általuk kipróbált és hasznos tanulási
technikákat. Ezeket mintegy recept
formájában írják le egy ajánlással
egybekötve, amiben kiemelik, hogy
ez a konkrét módszer milyen típusú tananyaghoz illik a legjobban. Az
egyes tanulási módszerekhez lehet
híres emberek hasonló tanulási módszereit gyűjteni, majd jó példaként
feltüntetni.
Miért jó a puskázás? címmel minden egyes diák ír minimum egy érvet, amiben röviden kifejti, hogy
milyen előnyökkel jár a puskázás. Ha
több hasonló érv is felkerül, ezeket
csoportosítva helyezzük a faliújságra.
Szenteljünk külön figyelmet annak
is, hogy szülessenek olyan megállapítások, amik azt vizsgálják, hogy a
puskázás vajon elősegíti-e és ha igen,
hogyan a tananyag memorizálást.
Gondolatébresztés céljából kikerülhetnek a faliújságra a nagyon ellentmondásos állítások is.
Ajánlott irodalom
Tóth Péter: Tanulásmenedzsment és önszabályozó tanulás. Óbuda University
E-Bulletin.
http://www.uni-obuda.hu/ebulletin/Toth_2.pdf
Hasznos weboldalak
http://prezi.com/8mxenhwa4wah/kolbfele-tanulasi-modell/
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/CD1/03/2b/2b_2_1.
htm

A Katedra folyóirat hasábjain
foglalkoztunk már a nyelvekhez,
nyelvváltozatokhoz kapcsolódó véleményekkel, nyelvi mítoszokkal és
tévhitekkel. Az általunk bemutatott
esettanulmányok főként szlovákiai
magyar egyetemi hallgatók és magyar
szakos pedagógusok véleményeit elemezték. Az elemzések középpontjában leginkább a magyar anyanyelvhez, valamint annak változataihoz és
a kétnyelvűséghez kötőtő vélekedések
bemutatása állt.
2015 szeptemberétől a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán magyar mint idegen nyelvet is oktatunk a
regionális idegenforgalom szakon belül. Az említett szak iránt nagy érdeklődés mutatkozik. A hallgatók szlovák
vagy magyar csoportban tanulhatnak, és a képzés során három regionális idegen nyelv közül választhatnak.
A magyar csoport tagjai cseh vagy
lengyel, a szlovák hallgatók pedig lengyel vagy magyar nyelvet tanulhatnak
4 szemeszteren keresztül. A magyar
nyelvet idén 16 szlovák anyanyelvű
hallgató választotta. A kurzus első
óráján 18 kérdést tartalmazó szlovák
nyelvű kérdőív segítségével igyekeztük kideríteni a hallgatók véleményét
a nyelvekről, a nyelvi mítoszokról
és legfőképp a magyar mint idegen
nyelvről.
A névtelen kérdőív első része az
adatközlők nemére, anyanyelvére, családi hátterére és lakóhelyére
vonatkozott. Mindegyik válaszadó
szlovák anyanyelvű és nemzetiségű,
szlovák egynyelvű családból szár-
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Anyanyelv

Presinszky Károly

Milyen idegen nyelv a magyar?

(Nyitrai szlovák egyetemi hallgatók véleménye
a magyar mint idegen nyelvről)
mazó nő. Többségük a Nagyszombati, Érsekújvári, Lévai, Zsarnócai és
Breznóbányai járásban lakik, illetőleg
egy-egy hallgató van még a Besztercebányai, Trencséni, Galántai, Zselízi,
Rimaszombati és Gyetvai járásból.
Az első kérdés azt tudakolta, hogy
miért választották a hallgatók a magyar nyelvtanfolyamot. A válaszok
több mint fele pozitívnak értékelhető,
hiszen a legtöbben azért választották,
mert hasznos nyelvnek tartják a magyart. Két-két hallgató azért választotta, mert szélesebb családi körében,
illetve lakóhelyén élnek magyarok.
Két adatközlő azzal indokolta választását, hogy Nyitrán sok magyar diák
van, akiket szeretnének megérteni.
Egy-egy hallgatónak tetszik a magyar
nyelv, mivel különleges, és egy hallgató azért választotta, mert szeretné
bővíteni ismereteit a nyelvekről. Hét
hallgató véleménye semleges vagy
negatív attitűdről tanúskodik, hiszen
ők csupán kényszerből választották
a magyar nyelvet, ugyanis a lengyel
nyelvi kurzusra már nem fértek be.
A továbbiakban arra kértük a hallgatókat, hogy írják le, milyen szavakat
tudnak magyarul. Átlagban háromnégy magyar szót írtak, de volt olyan
is, aki tíz szót is feltüntetett. Három
hallgató nem írt semmit. A leggyakoribb válaszok és a válaszadók száma
(zárójelben) a következő volt: igen,
nem (7), sia, szia (6), nem tu dom,
nemtudó, nemtudo, nemtudom (5),
ksenem, kesenem, koszonom, köszönöm (4), jonapot, jó napot, joregen,
jorregelt, jó regelt (3), tešik (2). A
következő szavak csupán egyszer
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fordultak elő: visonlatasla, ištenem,
mivan, egésegedre, perse, jovan, igazán, dragam.
A következő néhány kérdéssel a
hallgatók nyelvismeretét, valamint a
nyelvekhez és az anyanyelvhez kapcsolódó véleményeit kutattuk. A legtöbb válaszadó saját bevallása szerint
angolul (13) és németül (12) tud. Három diák az olasz nyelvet, valamint
egy-egy hallgató a spanyol, francia,
illetve japán nyelvet tüntette fel. Arra
is kíváncsiak voltunk, hogy melyik
nyelv tetszik a hallgatóknak leginkább. A válaszok alapján az angol
nyelvet tekinthetjük győztesnek. Hat
hallgató is kiemelte, hogy az angol
nyelv jó hangzású, mindenhol megértik és a leghasznosabb nyelv. Két
válaszadónak az olasz nyelv szimpatikus a jó hangzása és temperamentuma miatt. Hárman a spanyol nyelvet
kedvelik leginkább, mert érdekesnek
tartják. Szintén három válaszadónak
az orosz tetszik, mivel a szlováknak
rokon nyelve. Két hallgatónak a német nyelv és egy hallgatónak a görög
nyelv tetszik leginkább. Egy diáknak
minden nyelv tetszik. Érdekes, hogy
a nyelvek közül legjobban saját anyanyelve, a szlovák nyelv egyetlen válaszadónak sem tetszik.
A következő két kérdéssel azt vizsgáltuk, hogy a hallgatók számára mit
jelent saját anyanyelvük, a szlovák
nyelv, mi tetszik nekik benne és mi
nem. A válaszok közül 12 véleményt
pozitívnak, érzelmileg telítettnek tekinthetünk. A legtöbben leírták, hogy
ez az a nyelv, amelyet kiskoruktól
használnak, szüleiktől tanultak. So-

kan a legfontosabb nyelvnek tartják,
mely biztonságot, büszkeséget jelent,
és melyen érzelmeket, sőt mindent a
legjobban ki tudnak fejezni. Két válaszadó semleges véleményt írt saját
anyanyelvéről. Megjegyezték, hogy
minden nap használják, de nem tartják fontosnak, hogy valamit jelentsen
számukra. Egy hallgató úgy fogalmazott, hogy ha máshol született volna,
más lenne az anyanyelve. A hallgatóknak a szlovák anyanyelvükben főként a kiejtés tetszik. Leginkább nem
tetszik számukra a nyelvtan és a helyesírás. A legtöbben azt írták, hogy
nekik minden tetszik benne, és nincs
olyan, ami nem tetszene számukra.
Mítoszok is megjelentek, ugyanis
egy válaszadónak nem tetszik, hogy
a szlovákiai magyarok nem tudnak
szlovákul. Ezt a mítoszt a továbbiakban külön kérdéssel vizsgáltuk.
A kérdőív többi kérdése a magyar
nyelvre, a szlovákiai magyarok nyelvére és a kétnyelvűségre vonatkozott.
Először azt szerettük volna tudni,
hogy a nyelvtanfolyam résztvevői
mit gondolnak a magyar nyelvről. A
kapott válaszok javarészt negatív attitűdről tanúskodnak. 8 hallgató szerint a magyar nyelv bonyolult, összetett, nem hasonlít semmihez, nehéz
megtanulni. Egyik hallgató a következőket írta: Nagyon nehéz nyelv, nehéz
a kiejtés, a nyelvtan, és valószínűleg
sehol sem fogom tudni használni. Három hallgató véleménye semlegesnek
tekinthető, ugyanis válaszaikban leírták, hogy nem tudnak róla semmit
írni, mivel nem ismerik, és majd meglátják, hogy milyen vélekedésük ala-
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kul ki a magyar nyelvről. Öt válaszadó viszont pozitívan nyilatkozott a
magyar nyelvről. Szerintük a magyar
nyelv érdekes, szép, különleges, és szívesen fogják tanulni, ugyanis tetszik
nekik, ahogy a magyarok beszélnek.
A pozitív és semleges vélemények tehát csak együttvéve közelítik meg a
negatívak számát.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a
hallgatóknak mi tetszik és mi nem a
magyar nyelvben. A kérdésre 6 hallgató nem írt semmit, 5 megkérdezett
pedig leírta, hogy erre nem tud válaszolni, mivel nem ismeri ezt a nyelvet.
Csupán hárman írták azt, hogy tetszik
nekik a magyar nyelv dallamossága,
különlegessége, sajátos kifejezései és
hangjai. Aki az előző kérdésre negatív
választ adott, az itt is hasonlóképpen
vélekedett. Heten írták, hogy a magyar nyelvben nem kedvelik a szavak
hangzását és összetettségét. Nem tetszik számukra, hogy a magyar nyelv
nehezen érthető, és Magyarországon
kívül máshol nem használják. E válaszok is tükrözik, hogy a megkérdezettek nyelvi mítoszokat támogatnak.
A kérdőívben külön kérdésben vizsgáltuk az egyik legismertebb tévhit
támogatottságát, hogy a magyar nyelv
különleges és rendkívül nehéz nyelv.
A 16 megkérdezettből tizenöten már
hallották ezt az állítást, és kilencen
egyet is értenek vele. Szerintük ez azért
van, mert a magyar nyelv bonyolult
nyelv, furcsa a hangzása és érthetetlen
szavakat tartalmaz. Akik hallották, de
nem értenek ezzel egyet, azok szerint
minden nyelv egyformán nehéz, illetve szerintük minden nyelvben vannak
nehezebb szavak. Egy hallgató leírta,
hogy ő ezt már hallotta, de nem gondolja, hogy így is van. Neki a magyar
nyelvben minden új lesz. Egyetlen válaszadó akadt, aki nem is hallotta és
nem is ért egyet ezzel az állítással.
A magyar nyelvhez kapcsolódó
utolsó kérdés így hangzott: Ön szerint
hasznos-e tudni magyarul? Miért? 15
válaszadó szerint hasznos. A leggyakoribb indokok és azok gyakorisága a
következő volt: mert bármely új nyelv
tudása hasznos lehet (4), mert jól jön,
ha Magyarországra utazunk (3), mert
a szomszédos országnak ez a nyelve
(2), mert fontos lehet a munkalehetőségek miatt (2), mert Szlovákiában
nagyszámú magyar kisebbség él (2),
mert jól jön, ha az ember Dél-Szlovákiában lakik (2). Az egyik válaszadó
még a következőket is hozzáfűzte:
Nemcsak akkor jó, ha az ember délen
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lakik, ugyanis nekem is jól fog jönni,
mivel gyakran tartózkodom a Tátrában, és ott sok magyarországi vendégünk van. Egy hallgató szerint nem
hasznos, hacsak az ember nem Magyarországon akar dolgozni.
A kérdőívünk befejező részének
kérdései a szlovákiai (magyar) nyelvhasználatról és az ahhoz kapcsolódó
tévhitekről szóltak. Megkérdeztük
a tanfolyam résztvevőitől, hogy jól
tudnak-e a szlovákiai magyarok szlovákul. A kérdés ahhoz a tévhithez
kötődik, mely szerint a szlovákiai
magyarok nem tudnak rendesen szlovákul. A hallgatók között egyenlően
oszlott meg az igen és a nem válaszok
száma. 4 válaszadó szerint pedig valaki tud, valaki nem. Szerintük kevesen
tudnak rendesen szlovákul. 6 hallgató
szerint tudnak, mivel Szlovákiában
élnek, itt nőttek fel, és rájuk ragadt.
Szintén hatan pedig úgy gondolják,
hogy a szlovákiai magyarok nem
tudnak jól szlovákul, mert rosszul ragoznak, mert gyakran tévednek, mert
nincs rá szükségük.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
a szlovák diákok mit gondolnak a
szlovákiai magyar nyelvhasználat sajátosságairól. Megkérdeztük, hogy
szerintük jól tudnak-e a szlovákiai
magyarok magyarul. Kilenc válaszadó szerint tudnak, mivel ez az anyanyelvük, mert a család, a környezet és
az iskola jóvoltából megtanulják. További két hallgató szerint is tudnak, de
nem olyan jól, mint Magyarországon.
Négyen viszont úgy gondolják, hogy
a szlovákiai magyarok nem tudnak jól
magyarul, mert szlengesen beszélnek,
mert ez nem igazi magyar nyelv, mert
ez messze van az eredetitől. Egy hallgató nem válaszolt erre a kérdésre.
Azt is szerettük volna tudni, hogy
mi a véleményük a kétnyelvűségről.
Ezzel kapcsolatban először azt tudakoltuk, hogy szerintük ki a kétnyelvű.
A megkérdezettek többsége (7 válaszadó) szerint az a kétnyelvű, aki két
nyelvet tud. Öten úgy vélik, hogy az,
aki két nyelven beszél vagy két nyelvet megért. Többen hozzáfűzték a
nyelvtudás szintjét is. Megemlítették,
hogy a kétnyelvűséghez szükséges két
nyelv anyanyelvi, magas, nyelvtanilag
helyes, illetőleg egyforma szintű ismerete. Egy válaszadó érdekes definíciót adott: Akkor kétnyelvű valaki, ha
szlovák a nemzetisége, de más nyelvet
is használ.
Megkérdeztük azt is, hogy szerintük a szlovákiai magyarok kétnyelvű-

ek-e. A kérdésre tizenegyen egyetértő
választ adtak. Szerintük kétnyelvűek,
mert folyamatosan, jól, megfelelően
tudják használni mindkét nyelvet.
Egyik hallgató szerint csak akkor tekinthetők kétnyelvűnek, ha van magyarországi vagy dél-szlovákiai családtagjuk. Egy másik szerint viszont
azért kétnyelvűek, mert keverik a szókapcsolatokat. Három hallgató szerint valaki kétnyelvű, valaki nem. Két
hallgató nem válaszolt erre a kérdésre.
Az előbbi kérdés válaszai közt megjelent a nyelvek keverésének mítosza.
Ezt a tévhitet a hallgatók körében egy
külön kérdéssel vizsgáltuk: Mi a véleménye arról, ha valaki keveri a nyelveket? A kérdésre öten pozitív reakciókat adtak. Szerintük ez rendben van,
nem gond, vicces, mulatságos, érdekes. Három választ semlegesnek tekinthetünk, ugyanis ez a válaszadókat
nem zavarja, szerintük ez nem szégyellnivaló. További három hallgató
viszont negatív véleményének adott
hangot. Nekik nem tetszik, mert zavaró, szerintük az embernek legalább
egy nyelvet tökéletesen kellene tudni
és nem keverni. Öten nem válaszoltak
erre a kérdésre.
A vizsgálat végén azt kérdeztük a
hallgatóktól, hogy szerintük fognak-e
a szlovákiai magyarok 50 év múlva
magyarul beszélni. Az adatközlők
többsége (9 hallgató) igennel válaszolt. Szerintük fognak itt magyarul
beszélni, hiszen magyarul fogják a
családban a gyerekeket tanítani generációról generációra. Néhányan
leírták, hogy a szlovákiai magyarok
büszkék magyarságukra. Hat hallgató
nem tudja megítélni, illetőleg lehetségesnek tartja. Egy diák nem válaszolt
erre a kérdésre.
Vizsgálatunk tanulságos eredményekkel szolgált. A válaszadók körében a kapott adatok alapján azért
élnek negatív vélemények is, mivel
eddig nem volt kapcsolatuk a magyar
nyelvvel, és tévhitek, mítoszok alapján
ítélkeztek róla. A magyar nyelvtanfolyam időközben már javában folyik, a
résztvevők véleménye pedig a magyar
nyelvről a tapasztalatok alapján egyre
pozitívabb.
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Tankönyv

Kugler Nóra

A beszélő ember és a nyelv viszonya a tankönyvek által
közvetített tudásban és tevékenységben (1. rész) (Tankönyvkritika)
1. Bevezetés
A tankönyvek elkészítésének folyamatában sok tényező lehet hatással a
legtökéletesebb szerzői koncepcióra,
elgondolásra is. Ezért tisztelettel gondolok a kritika alá vett művek szerzőire, és azt feltételezem, hogy az eredeti
szándék az volt, hogy a munka a diákok javára váljon. Elemzőként nem a
szerzői szándékkal, hanem a tankönyvi szöveggel lépek kapcsolatba, erről
fogok szólni (a szerzői szándékot ez
csak annyiban érinti, amennyiben az
a tankönyvekben kifejtve megjelenik).
Az alábbiakban felsorolt tankönyveket elemeztem.
Simon Szabolcs – Misad Katalin –
Szabómihály Gizella: Magyar nyelv
a középiskola 1. osztálya számára.
Bratislava: SPN, 2009. (A továbbiakban: SMSZ.)
Csicsay Károly – Uzonyi Kis Judit:
Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák II. osztálya számára. Terra, 2012. (A továbbiakban: CSUK2.)
Csicsay Károly – Uzonyi Kis Judit:
Magyar nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára. Terra, 2012. (A továbbiakban: CSUK3.)
2. Tankönyvelemzési szempontjaim
Vizsgálatom fő kérdése az, hogyan
jelenik meg a beszélő ember és a nyelv
viszonya a tankönyvek által közvetített tudásban és tevékenységben. A
beszélő ember és a nyelv viszonya a
tankönyvi szövegben megkonstruálódó viszony, ezt a tankönyv hangjai
közvetítik egyrészt azzal, hogy milyen

nyelvi jelenségről és hogyan szólnak,
illetve a diákokkal milyen viszony kialakítását célozzák a tartalmak és a
diákoknak felkínált tevékenységek.
A tankönyvekkel való találkozásomról az alábbi, előzetesen kijelölt
szempontok alapján fogok képet adni.
1.) Milyen tudást (milyen szerkezetű tudást, milyen tartalmat),
milyen módon tesz hozzáférhetővé
a tankönyv? Ez a kérdés összetett,
alkérdésekre bontható:
a) Milyen szerkezetű ez a tudás
(absztrakt-fogalmi/gyakorlati-procedurális)? Mennyiben épül a diákok
meglévő tudására, ill. milyen lépéseket tesz arra, hogy az előzetes tudást
feltárja?
b) A tartalommal kapcsolatos szempontok:
Milyen szemléletmódot képvisel
a tankönyv (kitapintható-e, hogyan
gondolkodik a nyelvről, ez összhangban van-e az erre vonatkozó kifejtett
tartalommal; a tartalmak mennyire
koherensen szerveződnek)?
Mennyire megbízható, korszerű az
ismeretanyag?
Mennyire igazodik a speciális helyzethez: hozzásegíti-e a diákokat a
nagyobb nyelvi tudatossághoz saját
nyelvi tevékenységükkel kapcsolatban; többet tudnak-e meg magukról
mint beszélő emberekről, ill. a beszélés környezetével kapcsolatos viszonyról (pl. jogaikról, társas tényezőkről)?
c) Milyen módon teszi ezeket a tartalmakat hozzáférhetővé a tankönyv
(a kifejtettség szintje, bonyolultsága),
mennyire életszerű a nyelvi anyaga?

2.) Milyen tevékenységek folyamatában alakítja a „közös” tudást?
a) A felkínált tevékenységek „valódiak” (gondolkodásra, alkotásra,
problémamegoldásra
késztetnek)
vagy a tananyag bevésését szolgálják?
b) Mennyire épül ez a diákok kíváncsiságára; mennyire életszerűek
a tevékenységek, milyen mértékben kötődnek a hétköznapi tapasztalatokhoz, a diákok természetes
élet
helyzeteihez? A tevékenységek
mennyire felelnek meg a helyzetnek,
életkornak, milyen tudáskezelési
módszertan tapintható ki ezekből?
3. A szempontok érvényesítése
a tankönyvek kritikai elemzésében
3.1. A kétnyelvűség, a többségi-kisebbségi nyelvhasználat
tematizálódása
Bartha Csilla és Péntek János hangsúlyozza, hogy „a nyelvi környezet
függvényében az oktatás vonatkozásában a nyelv identitásban betöltött szimbolikus szerepére, valamint
a szocializálás pragmatikus céljaira
egyaránt tekintettel kell lenni” (Bartha−Péntek 2011: 9). A tankönyvi
tartalmak ebből a kiinduló
pontból
vizsgálhatók aszerint, mennyiben
szolgálják az idézetben szereplő szempontok egyen
súlyát. Az 1.
táblázat azt mutatja be, hogy a tankönyvek tematikus egységein belül
tematizálódik-e (és ha igen, hogyan)
a kétnyelvűség, a kisebbségi nyelvhasználat helyzete, a nyelv- és nyelv
változat-választás kérdése (l. 2. pont
[1. b] szempont).

1. táblázat
A többségi-kisebbségi nyelvhasználat megjelenése a tankönyvekben

SMSZ
A kifejezetten a témával foglalkozó (kétnyelvűség, nyelvi jogok) részen kívül is
szisztematikusan tematizálódik a kétnyelvűség, a többségi-kisebbségi nyelvhasználat
(pl. a kommunikációs rész
ben kétnyelvű
feliratokkal is kell dolgozni); szisztematikus
az uta
lás a terminusok szlovák meg
fele
lőire, módszeres a két nyelv kifejezéseinek
az összevetésére (kontrasztivitás). A terepmunkára biztató feladatok a nyelvi és jogi
környezet jobb megismerésére késztetnek,
és ehhez módszert is kínálnak.
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CSUK2
A kisebbségi nyelvhasználat té
mája
sporadikusan, nem mód
sze
resen jelenik
meg (pl. érvelési feladatban: a kisebb
ségek nyelvhasználatát ellenző vélemén�nyel szemben érveket kell gyűjteni (38.);
valamelyest részletezőbb tárgyalást kap a
szókölcsönzésnél, de stigmatizáltan: „ros�szul lefordított szavak” (72). A tematizálás
inkább nem nyelvhasználati, hanem dologi, személyi, kulturális utalásokban valósul
meg (pl. Ghymes), csak a helynevek (magyar−szlovák) közlése szisztematikus.

CSUK3
Nincs említve a kisebb
ségi nyelvhasználat helyzete (ill. a többség ezzel
viszonyban); kontrasztív
szemlélet nélkül kiinduló
pontként és mér
ceként
érvényesül a sztenderd
nyelvtan. A kulturális jelzések is visszaszorulnak
(a CSUK2-höz képest is).
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3.2. Az elemzési kérdések alapján
tett megfigyelések áttekintése
Az SMSZ és a CSUK (2, 3) között
olyan szembeszökő kontrasztot találtam, hogy a részletelemzések összevető közlése helyett első lépésben az
áttekintő értékelés bemutatást választottam (l. 2. táblázat).
A pozitív értékelés alapját talán
kevésbé kell részletesen kidolgozni,
bemutatni, az SMSZ-szel kapcsolatos minden kritikai megjegyzésem
elhanyagolhatóvá válik a „nagyobb
kép” perspektívájából: ha szlovákiai
iskolák számára magyar nyelvtankönyvet készítenék, az SMSZ ehhez
jó mintaként szolgálna. Úgy gondoltam, hogy a CSUK (2, 3)-ról kialakult
kép részletező megrajzolása más, de
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legalább olyan jelentőségű tanulságokkal szolgálhat, mint egy jó példa
kiemelése. Mivel önmagában a tankönyvek részleteiből nem áll össze a
válasz az általam feltett kérdésekre,
nyilvánvaló, hogy az elemzésben az
értelmező szubjektumnak is nagy
szerep jut, felvetődhet tehát, hogy
eléggé reflektált-e ez az értelmezői
viszony. Erről csak úgy szerezhet bizonyságot az Olvasó, hogy maga is
ellenőrzi az értelmezett jelenségeket,
és megfigyeli a kifejtetté tett értelmezést. Ezért a tanulmányom második
részében azokból a jelekből emelik
ki és értelmezek néhányat (főképp a
CSUK2 anyagából), amelyek a fenti
áttekintés alapját példázni tudják.
(folytatjuk)

2. táblázat
Az elemzési kérdések alapján tett megfigyelések áttekintő közlése

SMSZ
1. a) érdekes és/vagy a diákokhoz
közeli élethelyzetekben a nyelvi
viselkedés megértésére ösztönöz
2.
eszközöket, forrásokat (honlap,
a Termini megismerése) módszereket (pl. empirikus vizsgálati
eljárásokat) kínál a tudományos
igényű megközelítés, feldolgozás
számára
1. c) ezt világosan, érthetően teszi,
úgy, hogy a diák alkalmazni is
tudja a megfelelő feladatban;
alapoz a diák nyelvi (viselkedési)
tapasztalatára, kérdéseire

CSUK2, CSUK3
fő célkitűzése a tökéletesítés, ezt a
nyelvtan leíró rendszerének jobb
ismeretére alapozza
nem késztet a nyelvről való
gondolkodásra, a problémákat
tematizáló részek más nyelvtanokhoz fűződő polemikus
viszonyt mutatnak (nem a nyelvi
jelenség összetettségét)
nem dolgozza ki világosan a bemutatott kategorizáció szempontjait, fogalmait, a példák gyakran
nem tipikusak, a meghatározások
(sokszor tapasztalt) pontatlansága gátolja a megértést
1. b) a tárgyalás tudományos igényű, a tárgyalás fogalmi kiindulóárnyalt, jelenség- és problémaori- pontú, nem eléggé koherens
entált
(ellentmondások feszítik szét a
kategorizációt [belső nézőpontból is])
leírja és értelmezi a kontak
erősen eszményítő-előíró,
tusjelenségeket, kontrasztív
stigmatizál
szemlélet jellemzi
nyelvi anyaga friss, életszerű
nyelvi anyaga többnyire művi
’a nyelv a beszédben működik, a „a nyelv feladata a valóság visszabeszéd egyéni ÉS társas’
tükrözése” (CSUK3: 37)
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Az előző részben bemutatott zenepedagógiai koncepciók és képességfejlesztő vizsgálatok indokolttá tették megvizsgálni a hangszeroktatás
képességfejlesztő hatását is és feltárni
a feltételezhető összefüggéseket. Ez
azért (is) szükségszerű, mert ilyen
megközelítés még nem képezte zenepedagógiai, illetve neveléstudományi
képességvizsgálat tárgyát. Ez a felismerés ösztönözte neveléstudományi
képességvizsgálatunk megvalósítását.
A vizsgálat célja: felmérni mindenekelőtt a népdalokat és a népdalfeldolgozásokat alkalmazó kreatív
hangszeroktatás hatékonyságát, és
azon belül megvizsgálni az akusztikus hangszeroktatás előnyeit, a vokális és az instrumentális tevékenységek
egységes alkalmazásának hatását a
zenei képességek és készségek szempontjából.1
A vizsgálat eredményei, konklúzió
Képességvizsgálatunkban a zenei
fejlődés folyamatát nyomon követtük, és vizsgáltuk az egyes képességek
és készségek alakulását a hangszeroktatás folyamatában. Az eredmények
alapján olyan következtetéseket vonhattunk le, amelyek a képességfejlődés pozitív eredményeiről tanúskodnak.
A „hagyományos” zene- és hangszeroktatás először a hangokat és a
hangok rendszerét tanítja, csak ezt
követően tér át a dallamokra és a
dallamok egységére. A döntő többségében népzenére épülő módszertani
megközelítés a szöveget, illetve a zenei szöveget veszi alapul. A dallam az
első szerkezeti egység, mely hasonlóan a beszédben és az írott szövegben
használt mondatokhoz, szavakhoz,
szótagokhoz, zenei mondatokká és
motívumokká bontható. A nyelv-
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Csehi Ágota

A zene és a zenei nevelés jótékony hatása
a képességek fejlődésére (2. rész)
A zenei képességek fejlődésének vizsgálata
a hangszeroktatás segítségével
Egy hazai kutatás eredményeiről
tanban a szótag a mikrostruktúra, a
mondat az egység, a zenében a motívum képviseli a mikrostruktúrát, a
dallam pedig az egységet. A tanulók a
mikrostruktúrák és az egység együttes
használatával végezték az énekes, az
írás–olvasás, a hangszeres zenei tevékenységeket. Így a zenei nyelv és annak szerkezete, felépítése változatos,
gyakran rögtönzéses tevékenységformákat alkalmazó modell-építkezéssé válik számukra. Az ilyen tanulási
folyamatban a tanult zenei nyelv oly
mértékben válik sajátjukká, hogy azt
szabad improvizációban is alkalmazzák (…), és más tanulási tevékenységbe is transzferálódik, átvivődik.2
Képességvizsgálatunk eredményei
arra mutatnak, hogy a zenei képességek szisztematikus, következetes
fejlesztése intenzív fejlődést eredményez a tanulók zenei képességeiben
és készségeiben.
Képességvizsgálatunk, illetve a képességfejlesztést szolgáló alternatív
módszer egyes területei közt több ös�szefüggést állapíthatunk meg. Számos
zenei érzékelés a mozgásból fakad.
A hangszeroktatásban előnyösebb
a kezdő zongoristákat nem számolással vezetni, hanem a dalok, a népdalok lüktetésének, hangsúlyainak
érzékeltetésével. Nagyon fontos a ritmikai folyamat érzékelése, átélése. A
ritmusformák tudatos megismerése
hasznosabbnak bizonyult az elsődleges ritmikai átélés után. A ritmus és
a dallammotívumok elsajátításában,
automatizálásában nagy segítséget
nyújtottak a zenével kapcsolatos
szenzomotoros teljesítmények, a ritmusra járás, tapsolás, stb. A szenzomotoros ritmusgyakorlatok alapjai
tehát a mozgás elemeit felhasználó
tevékenységek, a különböző vokális,
illetve vokális-instrumentális rep-
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rodukciók, a gyermekdalok, illetve
népdalok anyagára építve. A ritmusképzés folyamatának egyben a hallásképzés is a szerves része, függetlenül
attól, hogy a külső vagy a belső hallás képzéséről beszélünk-e. A hallás
a tudat aktív tevékenysége. „A zenei
hallás fejlődésének normális menete
feltételezi mind a zenei anyag érzékelésének és észlelésének, mind a belső
zenei hallási képzeteknek egyidejű fejlesztését.” 3
A hangszerjátékhoz kapcsolódó képességek és készségek fejlesztéséhez
alkalmazott pedagógiai megközelítés pozitív vonásai az énekes–hangszeres reprodukciók individuális
és kamarajáték formájában történő
realizálásában található. Alternatív
módszerünk főbb segédeszköze az
éneklés. A hangszerjáték mellé csatolt és alkalmazott éneklés a zeneművet „élővé”, valóságossá varázsolja. A hallgatók ugyanis a ritmikai és
dallami elemeket, a mű szerkezetének mikrostruktúráit saját vokális,
vokális–instrumentális
reprodukciójukkal élményszerűen fogadják
be, sajátítják el. Vizsgálatunkban
kétféle mikrostruktúrával dolgoztunk. Előbb a ritmusgyakorlatokra
összpontosítottunk, ezt követően a
dallammotívumokra. Ez a folyamat
azért indokolt, mert a dallam már
a ritmust is tartalmazza. A dallammotívumokkal egyben a hangközök
rögzítését gyakoroltuk, automatizáltuk. Eredményes volt az a gyakorlási
forma, melyben a ritmusmotívumot
leválasztottuk a népdalok, gyermekdalok dallamából, szövegéből. A dallammotívumokat viszont mindig az
adott dalanyag ritmusával vettük át.
Hasznos ugyanazon anyagot változatosan, különböző formában felvezetni. E tanulási folyamat több pozitív

vonással rendelkezik. Mindenekelőtt
az „élményszerű” memorizált anyag
tartósságának növelését emeljük ki,
valamint az egyes elemek közötti ös�szefüggések keresését. Nemcsak felidézni kell az elsajátított ismereteket,
de új körülmények közt tudni azokat
alkalmazni, hasznosítani.
Képességvizsgálatunk eredményeit a speciális–zenei és az általános
képességek fejlődésének szempontjából a következő pontokban foglalhatjuk össze.
A készségek és képességek fejlődése a hangszeroktatás szempontjából:
a hangszerjáték és az ének párhuzamos alkalmazása segíti az akusztikus
elemekre épülő kreatív hangszeroktatási folyamatot;
az auditív képzetek fejlesztése történik oly módon, hogy a teljes kezdetektől a nagyrészt ismert népdalok és
gyermekdalok anyagából indulunk ki;
figyeljék az újszerű hangzásokat,
melyeket különböző billentési módszerekkel szólaltatnak meg;
a szünetek gyakori alkalmazásával
hallgassák és várják ki a „csendet”;
a növendékek a négykezes darabok
segítségével már a hangszertanulás
kezdeti stádiumában megismerik az
együttmuzsikálás örömét, élményét,
az egymásra figyelést és a fokozott
koncentrációfejlesztést;
a lapról játszás a maga előre ismeretlen zenei anyagával „ügyesíti“ a kezeket és ezáltal a biztonságérzetet;
A készségek és képességek fejlődése
az általános képességek szempontjából:
a ritmusgyakorlatok fejlesztik a koncentrációs képességet;
a folyamatos ritmus, vokális, vokális-instrumentális és instrumentális
reprodukciók gyakorlásával a figyelem és a koncentráció erősödik;
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a szabadon megvalósított zenei tevékenységek által a képzelet és a kreativitás fejlesztése zajlik;
a zenés játékok, kreatív zenés gyakorlatok által a feszültség csökken;
a játékos zenei tevékenységek elősegítik a tanulók érdeklődésének fokozását;
instrukciók pontos megfigyelése és
követése figyelhető meg;
megnő a figyelem időtartama;
megjelenik az egyéni kifejezésre és
önkifejezésre való törekvés;
erősödik az auditív és vizuális emlékezet, ezek egymásra hatása;
megjelenik a közös munka szabályainak elsajátítása;
az elért sikerélmények elősegítik a
pozitív öntudat kialakítását;
a népzene segítségével előtérbe kerül a saját és más kultúrák, hagyományok megismerése és tágabb horizont
elérése.
Befejezés
Az előzőekben felvázolt vizsgálatok
alapján (is) konstatálható, hogy a zenének és a zenei nevelésnek, valamint
a kreatív hangszeroktatásnak jelentős
transzferhatása van a képességek fejlődésére. Pontosabban az egyén zenei
képességeire és egyéb képességeire
egyaránt. Mindenekelőtt a belső hallásra és az intonációs képességekre,
az instrumentális és vokális–instrumentális teljesítmények minőségére.
Továbbá némely a pszichikus tényezőt megközelítve elsősorban a megfigyelőkészségre, koncentráció fejlesztésére, a szorongás csökkentésére,
az önbizalom növelésére. A jó eredmények és az intenzív készség- és képességfejlődés mindenekelőtt a zenei
képzés során sokat gyakorolt kitartó,
koncentrált figyelemmel magyarázhatóak.
A zeneoktatás a változatos auditív
(hallási), vizuális (látási) és motorikus (mozgásos) ingereivel aktivitásra
készteti a tanulókat. Az éneklés és a
közös muzsikálás gazdag érzelmi tartalommal rendelkezik, minek következtében a változatos „ingerhatások”
együtt segítik a képességek fejlődését, a transzferhatás élettani alapját.
A transzferhatást mindenekelőtt a
tanuláskor és gyakorláskor alkalmazott alkotó tevékenységek és eszközök
változatossága, a zenei képességek és
készségek szisztematikus tréningje
biztosítja.
A zene és a zeneoktatás tehát jelentős mértékben hozzájárul egyrészt
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a zenei képességek fejlesztéséhez, de
az egyéb képességek, sőt a magasabb
rendű pszichikus funkciók fejlesztésére is pozitív hatást gyakorol. Hatása
túllépi a zene tartalmának és anyagának határait és meghatározza az egész
személyiség fejlődését.4 Kodály Zoltán
szavaival zárva: „Aki zenével indul az
életbe, bearanyozza minden későbbi
tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír,
és az élet szépségét s ami benne érték,
azt mind meghatványozza.”
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JEGYZETEK:

A vizsgálat folyamata: a vizsgálat folyamatában alkalmazott alternatív hangszeroktatás kiscsoportos beosztásban, két
szemeszterben történt a szlovákiai Nyitrai
Konstantin Egyetem tanítóképzős hallgatóinak körében. A csoport tagjai a hangszerjáték ismerete és művelése szempontjából
heterogének voltak. A hallgatókat három
fős homogén csoportokba osztottuk. A beosztást diagnosztikus értékelés előzte meg.
A kezdő és a haladó zongoristák készségei
fejlettségi szintjének felmérése és ezek szerinti csoportokba osztása az egyéni munkavégzés szempontjából és a követelmények
eredményes teljesítése szempontjából egyaránt indokoltnak bizonyult. A vizsgálat
kezdő és záró fázisa közötti időszakban
olyan alternatív módszert alkalmaztunk,
melyben az akusztikus elemekre épülő
hangszeroktatást helyeztük az előtérbe. Az
alternatív módszert alkalmazó hangszeroktatás célja az volt, hogy kikerüljük az öncélú akadémikus tudás elsajátítási módját, és
előtérbe helyezzük a pragmatikus, a kreatív
zeneoktatás célját szolgáló ismeretszerzést.
Ez a zene- és hangszeroktatás vokális elemekkel, részben mozgással történő gazdagítását jelentette, tehát a különböző vokális,
vokális-instrumentális tevékenységek segítségével.
A kutatási módszerek a képességstruktúrák
vizsgálatára és a fejlődési tendenciák megközelítésére irányultak. A vizsgálatsorozat
fő fázisát a zenei tesztek megoldása és a feladatok reprodukálása képezte. A vizsgálathoz deduktív kutatási módszert alkalmaztunk, a zenei képességeket többdimenziós
rendszerbe foglalva vizsgáltuk, adaptálva a
hangszeroktatás sajátos feltételeire. A vizsgálathoz felhasznált módszerekben a következő feladatok csoportjait alkalmaztuk:
a ritmus vizsgálatának feladatait, a hallás
vizsgálatának feladatait és a hangszerjáték
feladatait.
2
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Az iskolai könyvtárak szerepe
a XX. század elején és ma
Napjainkban, amikor a nyomtatott,
papíralapú sajtótermékek és könyvek
felett az elektronikus média uralkodik, szükségesnek tartom hangsúlyozni az alap- és középiskolákban
fellelhető iskolai könyvtárak fontosságát is.
A könyvtár a XIX. században vált
– a mai értelemben is – a közművelődés és az oktatás intézményévé. A
könyvtárak a társadalmi elvárások és
a rendelkezésre bocsátandó források
szerint differenciálódtak, s általánossá vált, hogy a közoktatási intézményekben iskolai könyvtárat állítanak
föl. Ezek elsődleges feladata kezdetben az oktató-nevelő munka támogatása volt, de lehetőséget kínáltak
a diákoknak is az olvasásra, tudásuk
önálló fejlesztésére.1
Egy 1903/04-ből származó privigyei piarista gimnáziumi iskolai értesítő ismeretlen szerzője szerint az
ifjúsági könyvtár fő feladatai közé az
olvasóvá való nevelés tartozik. „Minden intézetben tanári felügyelet alatt
álló ifjusági könyvtárt kell berendezni, mely az iskolai oktatással kapcsolatos és azt kiegészítő olvasmányt
nyujtson. A tanulók által az ifjusági
könyvtárba befizetett dijakból történik az uj könyvek beszerzése és jó
karban tartása. E beszerzést a tanári
testületnek különböző szaktudományi tagjaiból alkotott bizottság
állapítja meg.”2 Az értesítő nagy jelentőséget tulajdonít a magánolvasmányoknak, melyek azon kívül, hogy
a tanulók ismeretbővülését segítik
elő, felkeltik a tanulók érdeklődését
a tudományok iránt, valamint szórakoztatnak is. Annak érdekében, hogy
az ifjúsági könyvtárral a tanárok elérhessék a fenti célokat, három dologra
kell ügyelniük:
vigyázniuk kell arra, hogy az ifjúsági
könyvtár csak olyan műveket tartalmazzon, melyek az oktatást és nevelést minden tekintetben elősegítik;
meg kell tanítani a tanulóknak az
ifjúsági könyvtár helyes használatát;
a tanári kar minden tagjának és az
ifjúsági könyvtár őrének is érdeklődést kell tanúsítania az ifjúsági
könyvtár iránt.3
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A szerző az ifjúsági könyvtárban
fellelhető könyvek két csoportját
különbözteti meg: fegyelmező és
értelemképző olvasmányokat.4 A fegyelmező olvasmányok elsősorban
nevelő hatásúak, az értelemképző
olvasmányok hivatása pedig a szórakoztatva tanítás. A XX. század eleji
elképzelés szerint ide sorolható Defoe Robinsonja, Cooper elbeszélései,
Verne Gyula kalandos elbeszélései.
Ezek olvasásakor a tanuló nemcsak
szórakozik, hanem bizonyos ismereteknek, főként földrajzi, néprajzi és
természetrajzi ismereteknek birtokosává válik. A szerző figyelmezteti
a tanárokat, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe az olvasásra
szánt művek kiválasztásánál. Javasolja, hogy mellőzzék a túlságosan
szentimentális olvasmányokat, mivel
ezekkel némely tanulók esetében éppen az ellenkező hatást érhetik el. A
hasznos olvasmányokról ekképpen
írt: „Csak azok a jeles ifjúsági iratok, melyek érdekességükkel az ifjút
emotioba tudják hozni, melyeknek
szerzői úgy a külvilág jelenségeit, de
különösen a fejlődő gyermek-ifjú lelkületét szeretetteljes gonddal tanulmányozták, valódi testből és lélekből
álló embereket, nem pedig angyalokat vagy ördögöket rajzolnak.”5
Az olvasmányok másik terjedelmes csoportját az értelemfejlesztő
művek alkották. Ide sorolja az útleírásokat, történelmi témájú műveket,
híres emberek életrajzait.
Az ifjúsági könyvtár erkölcsnevelő
hatása a mai modern korban sem elhanyagolható. Az iskolában fellelhető
könyvtárra a tanulók szellemi gyarapodásának kultúrházaként tekinthetünk. Fontos, hogy a könyvtár élén
álló egyén a nevelésben jártas személy
legyen, s egyfajta szellemi vezetőként
segítse a tanulót útkeresése közben,
s a helyesen kiválasztott olvasmány
meglelésében, megértésében.6
A tanulók ismeretbővülése szempontjából nagyon hasznos, ha nemcsak a kötelező olvasmányokat olvassák el, hanem egyéb műveket is,
melyek kapcsolódhatnak akár érdeklődési köreikhez is (sport, tudomány,

technika, művészetek). A szövegválasztás kritériuma ma nagyban függhet az adott könyv népszerűségétől
is (pl. eladási listák vezető könyvei,
könyvajánlókban szereplő művek,
stb.). A tanár feladata, hogy eligazítsa a diákot az irodalmilag értékes
művek kiválasztásában, vagy összehasonlításképpen ajánlja fel az adott
művel rokonítható irodalmi alkotást.
Általános összegzésként elmondhatjuk, hogy az iskolai könyvtáraknak jelenleg is fontos, mással nem
pótolható szerepük van az olvasásfejlesztésben, a kulturális tevékenységek
támogatásában. Oktatási feladataik
egyre fontosabbak a formális és nem
formális képzés területén, az informális tanulás vonatkozásában.7
Felhasznált szakirodalom:

? Az ifjusági könyvtárról. In: A kegyestanítórendiek vezetése alatt álló privigyei
római katholikus gymnasium értesítője az
1903-1904-ik évről. Privigye: Gubits Bernáth könyvnyomdája, 3-9.
Csík Tibor 2011. Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés a könyvtárban. In: Könyv
és Nevelés, XIII. évf., 2. szám. Elérhető:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menu.
Letöltés ideje: 2015. november 2.
Németh Sándor 2005. A XX. század művelődési problémái és az ifjúsági könyvtárak. In:
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A kortárs gyermekköltészet
sajátosságai és típusai (2. rész)
A kortárs gyermekköltészetben háromféle verstípus dominanciája figyelhető meg: hangzó vers, nyelvjátékvers,
gyermekmonológ (svéd típusú vers).
Tanulmányom további részeiben az
egyes verstípusokat ismertetem.
A hangzó vers
A hangzó vers (Lovász, 2008) az
esztétikai diskurzus alapját képező, a
nyelv hangzására, a kompozíció ritmikai-akusztikus jellegére alapozó
gyermeklírai hagyományt folytatja.
Ez a gyermekverstípus nem a gyermeki világlátásból vagy a világban
helyét kereső gyermek problémáiból
indul ki, lírai énje nem ölt gyermeki maszkot, hanem a versnyelv zeneiségéből, a dal, az ütem, a rímek
sodrásából, bravúros hangjátékokból
építkezik. A kortárs akusztikus líra
képviselői a Weöres Sándor-féle gyermeklíra szabályesztétika-elvét követik, melynek központi elemét a vers
ritmusa, ritmizáltsága képezi, így az
alkotások a nyelv nyerslétűségéből és
a hangzatosság összhatásából táplálkoznak. Az akusztikus vers egyik sajátossága, hogy – az ütemhangsúlyos
és szimultán verselési mód mellett –
szívesen alkalmazza a korábbi gyermekvers-tradícióban ritkaságszámba menő időmértékes verselést is.
A hangzásvers a nyelv működését, a
grammatikai szabályokat is alárendeli a ritmus eszközeinek: a Kiszámoló
című versben megfigyelhető a szavak
felszabdalása, a jelentés prozódiának
történő alárendelése.
Király Levente: Kiszámoló
Egyszer a, kétszer a
csöndben,
egy csuda, két csuda
csörren,
három a, négy odamászik,
fákon a szél bogarászik;
ötször a, hatszor a
házak,
reszket az utca,
ha fáznak;
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hétszer a, nyolcszor a
télbe
bújik a hó puha
lépte;
s míg a kilenc dala
várja,
nyíljon a fák arany
ága:
tízszer a, tízszer a
mámor
zeng a tavasz madarától!
Jellegzetes az ismétlésalakzatok dominanciája is: a hangismétlő alakzatok
közül az eufónia (kellemes hangzású
szavak ismétlése), az alliteráció, asszonánc, konszonáns kedvelése figyelhető
meg (pl. Szilágyi Ákos: Cet ecetben);
a szavak szintjén jelentkező ismétlésalakzatok közül az anafora (egy
vagy több szó ismétlődése a verssor/
versszak elején) és az epanasztrofa (a
sor vége és a következő sor eleje megegyezik) dominanciája jelentkezik (pl.
Szilági Ákos: Hősünk, kis sün), továbbá
jellemző a refrén alkalmazása is.
Szilágyi Ákos:
Hősünk, kis sün (részlet)
„kössünk alkut kis sün kis sün!
kis sün bólint: „kössünk kössünk!”
essünk túl hát rajta kis sün!
kis sün bólint: „essünk essünk!
üssük a vasat kis sün üssük!
addig üssük míg meleg üssük!
kis sün bólint: „míg meleg üssük!
üssük üssük el ne siessük!”
üssük nyélbe az alkut kis sün!
„üssük de a nyél hozzá – eskünk!”
Az ismétlésalakzatok dominanciájából kifolyólag akár nyelvtörőként
is funkcionálhatnak ezek a versek,
ami szintén a versnyelv játékosságát,
a nyelv variálhatóságát hangsúlyozza. Ezt tapasztaljuk például Szabó T.
Anna Nyelvtörő című akusztikus versében:

Szabó T. Anna: Nyelvtörő
Icipici fakatica,
facipőbe’ cicafoci –
ha a cicafoci pici,
vajon milyen icipici
az a fakatica foci?
A verselésre és ismétlésalakzatokra
történő fókuszálás a nyelv működésére hívja fel a figyelmet, és a hangzás
játékosságát, hatáskeltő funkcióját erősíti meg. Az akusztikus vers tehát nem
törekszik jelentésközpontúságra, jelentésközvetítésre, sőt a jelentés kiüresedése felé tendál. A formai elemekre való
fókuszálás következtében a versekben
gyakoriak a szürrealista, nonszensz,
abszurd, groteszk elemek, eluralkodnak az asszociatív, szabad képzettársítások. Gombos Katalin kiemeli, hogy a
jelentés kiüresedéséből kifolyólag ez a
verstípus nélkülöz mindenféle pedagógiai-didaktikai felhangot, és pusztán a
szavak hangzásával keltett örömérzetre építi szöveghatását (Gombos, 2007,
55). A jelentésképzés ellenében történő nyelv materialitásának ízlelgetése
a gyermeki halandzsanyelv megidézéséhez vezet, és weöresi mintára halandzsaversek születését eredményezi. Ezt
figyelhetjük meg például Zalán Tibor
…halandzsa és című versében:
Zalán Tibor: …halandzsa és
Burundai murunda
Abelile holongár
Csittre csuttra cserengő
Ilemola minole
Lille pinda amákony
Sorcsa csorcsa sácsó
Tirritál a toringa
Állomáll a bilágony
Viriveri sziveri
Opikopi pirágó
Zurundai burunda
Zuruduru bumm bummmm
A hangzó vers legjelesebb kortárs
képviselői: Kovács András Ferenc,
Szilágyi Ákos, Tóth Krisztina, Király
Levente, Zalán Tibor, Kőrössi P. József, Szabó T. Anna, Marik Álmos stb.
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Kovács András Ferenc: Hajnali
csillag peremén
Kovács András Ferenc 2007-ben
megjelent gyermekvers-válogatása 177
verset tartalmaz, és harminc év gyermekköltészeti munkásságát foglalja
össze. A hét ciklusba sorolt versek a
természet körforgását, az évszakok
rendjének követésével az archaikus
időszemléletet és a gyermeki játék
körkörösségét jelenítik meg (Csupics,
2009, 198). A ciklusok a természetben
fellelhető csodákat, a növények életét,
az évszakok váltakozását, az állatok, illetve a cirkuszok világát tematizálják.
Kovács András Ferenc saját univerzumot, „meseföldet” teremt verseiben,
amely mitológiai, népmesei, csodás,
fantasztikus és valószerű szereplőkkel és természeti képződményekkel
telítődik. A térélmény játékosságát a
változatos flóraleírások, a jellegzetes
erdélyi vagy fiktív helységnevek köré
épülő versterek és a különlegesen
gazdag fauna-ábrázolás biztosítja.
Az állatábrázolás kiemelt szerephez
jut, mivel általuk többféle szerepet és
magatartásformát is kínál a kötet, illetve bemutatja a különböző tájak állatvilágát. (Valastyán, 2006, 169-170)
Az antropomorfizált állatok mellett
megjelennek a technikai világ tipikus
tárgyai, illetve a falusi környezet elemei is, melyek már nem nosztalgikus
hangnemben, hanem mai valóságként szerepelnek. (Gombos, 2007, 55)
A kötet verseiben gyakran találunk
nyelvi humort vagy akár iróniát is:
Taligás kandúr
Egy kandúr alacsony taligán
Gurult át Balatonaligán…
Egy cicus is állt ott,
S utánakiáltott:
’Mi újság Aradon, Palikám?’
A kötet egyenes folytatása Weöres Sándor hangzatos költészetének:
Sántha József szerint egy-egy verset
akár a Weöres-életmű részének is
gondolhatnánk, hiszen nemcsak poétikai szemléletmódjában, az akusztikusságból és ritmikusságból való
építkezésben, hanem a tündérvilág
megidézésében is kapcsolódási pontokat találunk a két költő között.
(Sántha, 2008) Csupics Milica rámutat, hogy a kötet mint kompozíciós
egység Weöres Ha a világ rigó lenne
című kötetével kezd párbeszédet, ami
formai és tematikai egybecsengéseket
is jelent: verselési mintájában a Télutó
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című Kovács András Ferenc-versben
A tündért véljük felfedezni, dallamosságában a Csillagszél című vers
pedig a Száncsengő című Weöresművet idézi. Ez utóbbi az alliterációk
sűrítésével és a ’cs’ hang kiemelésével
tovább fokozza a vers hangzatosságát.
(Csupics, 2009, 203)
Csillagszél
Jégcsap csendül, jégcsap cseng –
csillagcsengő égen leng.
Jégcsap csücskén csüngő nesz –
csilló neszből csengés lesz.
Jégcsap csücskén fény csendül –
égen csüngő szél lendül…
Jégcsap csörren, csilló csend –
csokros csillagcsengő cseng…
A Weöres-életművel való párhuzamba állítás és a kiemelt példa
is mutatja, hogy a Kovács András
Ferenc-féle gyermekköltészetet a
„csengés-bongás”, a rímparádé, az
asszonáló sorhangzás, az alliteráció,
a figurativitás, a nyelv megjelenítőábrázoló ereje iránti rajongás uralja
(Valastyán, 2006; 161-165; Sántha,
2008). A kötet további érdekessége,
hogy többféle nyelvi regiszter alkalmazása jellemzi a költői nyelvhasználatot: az archaizáló, erdélyi tájnyelvi kifejezések mellett megjelennek
a populáris regiszter elemei is – jó
példa erre az Amerikai parti egy állati
egyetemen című vers (Gombos, 2007,
55). A versekben megfigyelhető a
nyelvrontás és a roncsolt grammatikai eszközök alkalmazása is, melyek
a gyermek nyelvalkotói magatartását
idézik meg – ilyen például a Bogyó
Bandi balladája (Kovács, 2007, 60)
című vers.
Bogyó Bandi balladája (részlet)
„Bogyó Bandi falon lógok,
vannak nekem nagyok orrok,
nadrágszárak, konyult sipkám,
azzal szaglok sosem ritkán!
Mosolyogok tarka móka:
arcképemre varrt szamóca…
Piroslok, mint egy szem eprek:
főleg bús szögön szereplek,
mert miólta fejem kinőtt,
véle tapintom az időt.”

versformát megidéz kötetében, melyek egyrészt a népi tradícióból merítenek – naptárvers, csízió, tájvers,
mondóka, tavaszhívogató, farsangi
rigmus, csujogató stb. –, másrészt a
szépirodalmi műfajhagyományhoz
kapcsolódnak – pl. limerick vagy leoninus alkalmazása. Legfőbb poétikai eszközeként az ismétlésalakzatok
funkcionálnak (motívum-, sor-, ritmus- vagy strófaismétlés). (Csupics,
2008, 201) Ezt tapasztaljuk például a
Tavaszi szél című versben, melyben a
szavak szintjén jelenik meg az ismétlődés.
Tavaszi szél
Száguldozom szélszekéren,
szélszekéren köd után,
eszterhéj a fuvolám,
száguldozom köd után.
Kóricálok árkon-bokron,
árkon-bokron, tűhegyen,
hol csak táltosló megyen,
kóricálok tűhegyen.
Kóborolok holdtutajon,
holdtutajon magamba,
csillag akad hajamba,
holdtutajon magamba.
(folytatjuk)
Felhasznált irodalom

Csupics Milica: A Hajnali csillag peremén értelmezési lehetőségei. In: Studia
Caroliensia, 2009/2-3, 189–214.
http://www.kre.hu/portal/doc/studia/
Cikkek/2009.2_3/14.Csupics_Milica.pdf
Gombos Katalin: A gyermeklíra reneszánsza. In: Iskolakultúra, 2007/5, 42-58.
Lovász Andrea: Klasszicizálódó kortársak. Tendenciák a gyermekirodalomban. In:
Könyv és Nevelés, 2008/4. http://epa.oszk.
hu/01200/01245/00040/la_0804.htm
Sántha József: Gyerekkuckó? In: Magyar Narancs, 2008/14.
http://magyarnarancs.hu/zene2/
gyerekkucko_-_kovacs_andras_ferenc_
hajnali_csillag_peremen_-_jorgosz_
baia_-_demeter_adam_angyali_udvozlet_
konyv-68571
Támba Renátó: A gyermeki gondolkodás és nyelvhasználat Kukorelly Endre
Samunadrág című verseskötetében. In: Tanítani, 2015/20, http://www.tani-tani.info/
samudadrag
Valastyán Tamás: Egy posztmodern
Aesopus. In: Bálint Péter – Bódis Zoltán
(szerk.): Változatok a gyermeklírára II.
Didakt, Debrecen, 2006, 161-173.

KAF költészetét a nyelvi kreativitás
– ami akár a halandzsavers irányába is
elindít –, valamint a lírai hagyomány
integrálása hatja át. Számos műfajt és
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A magyar mondavilág
témakörének
feldolgozása (4. rész)
5. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom
a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5.
osztálya számára. TERRA, Bratislava
2009, 122-123.
Tananyag:
Mikszáth Kálmán: A Csák fészke
Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:
a szöveg ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
régies kifejezések magyarázata, eredete
önálló szövegalkotás
véleménynyilvánítás
1. Ráhangolás
Mi lehet ez?
Kört alkotunk, a tanár kezében egy
tányér van, asszociációs játék következik. Minden tanuló csinál egy mozdulatot a tányérral, melyből a többieknek rá kell jönnie, mit helyettesít
a tányér. (egymásra való odafigyelés,
koncentráció, önfegyelem, fantázia)
2. Új ismeret
Frontális munka
Mivel a szöveg nagyon igényes, a tanár a szakaszos olvasás segítségével
felolvassa a tanulóknak, részenként
megállva, közösen értelmezve a mondát. A tanulók az ismeretlen szavakat
aláhúzzák, majd minden csoportfelelős kikeresi az értelmezést a Magyar
értelmező kéziszótárban.
Térkép
Közösen kikeressük Szlovákia térképéről azokat a helyeket, melyeket a
monda említ.
(szövegértés, kommunikáció, szótárhasználat, térképismeret)
3. Gyakorlás
Mit rejt a boríték?
Minden csoport kap egy borítékot,
benne szövegértő kérdéseket. A tanulók egymás között elosztják, ki
melyik kérdést válaszolja meg. Aki
nem tud válaszolni, azt a társai rávezetik a megoldásra.
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(lényegkiemelés, szövegértés, beszédkészség, kommunikáció, szociális kompetenciák)
Venn-diagram
A diagram segítségével összehasonlítást végzünk: egy papírlapra két kört
rajzolunk, melyek metszik egymást.
Az egyik kör az egyik összehasonlítandó fogalom, a másik kör a másik
fogalom, a metszet a közös tulajdonságok helye. Esetünkben a várúr és a
török ifjú tulajdonságait hasonlítjuk
össze.
(lényegkiemelés, szövegértés, vélemény
kifejezése)
4. Értékelés
Igazlátó lap
Az igazlátó lapon 7 állítás szerepel,
melyet minden tanuló önállóan értékel.

rámutatni a múlt megismerésének
és értékeinek a fontosságára – identitástudat erősítése
a mondák ok-okozati összefüggéseinek kiemelése
ösztönözni a tanulókat az előzetes
ismereteik felelevenítésére, rendszerezésére
1. Ráhangolás
Hogy a bab? - óraindító
A tanórát koncentrációt fejlesztő játékkal kezdjük. Addig játsszuk, amíg
a tanulók rontanak (ez kb. 3 percet
vesz igénybe). (egymásra való odafigyelés, koncentráció, önfegyelem)

Segítettem a csoport- igen nem
társamnak
Dicsértem csoporttár- igen nem
samat
Én is kaptam dicséigen nem
retet

2. Összefoglalás, rendszerezés
Venn–diagram
A diagram segítségével a csoportok
összehasonlítják a mese és a monda
műfaját: kiemelik a jellemzőiket, közös tulajdonságaikat. (szövegértés, lényeg megfogalmazása)
Füllentős
Minden csoport megfogalmaz három igaz és egy hamis állítást a tanult mondákkal kapcsolatban. Az
egyes csoportok más-más mondával
dolgoznak. A szavazókártyák segítségével jelzik az igaz és hamis állításokat. (lényeg megfogalmazása, szövegértés, szövegalkotás, stílus)
Kerekasztal
A csoportok a kerekasztal módszerével összegyűjtik a tanult mondák
szereplőit. Ez verseny is egyben, minden válasz egy pontot ér, a játék időre
megy. (koncentráció, önfegyelem, egymásra való odafigyelés)

6. óra
Tankönyv: Ádám Borbála: Irodalom
a magyar tanítási nyelvű alapiskola 5.
osztálya számára. TERRA, Bratislava
2009.
Tananyag: A magyar mondavilág
összefoglalása
Az óra tantárgyi céljai, nevelési-oktatási feladatai:

3. Értékelés
Búcsúüzenet
Az összefoglaló órát csoportértékeléssel zárjuk. Minden csoport
készít egy jellemzést magáról, a
csoporttársairól, közös munkájukról.
A búcsúüzenetben megfogalmazzák, hogy mit tanultak egymástól.
(önkifejezés, önértékelés, véleményalkotás)

A csoportmunka
igen nem
során elvégezetem
a saját részfeladatomat
Figyelmesen meghall- igen nem
gattam a társaimat
Nem vágtam a társaim igen nem
szavába
Elfogadtam a csoport- igen nem
társaim javaslatait
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A szövegértés gyakorlása
Az alábbi óravázlat Nógrádi Gábor
Kutya című novellájának feldolgozásához készült, 6. osztályosok számára.
Ráhangolódás:
Tollak középen – a tanulók körben
ülnek, mindenkinél van egy toll. A
gyerekek egyenként középre dobják
a tollaikat, és közben mondanak egy
jellemző tulajdonságot vagy állítást a
kutyáról.
Jóslás – Az összegyűjtött asszociációkat a tanár a következő kulcsszavakkal egészíti ki: kamasz, egészségtelen
életmód, példamutatás, megszelídítés.
A tanulók feladata: jósolják meg,
miről szólhat az a történet, melynek
ezek a kulcsszavai és Kutya a címe?
Az egyéni ötletgyűjtést közös megbeszélés követi.
Jelentésteremtés:
A szöveget a szakaszos olvasás
technikája értelmében három részre
osztjuk, és részenként dolgozzuk fel.
Mindent részt hangosan felolvasunk,
és ezt követően a tanulók egyéni feladatmegoldást végeznek. Csak akkor
haladunk tovább az olvasásban, miután megbeszéltük a megoldásokat.
Fontos, hogy a tanulók saját szavaikkal, tehát nem a szövegből szó szerint
másolva oldják meg a feladatokat.
Feladatok:
1. Olvasd el az alábbi részletet, majd
válaszolj a kérdésekre!
Ezennel bejelentem, hogy én,
Bertalaki Berta Burkus, elhatároztam,
megszelídítem ezt a két lábon egyensúlyozó, de teljesen elvadult állatot: az
embert.
Már három éve tanulmányozom
a Pacsmag Tóni nevezetű korcsot,
akivel egy másfél szobás odúba kényszerített a sors. E 13 éves, kissé már
szőrösödő, fejlett hím élete ámulattal tölt el. Ámulok, hogy még él. Egy
kutya ilyen rendszertelen és egészségtelen életmóddal már régen alulról
szagolná a pisinyomokat. Mi, kulturált kutyák, jól tudjuk, hogy naponta
háromszor-négyszer futkározni kell
egy kicsit a szabad természetben. És
nem csupán természetes testi szük-
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ségleteink miatt, hanem azért is, hogy
izmaink rugalmasak maradjanak, és
ne hízzunk el. EZ?! Ez döglik a vackán, piszkálja az orrát, vakarássza a
majdmegmondommit, és bömbölteti a
zenedobozát vagy nézi a képdobozát.
Az efféle életmód felér egy jól megtervezett öngyilkossággal! Meg kell veszni
tőle! Még jó, hogy be vagyok oltva.
Hogy hívják a kutyát?
Ki Pacsmag Tóni?
Mit kifogásol a kutya a gyerek életmódjában?

2. Folytasd az olvasást, majd válaszolj a kérdésekre!
Aztán itt van a kísérleti élőlényem
étkezési szokása. Naponta egyszer
eszik, azaz reggeltől estig. Valami
mindig van a szájában a fogain és a
nyelvén kívül. Egy vajaskenyér, egy kis
csoki, egy kis alma, egy kis keksz. Nem
csoda, ha nyolcvan kiló, ruha nélkül és
ebéd előtt. Nekünk, kulturált kutyáknak elegendő naponta egyszer enni,
és persze tilos minden édesség! Nem
mondom, hogy Pacsmag is így étkezzen, hiszen másfajta állat, de reggeli,
ebéd, vacsora és két uzsonna bőven
elég egy napra.
Mi a különbség a kutya és a gyerek
étrendje között?

Mi lett a következménye a gyerek
étkezési szokásának? 		
Mit tanácsol a kutya? 		

3. Folytasd az olvasást, majd válaszolj a kérdésekre!
Szelídítési tervem következő feladata
a tisztálkodásra okítás. Tudom, hogy a
jó példa nevel a legjobban, ezért gyakran szoktam előtte tisztogatni a mancsomat, nyalogatni a szőrömet meg
minden egyebemet, ami tisztogatásra

szorul. Azt hiszitek, számít? Az Apuci
nevű főemlősnek úgy kell lesni reggeleste, hogy megmosta-e az agyarait Tónika, az Anyuci nevű körömfelügyelő
és hajkarbantartó pedig minden pénteken ollóval és fésűvel rohangál elvadult
kölyke után. Nekem elég évente két
fürdetés, de ennek a csupasz hímnek
naponta kellene szappanoznia magát,
ha nem akarja elnyerni az iskolai bűzbánya dicsőséges címét.
Tudom, hogy nagyon nehéz feladatot vállaltam: az embert még egyetlen
kulturált háziállatnak sem sikerült
megszelídítenie. De talán nekünk, kutyáknak, akik több ezer éve figyeljük
az elvadulását, sikerülni fog. Ha mégsem, úgyis kihal ez az állatfaj, mint a
mamut meg a tengeri tehén, akik szintén nem hallgattak az okos kutyákra.
Mivel mutat példát a kutya a gyereknek?

Miért érzi úgy a kutya, hogy neki
kell példát mutatnia?

Mi bizonyítja, hogy hiábavaló volt a
kutya példamutatása?

Miért a kutyának kell az embert
megszelídítenie? Miért szeretné a kutya megszelídíteni az embert?

4. Húzd alá a szövegben azokat a
szavakat/mondatokat, amelyek a
leginkább tetszettek! Választásodat
indokold is!
5. Foglald össze röviden, hogy miről szólt a történet!
Reflektálás:
Az 5. feladat megoldásait összevetjük
az óra eleji jóslásokkal, majd röviden
megbeszéljük, kinek mi a véleménye
az olvasottakról.
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A kocsányos tölgy

A Magyar Országos Erdészeti Egyesület a 2015-ös év fájának a kocsányos
tölgyet (Quercus robur) választotta.
A robusztus szó egyik szinonimája a
hatalmas jelző, nem véletlen hát, hogy
Linné, amikor megalkotta a nevezéktanát, a misztikára utaló „Quercus”
főnév (istenek szent fája) mellé a
„robur”-t illesztette. (Mások e tölgy
nevét a kelta „Quer = szép és a cuez =
fa” szavakból vezetik le.) A tölgyek –
különösen, ha magányosak – akár 50
méter magasra is megnőnek, és uralják a környezetüket. Magyarország
folyóinak szabályozása előtt, Kárpátmedence domináns fája a kocsányos-,
ahogyan régebben nevezték, a mocsári tölgy volt. Jelenlétével meghatározta
a térség akkori biocönózisát, vagyis
az ott élő növény- és állatfajok társulását, így a Duna-mentéét is. A folyó
töltések közé, egyetlen mederbe szorítása által mintegy két méterrel megemelkedett a hozzá közeli lapályok
talajvízszintje, ezért a „mocsári” tölgy
szerepét a fűz- és a nyárfafélék vették
át. Pedig a kocsányos tölgy is a nedves
talajokat kedveli, csak másként, mint
az utóbbiak.
Ez a tölgy a mély termőrétegű üde
talajokat kedveli, de a szárazságot is
jól bírja. A nyárfafajok szintén az ártereken élnek, de a hosszabban tartó
áradásokat már nem viselik el. Ennek
minden valószínűség szerint a fajra
jellemző mikorrhiza (gombafonalak)
az oka. Ugyanis mind a tölgy, mind
a fűzfafélék és a nyárfák gyökérszőrökkel és bizonyos gombafonalakkal
– ezek egymás szerepét kiegészítve,
olykor helyettesítve – veszik fel táplálékukat a talajból. Kissé bonyolultnak
tűnő, de jó példa az óriási fák és az
emberi szem által szinte észrevehetetlen pókhálószerű gomba együtt élésére, azaz a szimbiózisra.
A tölgy a bükkfafélék (Fagaceae)
családjába tartozik. E család nemzetségébe mintegy ötszáz fafaj tartozik.
A tölgyekből Európában 24 fajt tartanak számon, Magyarországon, így
térségünkben is, csak hetet. A magyar
megnevezések közül az utóbbi időben
a kocsányos tölgy mellől kihagyják
a mocsári jelzőt, minden bizonnyal
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azért, mert létezik egy Amerikában és
Kanadában őshonos faj, amelyet Magyarországon is telepítenek, és annak
a neve mocsári tölgy, vagy mocsári
vöröstölgy (Quercus palustris). A biológiában – mint már említettem – bizony gyakran változik a nevezéktan.
A kocsányos tölgy fájának, annak
ellenére, hogy megmunkálása körültekintő szakértelmet kíván, ma is
nagy az ipari jelentősége. Hát még
valamikor. Mivel fája sűrűszövetű,
kemény, vízben lesüllyed, mert nehezebb annál, és a korhadást gátló csersav tartalma miatt is, hidak építésénél
nélkülözhetetlen volt. Hajdan a Duna
és a Tisza közelében a falusi sövényfalas épületek talpfáit faragták belőle, a
parasztházak bútorait is, később a vasútépítésnél a sínek alátámasztására,
kátránnyal bevont tölgyfagerendákat
használtak. Ma már az építőiparból,
beleértve a vasútépítést is, a beton a
tölgyfát kiszorította.
A tölgy kérge cseranyagok tartalma
miatt enyhén antiszeptikus hatású,
ezért a népi gyógyászatban ősidők óta
használják.
A biocönózis egyúttal azt is jelenti,
hogy egy hatalmas, terebélyes fa mintegy kétszáz élőlénynek ad otthont, a
legtöbb közülük rajta húzódik meg,
vagy egyenesen belőle él: madarak,
apró emlősök, rovarok, pókok, gombák, stb.
Már kétszer is leírtam a hatalmas
szót, ami nemcsak a tölgyet jellemzi,
hanem az emberek némelyikét is. A
politikusok álszemérmesen tagadják
egyéni hatalmukat, de akik nyíltan
büszkélkedhetnek vele, azok a hadvezérek, illetve a tábornokok. Nekik a
rangjelzésükhöz tartozik az egyenruhájuk hajtókáján viselt arany tölgyfalevél. Számomra kedvesebb dolog, ha
a nevelésügyben kap játékos szerepet
egy növény mint védelmet igénylő
élőlény. Mint említettem, az Országos
Erdészeti Egyesület tett javaslatot arra,
hogy a kocsányos tölgy legyen az év
fája 2015-ben, de egy másik civil szervezet, az Ökotárs Alapítvány olyan,
bármely fajhoz tartozó konkrét fa jelölését kérte, amely egy-egy hely(ség),
közösség történetében játszott fontos

szerepet. Én, ha bekapcsolódtam volna e játékba, szülőfalum, Csiliznyárad
közepén álló kocsányos tölgyet jelöltem volna e megtisztelő cím elnyerésére, mivel apai dédapám ültet(tet)te,
a 19. század végén, amikor őt a község
hadnagyává választották. (Utána már
falusi bírók álltak a csilizközi települések élén.) Eredetileg hét tölgy állt
ott, négyet akkor vágtak ki közülük az
1930-as évek elején, amikor a templomot kezdték építeni, kettőt pedig
azért, mert veszélyeztették az épület
épségét. Csak az az országút melletti
egy lehetett tanúja a 20. század történelmének, minden nyáradi fa közül a
legöregebb.
A tölgyet mint sok élőlénynek oltalmat adó fát az irodalomban egy
orosz író, Jurij Nagibin örökítette meg
számomra emlékezetesen, a Téli tölgy
című elbeszélésében. A történet arról
szól, hogy egy kisfiú minden nap elkésik az iskolából, de maga is csodálkozik rajta, hogy miért, hiszen ő minden
reggel időben elindul. Amikor a fiatal
tanítónő megdorgálja, és azzal akarja
rendre nevelni őt, hogy majd beszél az
édesanyjával, a fiú a fenyegetést örömmel fogadja. A tanítás befejeztével
együtt indulnak el azon az ösvényen,
amelyen a fiúcska az iskolába jár, de
közben annyi ámulatba ejtő dolgot
fedeznek fel együtt az erdőben, hogy
az édesanyát, aki egyedül neveli árva
gyermekeit, már nem érik otthon. A
tanítónő közben ráébred, hogy a haszontalan kisdiákjától többet tanult
egy óra alatt, mint amennyit ő képes
az óráin megtanítani. E novellában
nem annyira a történet a fontos, mint
az, ahogyan megíródott. Az esztétikum talán? Dehogy. A szépirodalomban létezik több olyan valami is, amit
leegyszerűsítve nem lehet elmondani, mert ha megpróbálkozunk vele,
óhatatlanul azt tesszük tönkre, ami
megnevezhetetlen. Hogy mikor olvastam ezt az irodalmi remeket? Először
akkor, amikor magyarul megjelent,
az 1970-es évek derekán. Másodszor
meg most, amikor a tölgyről, mint az
év fájáról írok. Ma még szebbnek találtam, mint akkor, amikor eddigi életemnek alig a felénél tartottam.
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Jurík Tünde, Viczay Ildikó

Egészség

Egészséghét az óvodában

Az egészséges életmódra nevelés
napjaink egyik legfontosabb egészségpedagógiai feladata. Ahhoz, hogy az
egészségünket és fizikai erőnlétünket
meg tudjuk tartani, egészségvédő ismeretekre van szükségünk. Ennek elérésén fáradozunk a nyitrai óvó- és tanítóképzős hallgatóink oktatása során
is, melynek egyik állomását az Egészséghét projekt megvalósítása képezte.
A projekt célja, hogy különböző kreatív aktivitások segítségével mutassa
be a jövendő és gyakorló pedagógusoknak az egészségtudatos életmódra
nevelés lehetőségeit óvodai keretek között. A projekt megvalósításának helye
a nyitrai Ľ. Okánika Óvoda volt, ahol
jelenleg 6 csoportban több mint 150
gyermeket nevelnek. Az óvoda Nyitra központjában, nyugodt, csendes
környezetben található, nagy udvarral
rendelkezik, így minden tevékenységhez biztosítottak a feltételek. A megvalósítás időkerete nyolc hónap volt.
A foglalkozásokat három kiemelt
témakörbe csoportosítottuk: 1. Ez vagyok én. A modul célja az emberi test
megismerése. 2. Az egészséges táplálkozás mint az egészség egyik alappillére. 3. A mozgás és a sport jelentősége
az óvodás gyermek életében.
A témák sokrétűségének köszönhetően az egyes modulok tartalma nem
csupán a helyes életmódszokások
megalapozására, hanem a személyiségfejlesztés egyéb területeire is kiterjedt. Köztudott, hogy az egészségmegtartó készségek, szokások legnagyobb
hatásfokkal a korai gyermekkorban
alapozhatók meg, ezért arra törekedtünk, hogy a gyermekek a differenciált tevékenységeken keresztül minél
több élményszerű tapasztalatot szerezzenek. Nagyon fontos volt, hogy
minden gyermeknek legyen feladata,
mindenki kivegye a részét a finomságok készítéséből. Az egyes programokba a szülőket is bevontuk, hiszen
a pedagógusokkal együtt ők tehetnek
a legtöbbet azért, hogy az egészséges
táplálkozás iránti igény már korai
gyermekkorban megszilárduljon. Az
egyes tevékenységek által a szülők is
új ismereteket szerezhettek a problémakörben, és megismerkedhettek az
óvoda által vásárolt innovatív segédeszközökkel is.
Említettük, hogy az egészséges
táplálkozás az óvodás korú gyermek
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megfelelő fejlődésének egyik kiemelt
jelentőségű alapfeltétele. Ennek alapjait ebben a korban kell megteremteni. A gyermekeknek naponta olyan
alapélelmiszereket kellene fogyasztaniuk, melyek összetevői biztosítják az
egészséges fejlődést: ilyenek a kenyér
és péksütemények, gyümölcs, zöldség,
hal, hús, tojás, tejtermékek és növényi
zsiradékok. Ezek fogyasztása biztosítja a napi szükséges B2, B6, B12 vitamin, valamint a magnézium-, kalcium- és a cinkmennyiségét.
A 2. modul foglalkozásainak célja
ezért az egészséges táplálkozás megkedveltetése volt. A foglalkozásokon
a tapintás, szaglás, ízlelés útján szerezhettek tapasztalatot a gyümölcsökről
és a zöldségfélékről. Az aktivitásokba
a szülőket is bevontuk. Velük közösen
gyümölcs- és zöldségnapokat szerveztünk, ahol a gyermekek ismeretlen gyümölcs- és zöldségfajtákkal is
találkozhattal, és ezekből „egészségtányért” készíthettek. A feladatok között
zöldség- és gyümölcsszobor készítése
is szerepelt, melyeket a kiállítást követően közösen meg is kóstolhatták.
A foglalkozásokhoz feladatlapokat
is készítettünk (1. és 2. ábra), melyek
közül itt kettőt mutatunk be. Ezek
szintén az egészséges táplálkozás szokásainak megalapozását és az étkezési
kultúra fejlesztését szolgálják. A feladatlapokon található gyümölcs- és
zöldségfajták megismerését, azonosítását és megnevezését versekkel,
dalokkal, mondókákkal próbáltuk
megkönnyíteni. A foglalkozásokon

1. ábra: Feladatlap I. Zöldségfélék
(Lehoťák, 2015)

a bennük lévő vitaminokról és egyéb
fontos tápanyagokról is beszélgettünk.
A feladatlapokon található zöldségeket a gyermekek kiszínezték, majd felragasztották az „Ételpiramisra”.
A kooperatív munka jegyében pedig
gyümölcsök és zöldségek képanyagából kollázst készítettek a gyerekek.
Összegzésképpen elmondható, ez a
hét jó alkalom volt arra, hogy a gyermekek olyan meghatározott tevékenységeket gyakoroljanak, melyek által
megismerik az egészséges táplálkozás
alapjait. A gyermekek egészségmegtartás iránti igényét újfajta megközelítéssel, ötletekkel, kísérletekkel próbáltuk pozitív irányban befolyásolni.
Külön kiemeljük, hogy a foglalkozásoknak köszönhetően a szülők is
tudatosították, hogy minél változatosabb az étrend, annál biztosabb, hogy
a szervezetbe megfelelő mennyiségben jutnak a szükséges tápanyagok.
A modul célja az volt, hogy a gyermekek ismerjék meg a különböző
zöldségek gyümölcsök tulajdonságait,
jellegzetességeit. A tevékenységek befejeztével a gyermekek képesek voltak
ezeket megnevezni, megkülönböztetni, és a különböző fajtákat össze
tudták hasonlítani. Bebizonyosodott
tehát, hogy az egészséges táplálkozás
alapszabályait már óvodás korban
kezdhetjük tanítani a gyermekeknek.
Felhasznált irodalom:

Juríková, Tünde – Viczayová, Ildikó –
Balla, Štefan – Lehoťáková, Eva: Výchova
ku zdraviu a zdravému životnému štýlu v
materskej škole. Nitra, UKF, 2015.

2. ábra: Feladatlap II. Zöldségfélék
(Lehoťák, 2015)
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Valós idejű stratégiai számítógépes
játék a történelemórákon?

Az e-learning egy sajátságos válfaja,
az edu game, azaz játszva tanulás
A cím láttán a kedves olvasónak
valószínűleg megfordult a fejében,
hogy jól olvasott-e, vagy hogy személyemben ép elméjű emberre akadt-e.
Sajnos be kell vallanom, hogy az ötlet
nem az én fejemből pattant ki, csupán
mint segédanyagot tartom jól kivitelezettnek és sokoldalúnak egy (sőt akár
több) történelemóra felélénkítésére,
szemléltetésére, mi több, valósághűvé
tételére.
Maga az ötlet már pár éve megszületett, igaz, kicsit más formában,
de a koncepció nagyon hasonló. A
Magyar Nemzeti Digitális Archívum
(MaNDA) által a Történelmi Animációs Egyesülettel indított Magyar Történelmi csaták 3D-ben című sorozat
a www.mandarchiv.hu honlapon számítógépes stratégiai játék (konkrétan
a Mediaval II: Total War) segítségével
feldolgozott filmekként tekinthetők
meg az egyes történelmi csaták.
A készítők szeme előtt, mint sok
kedves történelem – vagy más szakos
– kolléga, de az oktatási szakembereknek szeme előtt is, az lebegett, milyen
módszerekkel lehetne a tanórákat úgy
érdekessé tenni, hogy a dollármilliós
költségvetésű hollywoodi szuperprodukciókon és a már-már valósághű
grafikával készült számítógépes játékokon nevelkedett gyerekek figyelmét
is lekösse, fogyasztható és emészthető
legyen a tananyag.
Nyilvánvalóan nem célunk (és
nem is kivitelezhető), hogy egy órán
komplett filmet „forgassunk” ezen és
hasonló játékok segítségével. Maguk a
stratégiai játékok azonban – bármely
fajtája – sokkal komplexebb képet tudnak nyújtani adott történelmi korszakokról, eseményekről vagy akár ös�szefüggésekről, mint azt gondolnánk.
Nézzük meg, melyek lehetnek ezek!
A valós idejű stratégiai játékok szerencsére gondos történelmi háttérta-
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nulmányokkal, az esetek döntő többségében tudományosan alátámasztott,
történelmileg hiteles események láncolatát szinte csúcsminőségű grafikával dolgozzák fel. Magában ez a tény
is elegendő lenne, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését. Emellett azonban
rengeteg olyan ténnyel, információval,
új ismerettel találkozik a játékos, ami
felett egy történelemkönyv lapjain átsiklanánk. Ilyen fontos szempont az
újrajátszható csaták mellett a korhű
környezet, öltözék, katonai felszerelés, melyet művészettörténet órákon
is kielemezhetünk, vagy a történelemóra keretei közé egy kis hadtörténetet beszorítva sikerrel szerzünk
újabb érdeklődőket a tananyag iránt.
A csatákat és háborúkat az áttekintő
térképek segítségével madártávlatból
irányíthatjuk, és ezt a funkciót a történelmi földrajz oktatásában, valamint a
földrajzi ismeretek bővítésénél aknázhatjuk ki. A történelmi korszakok, társadalmi berendezkedések alaposabb
megértéséhez a játék egy adott ország
vagy birodalom vezetését bízza a játékosra, aki csatákon keresztül, diplomáciai, gazdasági, politikai problémákat érintve kell sikeresen helytállnia.
Közben kultúrtörténeti, művészettörténeti eseményekkel is találkozik,
legyenek azok pusztító betegségek és
járványok, katasztrófák, felfedezések
vagy valamely fejlődési mérföldkő a
tudomány területén. Hogy nem magyar nyelvű a játék? Általában minden
játékforgalmazó dolgozik a fordításokon, hogy az eladott példányszámot
növelje, így a „magyarítás” is általában elérhető. Amennyiben nem, ne
okozzon gondot vagy fennakadást, ne
szegje kedvünket, hiszen a gyermekeink a történelem óránkon idegen nyelvet is tanulhatnak, hiszen amennyiben
szeretnék megérteni a játék utasításait,
azt le kell fordítaniuk – általában an-

golból. Ez csak egy plusz pontot jelent
a tantárgyaink közti kapcsolatok erősítésében.
Ezek a játékok sokszor alkalmat
kínálnak arra is, hogy mi állítsuk be,
mi tervezzük meg a játék színterét. Ez
még inkább segít, hogy valósághű képet kapjunk az adott országról, annak
földrajzáról, társadalmi berendezkedéséről.
Természetesen felmerülhet a kérdés
az olvasóban, hogy mivel járna egy
ilyen „méregdrága” csúcsminőségű
játék beszerzése a pedagógusnak, a
diákoknak vagy az iskolának. Erre is
van egy alternatív megoldás, ami az
online történelmi játékok képében jelent meg. Ezek segítségével egy gyors
és költségmentes regisztráció után
máris játszható a játék. Ilyen módon
kialakíthatjuk történelemóránkon nagyobb erőfeszítés és költségek nélkül
az e-learning egy sajátos műfaját, az
úgynevezett edu game-et, azaz játszva
tanulást szolgáló programot.
Hogy diákjaink mennyire lesznek
vevők az ilyennemű óráinkra? Induljunk ki szokásaikból, életvitelükből!
Fejlett technikai környezetbe helyezzük őket, ami az életük vezérfonala
lett. A tanítási óráink ingergazdag
környezetet biztosítanak, ami minden
lehetséges módon felkelti figyelmüket. Modern felfogásban tálaljuk az
ismeretanyagot, mely így sokkal kézenfekvőbb, testközelibb számukra.
A tananyaggal biztosan fog otthon is
foglalkozni (főként, ha online játékot
választunk), hiszen játszani szeretne.
A játék során valódi problémákkal
kell szembenéznie, amelyek kellően
motiválják az összefüggések kutatására, így anélkül, hogy tudatosítaná,
komoly kutatómunkára fogjuk.
Induljon a játék! – vagy a tanulás?
Mindenkinek jó szórakozást!
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A farsang vidám, mulatozó hangulata az óvoda légkörét is meghatározza.
A vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszakban élénk színekkel, vidám
dekorációval díszítjük ki a termeket,
beszélgetünk a farsangi régi népszokásokról, jelmezeket tervezünk, álarcokat készítünk, sokat mókázunk,
énekelünk, vidám versenyeket, vicces
játékokat játszunk.
Néhány játékötlet:
Fánkevő verseny: hátratett kézzel
kell egy-egy fánkot minél előbb megenni.
Seprűtáncolás: A gyerekek párban
állnak, a zene indítására rövid tánc
után tovább kell adni a seprűt. Akiknél a zene leállításakor van a seprű,
kiáll a játékból.
Lufiterelgetés: fakanál segítségével
minél gyorsabban egy adott helyre
kell terelni egy lufit.
Pingponglabda: a párok homlokuk
közé tesznek egy pingponglabdát, és
így táncolnak. Amelyik páros tovább
megőrzi a labdát, az a nyertes.
A gyermekek leginkább a jelmezbált
kedvelik, hiszen ekkor egy kis időre
mesehőssé, hercegnővé változhatnak.
Hangolódjunk együtt a farsangra vidám dalokkal, mondókákkal és játékötletekkel!
Figyelem, figyelem!
Közhírré tétetik!
Az új farsang beköszöntött,
Vígan lakjuk a vízöntőt,
Dalra, táncra, maskarára
Legyél készen hamarjában.
Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod rosszát.
Mulassunk hát húshagyóig,
Míg farsangunk ki nem űzik!
(magyar népköltés)
A lányok bevonulnak az elkészített
ház mellé, és együtt mondják:
Elegünk van már a télből,
Hóból, fagyból, hideg szélből,
Jöttünk vígan maskarában,
Tél bosszantó maszkabálba.
Szóljon zene síppal, dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Jöjjön tavasz hívó szóra,
Házunk előtt nyíljon rózsa!
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Farsang az óvodában
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdődjék már a karnevál!
A fiúk csikón, szekérrel érkeznek,
közben énekelik:
Sárga csikó, csengő rajta,
Vajon hova megyünk rajta?
Huzsedáré, huzsedom.
Sárga csikó, csengő rajta,
menyasszonyért megyünk rajta,
Huzsedáré, huzsedom.
A fiúk kiabálnak:
A kapuban a szekér,
itt a legény leányt kér,
nincs szebb virág, mint e lány,
ki néz a ház ablakán.
Lányok kikiabálnak a házból: (egy kis
házikó mellett vagy mögött állnak)
De a leány azt mondja:
Sárga murok, zöld uborka,
megszökök, mint kecskebéka.
A kikosarazott fiúk válaszolnak:
Aki legény akar lenni,
Nem kell annak megnősülni.
Én is az akarok lenni,
Nem is fogok megnősülni.
A fiúk csúfolják a férjhez nem ment
lányokat: - Húshagyó, húshagyó, ezt a
kislányt itt hagyó.
A lányok nem hagyják magukat: Ember kéne ide szálas, nem olyan vézna, nyálas.
Fiúk: - Ez a leány úgy járja. Térdig látszik a lába!
Lányok: - Ez a legény, jaj de szép, mint
a háromlábú szék. A szemei ragyognak, mint a füles bagolynak.
Fiúk: - Hej, szarkaláb, szarkaláb,
jönnél hozzám legalább!
Lányok: - Fürge legény, kapaszkodj,
kisleányhoz ragaszkodj!
Fiúk: - Ez a kislány de sárga, talán a
hideg rázza.
Lányok: - Patak partján pipitér, a te
szavad kicsit ér.
Fiúk: - Piros rózsa, gyöngyvirág,
kettőnkön áll a világ.
Lányok: - Aki minket kinevet, egye
meg az egeret!
Fiúk: - Akinek most kedve nincs, annak egy csöpp esze sincs!
Lányok: - Duda, duda, szőrös duda,
az is szőrös, aki fújja.
Fiúk: - Tedd le, babám, a szűrődet,
hadd ugorjak egyet veled!

Lányok: - Minek az a pörge kalap, ha
a legény csak egy falat?
Fiúk: - Aki minket nem állhat, törje
ki a búbánat!
Lányok: - Aki miránk haragszik,
rázza hideg tavaszig!
Fiúk: - Ez a kislány, jaj, de friss, most
járja az áprilist.
Együtt kiáltják: - Kicsi nékem ez
a ház, kirúgom az oldalát!
Lányok: - Jössz játszani?
Fiúk: - Nem megyek!
Lányok: - Fára mászni?
Fiúk: - Nem merek!
Lányok: - Árkot ásni?
Fiúk: - Nem lehet!
Lányok: - Kútba nézni?
Fiúk: - Leesek!
Lányok: - Messze menni?
Fiúk: - Elveszek.
Lányok: - Táncot járni?
Fiúk: - Szeretek!
Lányok: - Kivel járod?
Fiúk: - Te veled!
Lányok: - Járd hát velem, ha szeretsz!
Elindulnak, ritmusra járnak:
Farsang napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon.
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson.
Tyúk, ide, húsos,
Kalács, ide, fonatos,
Rétes, ide, mákos,
Garas, ide, páros!
Elindulnak lánc alakban és énekelnek, megfogják egymás kezét:
Lánc, lánc, hosszú lánc, hosszú láncban járjuk,
Leányoknak, legényeknek koszorút
csinálunk.
Dal (A Kiment a ház az ablakon dallamára éneklik):
Gyertek, menjünk farsangolni,
Három napig csak mulatni,
Vigyünk oda mulatságot,
Sok éneket, mókát, táncot.
Levendula ágastul,
ugorj egyet párostul!
Ide, babám, egy kis táncra,
rázkódjék a csizmám szára!
Járj figurát,olyan cifrát,
hogy a padkót vessen szikrát!
Azért varrták a csizmát,
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hogy táncoljunk benne,
ha rongyos is, ha foltos is,
illik a tánc benne.
Ének (Az Egyszer volt egy kemence… dallamára):
Itt a farsang, karnevál,
Februári maszkabál!
Dobozokban kő csörög,
Bő szoknyában lány pörög.

Felkészítő feladatok a matematikai tesztelésre – V. rész
A tesztelésre való felkészítésről szóló sorozatunk V. részében Pitagorasz
tételével foglalkozunk.
1. Állapítsd meg számítással, hogy derékszögű-e a háromszög, amelynek
oldalai:
		
a) 16 cm; 30 cm; 34 cm; c) 120 m; 27 m; 123 m;
		
b) 8 dm; 16 dm; 17 dm; d) 56 cm; 33 cm; 65 cm.
2. Írd fel Pitagorasz tételét az alábbi derékszögű háromszögekre! (Írd fel
mind a négy képletet!)

Hű, de vidám dáridó,
Fánk illata csábító.
Állj be közénk, táncolj hát,
Késő estig tart a bál.
Ecce neki, dáridom!
Verses bekiáltók:
Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni, három napig úgy járom, térdig kopik a lábom.
Csípd meg, bolha, a térdit, hadd ugráljon egy kicsit! Kurta lábú kisfiú, járjad te is, ujujujjjjúúú....
Papp Vendelnek nincsen orra, leharapta a sógora. Hej, tedd rá, most tedd rá! Rézsarkantyúd
pengesd má’, hej, tedd rá, most tedd rá!
Befejezésnek az Úgy tetszik… című éneket énekeljük el:
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
Mulassunk hát egy vagy két óráig,
Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.
Végbúcsúnknak hamar vége lészen,
Szegény ember akár merre mégyen.
Akármerre fordítja kalapját,
Szegény legény így éli világát.
A Virágéknál ég a világ dallamára:
Véget ért már a műsorunk,
Mert mi még oly kicsik vagyunk.
Zimme-zum, zimme-zum,
Recefice, bum, bum, bum.
Jövőre majd újra jövünk,
Új jelmezbe szerepelünk.
Zimme-zum, zimme-zum,
Recefice, bum, bum, bum.
Csattogjon a tenyeretek,
Ha tetszettek a gyerekek.
Zimme-zum, zimme-zum,
Recefice, bum, bum, bum.
JÖJJÖN A TAVASZ!
VESSZEN A TÉL!
Felhasznált irodalom:

Papp Kornélia (szerk.): Szájról szájra, kézről kézre.
Geobook Hungary, Budapest, 2006.
Zilahi Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1996.
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3. Számítsd ki a betűvel
jelölt oldal hosszát!

4. Az egyenlő szárú háromszög alapja 24 cm, magassága 15 cm. Milyen
hosszú a szára?
5. Az egyenlő szárú háromszög szára 30 m, magassága 25 m. Milyen
hosszú a szára?
6. Az e = a 2 képlet segítségével számítsd ki
		
a) a 15,3 cm oldalú négyzet átlójának hosszát!
		
b) a négyzet oldalának hosszát, ha átlójának hossza 40 cm!
7. A 15 cm hosszúságú húr 3 cm-re van a kör középpontjától. Milyen
hosszú a kör sugara?
8. Milyen hosszú az 5 cm, 12 cm és 15 cm élhosszúságú téglatest testátlójának hossza?
a⋅ 3
9. Az m =
képlet segítségével számítsd ki
2
		
a) a 22 cm oldalú szabályos háromszög magasságának hosszát!
b) a szabályos háromszög oldalának hosszát, ha magassága 50 cm!
10. Legfeljebb hány cm hosszúságú átlóvasat tehetünk egy olyan téglalap
alakú ajtóra, amelynek szélessége 1 m, magassága pedig 2,2 m?
11. A lejtő alapja 10 m, magassága 2 m. Milyen hosszú a lejtő? (Használj
zsebszámológépet!)
12. Egy falnak támasztott létra hossza 2,2 m. A létra alja a faltól 0,7 m-re
van. Milyen magasan van a létra teteje a falon? (Használj zsebszámológépet, az eredményt add meg centiméter-pontossággal!)
13. Egy útkereszteződésből ugyanabban az időpontban indul el egy-egy
autó: az egyik kelet felé, 45 km/h sebességgel, a másik észak felé 60 km/h
sebességgel. Milyen messze lesznek egymástól 12 perc múlva? (Ez alatt az
idő alatt egyik út sem tér el az eredeti iránytól.)
14. Egy szabályos háromoldalú hasáb alapéle 75 cm, magassága 35 cm.
Számítsd ki a térfogatát és a felszínét!
15. Szerkessz derékszöget háromszögvonalzó, körző és szögmérő felhasználása nélkül, a Pitagorasz-tétel segítségével! (Használj táblázatot vagy
zsebszámológépet; megoldásodat indokold!)
16. Egy hasáb alaplapja egy olyan egyenlő szárú trapéz, amelynek egyik
alapja 27 cm, másik alapja 13 cm, magassága pedig 10 cm. A hasáb magassága 21 cm. Számítsd ki a hasáb térfogatát és felszínét!
17. Egy úszó a 30 m szélességű folyót a partra merőlegesen haladva szeretné átúszni, de a folyó sodrása miatt a kiindulási ponttal szemközti
ponttól 11 m-re ér célba. Hány métert tesz meg az úszó?
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Peter Zolczer

Authentic Language Samples
Based on Audiovisual Media
Regardless of what grammatical
structure we are teaching to students
of any age group and any level of
proficiency, it is essential to use language examples. These examples are
usually artificially constructed, either available in the coursebook and/
or teacher’s book, or spontaneously
created by the teacher during the explanation phase. For the purpose of
showing the correct form of the given
grammatical structure, these kinds of
sentences are absolutely appropriate.
There are two more important aspects, however, which should be taken into consideration while selecting
or creating language examples for the
students. These are the authenticity
of the language sample and the context provided to it. The authenticity
of artificially constructed sentences
is arguable, since they are created (or
generated) with a specific purpose
that is not to use them in any form
of communication but to use them as
examples which reflect the way language is used. Except for language examples taken from authentic sources
(magazines, books, TV, etc.), these
sentences will never reflect real life
communication. This is where audiovisual media can help us to a considerable degree. Using language examples collected from such audiovisual
media as TV shows, series, or films
basically “guarantee” the authenticity of the sample, especially when we
want to put the emphasis on spoken
communication. Another great advantage of using audiovisual media is
the context, which is easily available
virtually to any extent, immediate
or broad. Besides the authenticity
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and context factors, the motivational
power of audiovisual language examples is also considerably higher than
their purely text-based counterparts.
To satisfy the counter-balance, there
are two disadvantages of using audiovisual media in the language classroom which are necessary to mention.
One of them is the need for certain
technical equipment, involving a computer and a projector or an interactive
whiteboard (a computer room or a
language laboratory equipped with individual displays in the cabins can also
work). Another disadvantage is that
using audiovisual language examples
increases the amount of time needed
for the explanation phase of the grammar structure in question. Also, if we
are using audiovisual examples for
the accurate reproduction (practice)
phase of the lesson, the time factor
increases further. There is a way, however, to by-pass the time problem, and
that is by using certain features of the
project method to make the students
search and collect for the language
samples needed.
In case all factors allow us to apply
this approach to our teaching, there
is one detail left which is necessary
to discuss, and that is using subtitles
as aids to the audiovisual language
samples. There are many advantages
of using subtitles of different kind,
but in this case we should focus on
subtitles in the same language as the
foreign language we are teaching.
Subtitles are freely available on the
internet for various kinds of audiovisual media, such as TV shows, series, or films. Getting the students
used to reading subtitles while listen-

ing and watching the language examples is very profitable for long-term
application of this approach.
The second step in this procedure
(collecting the audiovisual language
samples) does not necessarily have
to be done by the teacher. If we apply certain features of the project
method, or simply turn the task
into homework, collecting language
examples can be completed by the
students as well. This approach has
more advantages. First of all, it saves
up valuable time from the preparation phase of the teacher. Secondly,
and more importantly, it makes the
students work with the grammatical
structure at hand in a way they probably would find entertaining. The idea
is that after a lesson of introducing
to any grammatical structure (based
or based not on audiovisual materials), the accurate reproduction phase
is delayed to the next lesson, while
the students are asked to work in
pairs or small groups (project method) or individually (homework) and
collect language samples about the
grammatical structure in question.
This task should have at least three
parts: (1) find an audiovisual material which interests you, (2) search
the material for language examples,
(3) with the help of the brief context,
explain why that particular structure
is used in each sample. The third part
of this task is very important, since it
provides a valuable feedback to the
teacher about how well the students
acquired the usage of the given grammatical structure. Also, it can serve as
the material for the practice phase of
the lesson.
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Legkreatívabb iskolai rendezvény

Katedra

Fodor Anikó

„Tetejetlen fa”

avagy az anyanyelv hete a nyékvárkonyi
Móra Ferenc Alapiskolában

Iskolánk, a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskola a 2014/2015-ös tanévben hatodik alkalommal rendezte
meg az „anyanyelv hetét“ április 2730. között. Mint minden évben, idén
is egy héten át foglalkoztunk játékos
feladatok formájában a magyar irodalom és nyelvtan számos területével.
Rendezvényünk a magyar mondavilág mesefájáról a „Tetejetlen fa“
nevet kapta, mely, mint az anyanyelvünk, a múltban gyökerezik, és csak
az emberek képzelete, törődése képes
növelni, életben tartani. Célunk az,
hogy diákjaink játékos formában,
észrevétlenül sajátítsanak el új ismereteket a magyar nyelvvel, irodalommal kapcsolatban. A hét során a felső tagozatos osztályok versenyeznek
több napon át egymással. Úgy tűnik,
az ötlet bevált, sok tanulónk kérdezte
a hét végén, mikor „játszunk“ újra.
A rendezvény forgatókönyve:
1. nap – IRODALOM–BIRODALOM: Az osztályoknak irodalmi
kvízkérdésekre kellett válaszolniuk
egy-egy feladatlapon, mellyel csak
a szünetekben foglalkozhattak. Ezután közös meseírás következett,
melyeket az osztálytársaknak együtt
kellett elkészíteniük 10 megadott, de
össze nem illő kifejezés felhasználásával. Erre a napra esett a szabadon
választott Jókai-mű alapján készített
makettek leleplezése is. A tanulók
az előző hetekben áttanulmányozták
a kiválasztott műveket, majd az osztályfőnöki órákon közösen elkészítették. Hat ügyes, ötletes alkotás született: az 5.-esek a Melyiket a kilenc
közül c. elbeszélést, a 6. A-sok Jókai
balatonfüredi házának bemutatását,
a 6. B-sek A kőszívű ember fiai c. regény farkasüldözéses jelenetét, a 7.
osztályosok A nagyenyedi két fűzfát,
a 8.-osok Az arany ember komáromi
házát, míg a 9. osztályosok a Senki
szigetét jelenítették meg.

JAN_BELSOK15_16.indd 32

2. nap – VETÉLKEDŐ: A felső tagozatosok nyelvtani kérdéseken törték a
fejüket a már megszokott feladatlapok
formájában. A szünetekben bőszen
zajlott az állatos közmondások, szólások keresése, amelyeket másnap reggelig kellett állattípusok szerint csoportosítva benyújtani. Ennek eredménye:
9. o. – 213 db., 5.o. - 190 db., 7.o. – 173
db., 8.o. – 168 db., 6.B – 123 db., 6. A –
80 db. különböző „állati” közmondás
és szólás.
Ugyanezen a napon az iskola tornatermében zajlott regionális Jókai-emlékversenyünk, melynek apropója Jókai Mór születésének 190. évfordulója
volt. Baráti iskoláink: Egyházkarcsa,
Bős, Csilizradvány és Csallóközaranyos
háromfős csapatai jöttek el felkészítőikkel, hogy összemérjék tudásukat A
nagyenyedi két fűzfa és Az arany ember c. művek ismeretéből. A mieinkkel
együtt hét csapat szorgoskodott a változatos, mindent átfogó, érdekes kérdések megoldásán. Háromórai komoly
munka után végre megszületett a végeredmény. Nagy örömünkre iskolánk
tanulói vitték el a pálmát, bár egész kis
pontkülönbséggel.
3. nap – IRODALMI PÁROK: A szerdai napunk nagy sürgés-forgással kezdődött, hisz irodalmi párkeresőt játszottunk nemcsak az iskola folyosóin,
hanem az udvaron is. Ebben a játékban
minden osztály egyenlő számú kitűzőt
kap 1-1 irodalmi szereplő nevével. A
szünetekben a tanulóknak meg kell
találniuk a párjukat, majd az ellenőrzőponton jelentkezniük. Azok kapnak
pontot, akik meg tudják mondani,
kinek melyik művében szerepelnek.
Ehhez segítségképpen a folyosón több
helyen elhelyeztünk egy listát, amelyen
megadtuk a szereplőket, a szerzőt és a
mű címét. Az ötlet bevált, az előrelátóbb diákok már egy-két nappal előtte
tanulmányozták a lapokat.
Egy kis kiállítást is nyitottunk az
iskola folyosóján: a felsősök nevez-

hettek legszebbnek tartott füzetükkel
a „felső tagozat legszebb füzete” versenybe, melyeket az alsó tagozatosok
értékeltek szavazócéduláikon a kiállított makettekkel egyetemben.
4. nap – KIÉRTÉKELÉS: Anyanyelvi
hetünk eseményeibe minden évben
igyekszünk bevonni valamilyen módon a község lakosságát is. Idén felhívást intéztünk a nyékvárkonyiakhoz,
hogy támogassák felajánlásaikkal egy
mozgatható könyvtár létrehozását
az iskola folyosóján. Két forgatható
könyvállványt állítottunk fel, ezekre
helyeztük a lakosok által felajánlott
köteteket. Nagy örömünkre több
mint 100 kötet érkezett ajándékba,
melyeket a kiértékelés napján bocsátottunk a diákok rendelkezésére. A
könyvek őrizetlenül állnak a folyosón, a gyerekeknek csak jelezniük
kell, melyiket szeretnék hazavinni,
elolvasni. Egyetlen szabály, hogy év
végéig vissza kell hozniuk.
Második programpontunk az előző
héten meghirdetett egyéni mese- és
versíró pályázat értékelése volt. Vers
kategóriában egy győztest díjaztunk,
míg mese kategóriában külön értékeltük az alsó és felső tagozatosok
alkotásait. A kis írópalánták maguk
olvasták fel írásaikat az összegyűlt diáksereg előtt.
Kiosztottuk még a legromantikusabb történet, a legszebb füzet, a
legjobb makett díját, majd az osztályversenyek értékelése következett. A
vándorkupát a legnagyobbak, a kilencedikesek szerezték meg idén, de
a többiek sem búslakodtak, hisz nekik még több évük van, hogy a győzelmet megszerezzék, és ott álljanak a
„Tetejetlen fa” legtetején.
Reméljük, anyanyelvi hetünk által egy lépéssel közelebb kerültünk
a célhoz: ha diákjaink gyermekként
megszeretik, talán felnőttként ápolni
is fogják közös kincsünket, anyanyelvünket.
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Családi délután a BatthyányStrattmann László Alapiskolában
A Batthyány-Strattmann László Alapiskola kollektívája második ízben rendezett családi délutánt
a felbári iskola udvarán, 2014. szeptember 5-én.
A családi délután célja az iskola népszerűsítése,
pozíciójának erősítése, a szülők, iskolabarátok, a
falu lakossága és az iskola közti jó kapcsolat elmélyítése, ismerkedés, barátkozás, információcsere,
közösségformálás volt. Egy olyan maradandó, élményekkel teli délutánt kívántunk szervezni, ahol
szülő, gyermek, pedagógus, nagyszülő, volt diák
és iskolabarát örömmel találkozik egymással.
A rendezvény keretén belül első ízben valósult
meg az elsősök fogadalomtétele. A nyüzsgő gyermeksereg boldogan vette birtokába az iskolaudvart, ahol a különböző kézműves foglalkozások,
a szabadtéri közös játék úgy lefoglalta az iskola
apraja-nagyját, hogy a felnőttek nyugodtan beszélgethettek, ismerkedhettek. A programot néptáncelőadással és zumbaoktatással színesítettük.
Ez a délután egy kicsit nyárbúcsúztató, s egyben
őszköszöntő is volt. Búcsúztunk a nyártól, a felhőtlen szabadságtól, szórakozástól, de örültünk,
hogy újult erővel kezdhetjük a tanévet, s hogy tettünk valamit az iskolánk fennmaradásáért, közösségünkért.
A Batthyány-Strattmann László Alapiskola a
kis létszámú iskolák közé tartozik. A 2014/2015ös iskolaévben 92 tanuló járt hozzánk. Tantestületünket szakképzett, odaadó pedagógusok
alkotják. Nélkülük, illetve a technikai személyzet
karbantartó, konyhavezető, szakácsnő, takarítónők hatékony és aktív közreműködése nélkül
nem valósulhatott volna meg már másodízben ez
a rendezvény. Hathatós segítséget nyújtott a falu
polgármestere és a községháza alkalmazottai.
A rendezvény sikere, pozitív visszhangja a szülők körében bizonyítja, hogy egy kis csapat lelkes
hozzáállásával, jó ötletek kreatív megvalósításával
nemcsak a gyerekek javára felhasználható anyagi
forrásokat tudja növelni, de az emberi kapcsolatok minőségének javulását is elősegíti.
Program:
15:00 Megnyitó: vers, ének
15:10 Az elsős tanulók fogadalomtétele
15:20 Kézműves foglalkozások, játékos
		
foglalkozások. Zsákbamacska, arcfestés,
		
gulyás, palacsinta, frissítők, sütibár.
17:15 Zumba
17:40 Néptánc, népi játékok, táncház
18:30 Tombolahúzás
19:00
– 19:30 A rendezvény befejezése
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Műveltségi vetélkedő
a Deáki Alapiskolában
A Deáki Alapiskola és a helyi Csemadok alapszervezete a
2014/2015-ös tanévben immár
ötödik alkalommal szervezte meg
a Műveltségi Vetélkedőjét. A rendezvény érdekessége, hogy korhatár nélkül bárki benevezhet a
község lakosságából, így az ismeretek játékos bizonyítása közben
közvetítő szerepet tölt be a falu
lakossága között. Egy ilyen vetélkedő lehetőséget ad számukra a
kapcsolatteremtéshez. Barátságok
születhetnek nemcsak gyermekek,
hanem a gyermekek és a felnőttek
között is. Generációk találkozója,
ahol együtt versenyez gyermek,
ifjú, felnőtt és a korosabb nemzedék tagja is. A tanulók elismerést
vívhatnak ki maguk számára környezetükben. A vetélkedővel arra
próbáljuk ösztönözni a diákjainkat, hogy mérjék össze a tudásukat
az idősebb generációval. A résztvevők között rendszeresen akadnak
nagymamák, felnőttek, pedagógusok, egyetemisták, középiskolások,
alapiskolások, sőt, akár óvodáskorú gyermekek is. Célunk, hogy
minél több fiatalban felébredjen a
tudásvágy, és ráirányítsuk a figyelmet a kultúra közvetítésének és
tudás birtoklásának fontosságára.
Azt szeretnénk, ha a tanulóink szórakozva tanulnának és hasznosan
töltenék szabadidejüket.
Műveltségi vetélkedőnk csapatverseny, ahová háromtagú csapatok jelentkezhetnek. A témakörök
között általában magyar nyelv és
irodalom, történelem, földrajz, bi-

ológia, matematika, zene, sport és
helytörténeti ismeretek szerepelnek.
A 2014/2015-ös tanévben tizenegy csapat, tehát harminchárom
versenyző mérhette össze tudását.
Persze akadtak olyanok is, akik
nézőként szemlélték a csapatok
küzdését. Kimondottan örültünk,
hogy ennyi embert sikerült megszólítanunk.
A feladatok elméleti tudásra
épültek, a számonkérést azonban
igyekeztünk minél játékosabb formában megoldani. Akadt köztük
totó, kiegészítős feladat, szövegfelismerés, anagramma. A feladatlapok összeállítását Boros Magdaléna és Mgr. Šóšik Tímea végezte. A
verseny lebonyolítását Mgr. Bende Gabriella és Boros Magdaléna
vállalta. A feladatlapok javításáért
Mgr. Šóšik Tímea, Néma Viktória
és Godek Dániel voltak felelősek.
Minden feladatlap kitöltését követően azonnal sort kerítettünk a
helyes válaszok ismertetésére. Az
első két témakör megoldása után
rövid szünetet tartottunk, amely
alatt ismertettük az aktuális állást.
Végül megszületett az eredmény:
a harmadik helyezést a Csemadok csapata, a második helyezést
a Szülők csapata, első helyezést
pedig a Pedagógusok csapata
szerezte meg. Az eredményektől
függetlenül elmondhatjuk, hogy
mindannyian nagyszerűen szórakoztunk, és büszkén állíthatjuk,
hogy ismét sikerült egy lépést tenni a helyi közösség erősítése érdekében.
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A Selye János
Gimnázium
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Stirber Lajos

Évadnyitó vendégszereplés
Székesfehérváron
„Szépszavú múzsa! Ugye, tudod,
érzed, szerte a földön öröm a te léted!
Mesteri művek csoda tüze, lelke, ihlete vagy Te!”
(Dr. Vargha Károly)
Az idézett sorok Kodály Zoltán–
Dr. Vargha Károly A szép énekszó
múzsájához c. „fohászából” valók.
2015. október 10-én a Kodály-mű
közös éneklésével vette kezdetét az
a Kórus-matiné, amelyen a székesfehérvári Ars Musica Zenebarátok
Egyesülete – karnagyával, Szabó Adriennel az élen – látta vendégül a Bati
Zoltán karnagy vezette Siófoki Nőikart, valamint a Komáromi Városi
Művelődési Központ és a Jókai Mór
Alapiskola GAUDIUM vegyes karát és hangszeres kamaraegyüttesét,
Stirber Lajos vezetésével.
A vendéglátók mindent megtettek
azért, hogy a három énekkar találkozója valóban baráti legyen: mind a
helyszín – a Szent István Művelődési Ház –, mind pedig a hangverseny
közös énekléssel való kezdése „atmoszférát” teremtett. A vendéglátó
kedves, lelkes társaság és a siófokiak
barátsága már régebbi keletű, így a
GAUDIUM nagy izgalommal várta:
vajon milyen fogadtatásban részesül
a szokványostól kicsit eltérő műsora:
Kodály Zoltán – Köszöntő; G. Caccini
– Ave Maria; Nagy Ferenc költő barátunk, a GAUDIUM tiszteletbeli tagja
Ha nem nyújtunk kezet című költeménye (a szerző saját előadásában); Sillye
Jenő – Szállj dalom; Dobi Géza – Három martosi népdal; Szíjjártó Jenő –
Zoborvidéki lakodalmas. Az együttes
műsorát mind a dalostársak, mind a
közönség nagy tetszéssel fogadta. A
legnagyobb sikere a Szíjjártó-műnek
volt, amelynek szólóit Kis Anita,
Krizsan Irén, Szalay Szilvia és Grassl
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Ferdinánd énekelték kiválóan, zongorán Kalmár Zsuzsanna, a GAUDIUM
állandó zongorakísérője működött
közre, bravúrosan. A mű sikeréhez
nagyban hozzájárultak a GAUDIUM
kedves ifjú barátai, a nagykéri táncosok (m.v.) – Bálint Orsolya, Liszi
Cyntia, Tamási Gabriella, Banyár
Kornél, Birkus Attila, Száraz Dávid
–, akik Ölveczky Mónika és Ölveczky
Árpád koreográfiáját, átéléssel eltáncolva idézték fel a zoborvidéki lakodalmak vidám hangulatát.
Kedves vendéglátóink kíváncsian várták a Szíjjártó-művet, hiszen a hangversenyen ők Szíjjártó
Jenő Öt kurta kórus c. művét énekelték; mi több: éppen a Szíjjártóműben felcsendülő – a szerző
által a Zoborvidéken gyűjtött népdalok nyomán látogattak el nyáron a
Zoborvidékre, ahol – csakúgy mint
átutazóként Révkomáromban – szívélyes fogadtatásban volt részük. Az
Ars Musica Barátok Egyesülete meghívását a GAUDIUM 2016. április
16-án viszonozza; fehérvári kedves
Barátai a XV. VOX HUMANA kórusfesztivál vendégszereplői lesznek.
A GAUDIUM ezúton is köszöni a
fehérváriaknak a meghívást; a városban való kalauzolást; Székesfehérvár
nevezetességeinek megismerését; valamint a szíves vendéglátást.
A VMK és a Jókai Mór Alapiskola
GAUDIUM vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese 2015. november
20-án, 17.30-kor id. Stirber Lajos
amatőr festő és Stirber Péter festőművész – MEMENTÓ, „Azt a csillagot”
című – hangversennyel egybekötött
kiállításának megnyitójára, a CSEMADOK galériába, 2015. december
11-én 17.30-kor pedig hagyományos
Adventi Hangversenyre várja szeretettel kedves hazai közönségét.

2015. október 9-én 16.30 órai kezdettel impozáns ünnepségre került
sor a Selye János Gimnázium dísztermében. A 366 éves múltra visszatekintő intézmény most ünnepelte a
Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban újrainduló magyar nyelvű középiskolai oktatás 65., valamint
az intézmény névfelvételének – Selye
János Gimnázium – 20. évfordulóját.
Az ünnepséget Spátay Adrienn tanárnő nyitotta meg, üdvözölte vendégeinket, az iskola igazgatóját, az
intézmény volt és jelenlegi tanárait,
valamint az egybegyűlteket. Bevezetőjében szólt arról, hogy a Gimnázium örökös célkitűzése koroktól
és eszméktől függetlenül az örökös
helytállás, a tisztességes megfelelés
és a minőségi oktatás volt. Ezután
Bastrnák Tibor, Komárom hajdani
polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, s kiemelte, hogy számára
mindig élmény ebbe a jó hírű gimnáziumba visszatérni.
Az ünnepséget a gimnázium diákjainak műsora tarkította, akik a jezsuita iskolaalapítástól a bencés rendi
oktatáson keresztül szóltak a múltról
és arról, hogy a pártatlanság, a szellemi nevelés, a tudás, a felvilágosodás
eszméinek elsajátítása vezette az előző korok pedagógusait (Baróti Szabó
Dávid, Czuczor Gergely...), s neveltek
olyan tanítványokat, akik neve példaként fennmaradt a későbbi koroknak
(Ányos Pál költő, Konkoly-Thege
Miklós csillagász, Feszty Árpád festő, a stresszel foglalkozó belgyógyász,
vegyész, kutatóorvos Selye János...).
A mai épület 1908. szeptember 8-án
tárta ki kapuit a tudásszomjjal rendelkező nebulók előtt. A Trianon utáni korszakban is igyekeztek a bencés
tanárok az intézmény eredeti célkitűzéseit megőrizni, becsületes magyar
embert nevelni tanítványaikból. E
korból a teljesség igénye nélkül Bíró
Lúcián bencés tanár nevét említeném. A II. világháborút követő időszakban, amikor a magyarság „bűnös
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Csak egy mese?

nép“ lett, és zömük földönfutóvá vált,
1945 márciusában a magyar gimnáziumot is megszüntették. Öt év szünet
után az intézmény falai között ismét
megvalósult a magyar nyelvű középiskolai oktatás. Itt kapott Zsombor
Miklósné és Dr. Turczel Lajos irányításával 400 magyar óvónő szakképzést, hogy küldetésüket a magyar
lakta vidékeken teljesíthessék.
Az intézmény élén 25 éven keresztül Horváth József állt, aki a legnehezebb időszakban, az ’50-es és a
’60-as években biztosította az iskola
fennmaradását. Keszegh István rövid
igazgatása alatt elérte, hogy az épület
teljesen a magyar diákoké lehessen
(ugyanis egy részében szlovák osztályok voltak). Dr. Ipóth Barnabás nevéhez fűződik a Király József szobor
leleplezése, a 8 éves gimnázium és az
intézmény elnevezése „Selye János
Gimnázium”. A kultúrműsort diavetítés tarkította.
Ezután köszöntötte az egybegyűlteket városunk polgármestere,
Stubendek László mérnök, s gratulált
az elért eredményekhez.
A betegsége miatt távol maradt
hajdani igazgató, Dr. Ipóth Barnabás
levelét Spátay tanárnő olvasta fel, aki
visszaemlékezett a névfelvétel közüli
bonyodalmakra. Ezután Elek József
történelemtanár kapott szót, aki a
gimnázium névadója, Selye János
életútját ismertette. Az előadás után
a gimnázium volt tanítványának,
Dóczé Péter főiskolai hallgatónak
(Budapest) Selye visszatér (2013.) c.
rövid filmjét tekintettük meg. A film
megtekintése után Andruskó Imre,
igazgató szólt az ünneplő közönséghez. A patinás ünnepség az iskola
kamarazene- és énekkara fellépésével
zárult, akik Stirber Lajos karnagy vezényletével három szívhez szóló dalt
adtak elő.
Az ünnepséget állófogadás zárta az
iskola tantestületi termében.
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Ez lenne a megoldás? Elég lenne
elkezdeni egy mesét, hogy megváltozzon körülöttünk a világ?
Talán nem, de egy lehetőség, hogy
jobbá, barátságosabbá tegyük a helyet – ahol mindennapjainkat töltjük – a gyermekek számára.
Emlékszem, amikor kicsi voltam,
minden este könyörögtem szüleimnek: „csak egy mesét elalvás előtt...”
Most, hogy már két viszonylag nagy
gyermek édesanyja vagyok, rengeteg átmesélt órát tudhatok a hátam
mögött, ennek ellenére még most
is szívesen leülök akár a TV elé is,
hogy megnézzek, átéljek egy-egy jó
kis történetet. De, jaj, sajnos a mai
mesék írói mintha elfelejtették volna a lényeget: a mesének normatív
erkölcsi értékrendet kell állítani a
nyiladozó gyermeklélek elé, hogy
megérezze, mi a jó és mi a rossz. Elborzadva nézem, míg bírom, ezeket
az agresszivitást, a mai korra jellemző hányavetiséget, kivagyiságot,
önzést előtérbe helyező valamiket,
amiket meseként tuszkolnak a gyermekek elé. Ezeket az értékeket kell,
hogy magukévá tegyék a legfogékonyabb korban lévő apróságok és fiatalok?
Talán ezek a szomorú tapasztalataim okozták, hogy nemrégiben kipattant a fejemből az ötlet, mi lenne,
ha megpróbálnék valamit megmenteni abból a világból, amiben gyermekkoromban hittem. Hogy létezik
a Mesék Birodalma, igaz az, hogy a
legkisebb fiú győzni fog, a gonosz

sárkány fűbe harap, és a jók boldogan
élnek, amíg meg nem halnak...
Hogy mit tehetek én ezért? Lehet,
hogy nem sokat, de talán kezdetnek a
kicsi is elég lesz.
Mit szólnátok hozzá, tettem fel a kérdést felső tagozatos tanítványaimnak
(akikkel már rengeteg kultúrműsort
összehoztunk az évek során), ha mindennap olvasnánk egy igazi mesét a
többieknek valamelyik szünetben? Ha
találnánk egy osztálytermet – mondjuk, a 4. óra utáni 10 perces szünetben
–, amit kineveznénk Meseországnak,
és csak az léphetne be rajta, aki valóban kíváncsi a „mesére”. És minden
nap lenne valaki, aki elmondaná, elolvasná az egyik kedvenc meséjét...
„Próbáljuk meg!” – volt a tanítványaim válasza, és máris volt ajánlkozó, aki
a legkedvesebb meséjét szívesen megosztaná azokkal, akik meghallgatják.
Így kezdődött hát... November 2-án
kinyílott a nyékvárkonyi Móra Ferenc
Alapiskolában „Meseország kapuja”, és
azóta várja az iskola minden tagját, kicsit és nagyot egyaránt, aki hisz még a
mesékben. Reméljük, örömet okozunk
ezzel a kicsiknek, megnyugvást hozunk talán néhány nagyobbnak az iskola, a folyosó zaja után, menekülést a
fantázia világába mindenkinek, akinek
szüksége lenne rá.
Egy feltétel van csupán: csak az lépjen be az ajtón, aki szereti a meséket!
Az ajtón kívül ott van a való világ, nem
kötelező a belépés, de aki eljön, várja ki
a mese végét, hisz a végén úgyis A JÓ
GYŐZ!

Podlupszki Tímea

Egészségnap
a Munka Utcai Alapiskolában
Október végén a Munka Utcai Alapiskola felső tagozatos tanulói számára
minden az egészség jegyében zajlott. Ezen a napon ugyanis Egészségnapot
tartottunk. Indításképpen a tanulók két szakmai előadást hallgattak végig. Dr.
Podlupszki Csaba az egészséges táplálkozásról, Mgr. Liška Márta a szakszerű
elsősegélynyújtásról adtak elő. A hallott jó tanácsokkal felvértezve a tanulók
egy feladatsor megoldásával bizonyíthatták, hogy valóban elsajátították az
előadások tartalmát. Ezt követően egészséges tízóraikat, gyümölcs- és zöldségsalátákat készítettek, melyeket el is fogyasztottak. A napot a tanulók közös
tornával koronázták meg, majd az „Erőt, egészséget!“ köszönéssel búcsúztak.
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Dr. Farkas Adrianna
felkészítő tanár

„Ilyenek
a szlovákiai
magyarok”

– Országos siker
az esszéíróversenyen
„A szó s izzó parázsa igaznak, szépnek.
Vagy meggyújtod másoknak tűznek,
fénynek,
vagy önlelkedben meghal s megemészt.”
Mottóként hangzott el a fenti idézet november 27-én, a pozsonyi Ifjú
Szívek székházában, a X. Kulcsár Tibor vers- és prózamondó verseny országos döntőjén. Ugyanezen rangos
esemény megrendezésének apropóján került sor a 11. Országos Esszéíró
Pályázat győztes munkáinak kiértékelésére, valamint a Díjátadó Gála
megrendezésére.
A Selye János Gimnázium diákjai
közül Bánki Bence II. évfolyamos tanuló munkája bizonyult sikeresnek a
zsűri elbírálása során, így meghívást
kapott a díjkiosztó ünnepségre.
Bence a matematika és fizika tantárgyak szakterületén is remekel,
számos verseny helyezettje. Emellett
azonban a társadalomtudományok is
érdeklik, kitűnő helyesíró, az Implom
József Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntőjében tavaly 3. helyezést ért el.
A négy választható téma közül a
szlovákiai magyarok helyzetéről, a
kisebbségi léttel kapcsolatos tapasztalatairól írta pályamunkáját. Ez az
időszerű téma igenis foglalkoztatja a
fiatalokat, hogy merre tartunk, milyennek látjuk a jövőt felvidéki magyarként. Bence esszéjével az 1. helyezést érte el, és a díjátadó gálán értékes
könyvjutalomban részesült.
A tanárnak öröm a sokoldalú, tehetséges sikereit, fejlődését látni. Biztos vagyok abban, hogy Bence számára az „útnak” nincs itt vége, még
kitartással és szorgalommal a reál és
humán tárgyak egyaránt hozhatnak
sikereket ugyanazon diáknak!
Kívánom, hogy az utad ilyen sikeresen folytatódjon tovább a gimnázium falai között az elkövetkező években is!
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Elek József
a Selye János Gimnázium tanára

Selyések a TUDOK konferencián
Már tíz éve annak, hogy a magyarországi Kutató Diák Konferencia előfordulója, a TUDOK (Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciája)
Dunaszerdahelyen zajlik. A Vámbéry
Árminról elnevezett általános iskola
termeiben három kategóriában hallgatta meg és értékelte a zsűri a különböző munkákat, amelyek részét képezik a diákok által végzett kutatások is.
A helyszínen három szekcióban
(élet- és környezettudományi, műszaki- és reáltudományi, humán- és
társadalomtudományi) folyt a munka, ebből kettőben képviselték kutató diákok a komáromi Selye János
Gimnáziumot. Az élet- és környezettudományi szekcióban Gergely Lajos
(IV.D) szerepelt kiválóan. Munkájával (Gilbert-szindróma: banális betegség genetikai alappal) nemcsak
szekciójában szerzett első helyet és
jogot a magyarországi döntőn való
részvételre, hanem elnyerte a zsűri
különdíját is. Lajos munkáját száz
másik társammal együtt egy kicsit
magaménak is érzem, miután egyegy pálcikányi törlettel támogattuk a
kutatást.
A humán- és társadalomtudományi szekcióban történelmi témájú
munkákkal vettek részt diákjaink.
A már döntős tapasztalatokkal rendelkező Rancsó Dorottya (II.A) Hetény történelmének egy eddig fel

nem dolgozott időszakát tárta fel (A
második világháború utáni Hetény
az elnöki rendeletek tükrében), s ez
olyan jól sikerült, hogy a zsűri első
díjjal jutalmazta. Bartalos Angelika
és Fejes Vivien (mindketten II.B) is
helytörténeti kutatásból indult ki,
amikor Feszty Árpádné Jókai Róza
életét és festői pályafutását mutatták
be. Jókai Mór fogadott lányának élete újabb és újabb kutatási területeket
biztosít a jövőre nézve, tehát biztosak lehetünk abban, hogy diákjaink
folytatni fogják Róza történetének
feltérképezését. A zsűri Angelikát és
Vivient is a döntőbe juttatta, amely
2016. április 1-2. között lesz Szolnokon. A szekció munkájában részt vett
még Sörös Erik is, akinek munkája a
szabadságharc komáromi eseményeivel foglalkozott (Komáromi hangulat
1849-ben). Erik Klapka szemszögéből láttatta ennek a néhány hónapnak
a történéseit, s bár nem jutott döntőbe, a zsűri biztatta kutató diákunkat,
hogy egészítse ki munkáját a lakosság
hangulatjelentéseivel is.
Mindent összefoglalva a TUDOK
dunaszerdahelyi konferenciáján jól
szerepeltek diákjaink, egyrészt diákjaink állhatatosságának, másrészt a
felkészítő tanárok és mentorok segítőkészségének köszönhető. A diákok
nevében köszönjük a segítséget nekik
is!
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Száz euróval többet vittek haza a tanítók karácsony előtt
Az iskolák mintegy 71 ezer alkalmazottja a novemberi hónap fizetése kiegészítéseként száz euróval
több fizetést kapott. Az Oktatásügyi,
Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium 9,6 millió eurót különített
el erre a célra, melyből jutalomban
részesíti a pedagógusokat és a nem
pedagógiai alkalmazottakat.
A miniszter elmondta, hogy a pénzügyminiszterrel folytatott egyeztetés
után sikerült előteremteni ezt az ös�-

szeget. A miniszter úr szeretné, ha a
közvélemény jelzésértékként kezelné gesztusukat, hangsúlyozva ezzel,
hogy szem előtt tartják a pedagógusok anyagi helyzetét. A tanárok jutalmazását a jövőben is kiemelten fontos
ügynek tartják, és a lehetőségekhez
képest emelni szeretnék. Draxler
miniszter úr hangsúlyozta, ehhez elsősorban az szükséges, hogy a mindenkori költségvetésből a szokásosnál
nagyobb rész jusson az oktatásra.

Állami támogatás segíti a sítanfolyamon
vagy természetiskolán résztvevő tanulókat
A 2015/2016-os tanév folyamán
az állam anyagi támogatással járul
hozzá a tanulók egészségneveléséhez.
A természetiskolán résztvevő diákokat fejenként 100 euró értékben, a
sítanfolyamot látogatókat pedig fejenként 150 euró értékben támogatja.
A támogatás igénylésének felmérése
az őszi hónapok folyamán zajlott,
összesen 155 ezer mutatott érdeklődés a stipendium iránt. A minisztérium a jövő iskolaévben 20 millió eurót
különít el erre a célra.
A kormány második szociális csomagjának ezzel a tételével Robert
Fico kormányfő ismertette a közvéleményt a Nagyszombati járásban
található Dobrá Voda községben működő természetiskola területén, ahol
a tárca minisztere, Draxler is jelen
volt.
A természetiskola-projektben mintegy 60 ezer tanuló, míg a sítanfolyamokon kb. 95 ezer érdekelt. Amen�nyiben az érintett közel 160 ezer
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tanuló öt éjszakai szállását kiszámoljuk, ez 800 ezer éjszakát jelent,
vagyis ennyit szán az állam a tanulók
támogatására. Fico kijelentette, hogy
ez nemcsak a családok számára nagy
segítség, hanem komoly támogatás
a turizmus területén is. Az iskolák
már januárban megkapják az első
összegeket. A megfelelő helyszín kiválasztása az iskolák feladata lesz.
Draxler kijelentette, hogy ez a lépés nem a választási évnek köszönhető, hanem egy tartósan bevezethető
támogatási folyamat első próbája. A
támogatás egyformán érinti az alapiskolák alsó és felső tagozatos tanulóit és a középiskolás diákokat, hiszen a természetiskolát az alsósok, a
sítanfolyamot pedig a felsős tanulók
és a középiskolások abszolválják. A
támogatás lehetővé teszi, hogy a természetbarát szemléletű oktatást és
egészségnevelés kultúráját a családok
anyagi helyzetétől függetlenül minden diák igénybe vehesse.

A tudomány és technika fejlődése
pályázat értékelése
A Tudományos-technikai Információk központi irodája pályázatot hirdetett, melynek
értelmében riportfilm, képzőművészeti, fotóművészeti és grafika kategóriában pályázatokat lehetett készíteni a tudomány és technika
fejlődéséről. A legjobb pályamunkák értékelésére és az ünnepélyes eredményhirdetésre A
tudomány és technika hete rendezvénysorozaton belül került sor, a pozsonyi Malá scéna
színpadán. A legjobb amatőr filmekért járó
díjakat Pozsony, Léva és Rozsnyó versenyzői
vitték el. A fotó és grafikai díjakat sedlicei, pozsonyi, Spišský Hrušov-i és michalovcei versenyzők szerezték meg. Képzőművészeti kategóriában az ország szinte minden területéről
hirdettek győzteseket.
A verseny meghirdetésének elsődleges célja a tanulók, középiskolások és főiskolások
alkotóképességének támogatása és felmérése,
a tudományok iránti érdeklődésük növelése
volt, illetve az újságírókat kívánták motiválni
olyan tudományos-technikai beállítottságú riportok készítésére, melyek megfelelő fókuszba
állítják a hazai tudomány és technika helyzetét. Juraj Draxler miniszter értékelése szerint
2015 folyamán az RTVS munkatársai alkották
a legfigyelemreméltóbb riportot a témában. A
riport az EDISON elnevezésű elektromos autóról szólt.

Lezajlott A tudomány és technika hete
Immár rendhagyó módon, évről évre a diáknap hetében kerül megrendezésre A tudomány és technika hete elnevezésű rendezvénysorozat, amely számos olyan programot
foglal magába, ami a tudomány és a technika
területéhez kapcsolható. Ez a hét kiváló lehetőséget kínál minden olyan fiatal tehetség
számára, aki pályafutását a tudományoknak
kívánja szentelni. A rendezvény november
9-étől november 15-ig tartott, és Szlovákiaszerte különböző előadásokat, prezentációkat,
kiállításokat és workshopokat foglalt magába.
Az idei hét fő témája a fény, a világosság volt.
A miniszter a nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a jövőben változtatásokat terveznek
a tudósok és kutatók jutalmazási rendszerében is. Az eddigi Tudományért és technikáért
elnevezésű díjat is egy színvonalasabb elismerés váltja fel. Ez a projekt is része annak az elképzelésnek, melynek célja a szlovákiai tudományok presztízsének emelése.
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Házunk tája

Katedra

A szlovák egyetemisták elégedettek
az egyetemi képzés színvonalával,
ám jövőjüket illetően kételkednek
2013 folyamán országos szintű
közvélemény-kutatásra került sor
a szlovákiai egyetemisták körében
azt illetően, mennyire elégedettek az
egyetemi képzés színvonalával. Ös�szesen 3774 főiskolai és egyetemi hallgatót kérdeztek meg. Az Eurostudent
nevű felmérést az Európai Unió 30
országában is elvégezték, és az eredményeket összevetették egymással. Ez
a közvélemény-kutatás elsősorban a
különböző szocioökonómiai aspektusokra irányult, és egyetemisták életvitelét vizsgálta.
Juraj Draxler szerint meglepő eredmények születtek a felmérés alapján,
hiszen a közvélemény és a média értékelésével szemben az egyetemisták pozitívan nyilatkoztak a témáról.
A felmérésből az is kiderült, hogy a
szlovákiai egyetemisták értékelése hasonló az EU-n belüli egyetemek értékelésével. Megtudtuk, hogy a megkérdezettek 69%-a elégedett az egyetemi
oktatás színvonalával. A hallgatók
pozitívan értékelték az oktatók és diákok kapcsolatát (Szlovákia 65%, EU
– 71%), illetve megfelelőnek értékelték az oktatás hátterének biztosítását
is (Szlovákia – 65%, EU – 67%). A
diákok nagyobb része elégedett a kollégiumi feltételekkel – a szlovákiai
hallgatók 55%-a, az EU-s átlag 60%-a
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megfelelőnek tartja ezt a szolgáltatást
is. A felmérés során a diákok fele az
oktatás szervezettségéről, az órarendről és a választható tantárgyak minőségi és mennyiségi mutatóiról szintén
pozitívan nyilatkozott.
Az egyetemisták jövőképét illetően
azonban lényeges eltérések mutatkoztak az EU-s átlaggal szemben. Arra a
kérdésre, hogy mennyi esélyt látnak
a tanulmányok befejezése utáni elhelyezkedésükre, általában szkeptikus
válaszok érkeztek. A megkérdezetteknek csupán egyharmada gondolja,
hogy problémamentesen talál majd
munkahelyet. Az EU-n belüli arány
ebben a kérdésben ennél jóval magasabb, az egyetemisták 50%-a bizakodó
a jövőjét illetően.
A minisztérium elhatározta, hogy
az eredmények hitelessége érdekében
egy újabb felmérést végeznek, melyek
a szolgáltatásokat és a pedagógiai folyamatok minőségét fogják elemezni.
E két közvélemény-kutatás konfrontációja várhatóan objektívebb képet
nyújt az egyetemi képzésről, illetve
megfelelő kiindulási pontokat kínál a
minőségnövelés eléréséhez.
A részletes eredmények a minisztérium honlapján is olvashatóak. A következő, hasonló típusú közvéleménykutatás a jövő év folyamán zajlik majd.

Jogorvoslási tanácsok
munkaügyi problémákra
– megjelent
a minisztérium brosúrája
Az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium egy olyan brosúrát jelentetett meg, melyben az oktatásügyben dolgozók esetleges munkaügyi
problémáira kínálnak megoldási stratégiákat. Elsősorban olyan esetek elemzésére
kerül sor, amelyek a bántalmazás, zaklatás, megfélemlítés, agresszió területeit
érintik. A kiadvány konkrét példák elemzésén keresztül vázolja az egyes konfliktuslehetőséget és az azokra kínálható
megoldásokat. Részletes leírást találunk,
mi a teendő a személyi jogok megsértése
esetén is – ilyen például a tanárról illetéktelenül készített videofelvétel vagy fénykép készítése, a tanár-diák közti agresszív
fellépés, a fizikai bántalmazás elhárítása,
stb. A brosúra célja, hogy a pedagógiai
alkalmazottak világosan élni tudjanak a
jogaikkal is, illetve ezek ismeretében el
tudják kerülni az esetleges konfliktusokat.
A kiadvány összeállítói nemcsak a
munkatörvénykönyvet, hanem a polgári
törvénykönyv és büntetőtörvénykönyv
előírásait is szem előtt tartották. A szerkesztők között jogászok, emberjogi szakértők, pedagógusok, különböző állami
szervek dolgozói szerepelnek.
A brosúra hasznos tanácsot nyújt tanítóknak, igazgatóknak, iskolaüggyel foglalkozó hivataloknak egyaránt. Az anyag
a 2015. szeptember 1-jén érvényben lévő
törvények felhasználásával készült. A kiadvány online is elérhető a minisztérium
oldalán keresztül.
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Rajkovics Péter

Jerome David Salinger:
Zabhegyező
Mindannyiunk életében akadnak olyan
könyvek, amelyek nagy hatással vannak bizonyos korszakainkra, s talán nem túlzás azt
mondani, hogy Salinger Zabhegyezője ezek
közül a leggyakrabban emlegetett. Ennek
ellenére vagy éppen ezért a kritikusok egyik
köre túlértékeltnek tarja az öt évvel ezelőtt
elhunyt szerző regényét, én mégis a kedvenceim közé sorolom.
Leginkább azért, mert olyan hangon mesél,
amelyre csak kevesen voltak képesek a világirodalomban. Teszi ezt Holden Caulfield
történetén keresztül, aki tökéletesen mutatja be a második világháború utáni Egyesült
Államok társadalmának problémáit. Egy
olyan országét, amely már akkor kezdte kiépíteni uralkodó szerepét a gazdaságban és
politikában, amely korszak éppen napjaiban
kezd teljesen összeomlani.
A kiüresedett jólét virágzásáról van szó,
amelyben egy tinédzser számára hiányoznak azon vonzó fogódzók, hogy a felnőttekhez hasonló életet kívánjon élni. Holden
figurája az évtizedek során sok elemzés tárgya lett, antiszociálisnak és pszichopatának
is nevezték, amelyhez sokat segített azon
ismert merénylők könyv iránti elkötelezettsége, akik hasonlóan üresnek vélték a társadalmat, mint tette ezt Salinger regényének
főszereplője.
Ennek ellenére számomra a Zabhegyező ma
is egy olyan kötet, amely képes erőteljesen
mesélni érzésekről, s olyan beleéléssel leírni
egy fiktív személy életének szakászát, mintha
valóban egy tinédzser tollából született volna.
Mindezeken túl viszont átütő belső mondanivalóval rendelkezik, ami miatt minden középiskolás számára hasznos olvasmány lehet.
2
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Más kérdés, hogy milyen élményt kap a
felnőtt olvasó, ha akár néhány évtizeddel
az első találkozás után újra fellapozza a
Zabhegyezőt. Természetesen teljesen eltérőt, nem olyan átütő erejűt, de ennek ellenére irodalmit.
Nálam tíz év telt el a második olvasásig,
miközben angolul és németül is igyekeztem ismerkedni a szöveggel, hogy az eredeti és egy másik fordított nyelven is belekóstolhassak a szövegbe. Mindezek viszont
csak apró részletek voltak, s teljes terjedelmében eddig csupán magyarul olvastam
a kötetet. Tinédzserként, a felnőtté válás
közepette értelmezési keretet adott az élményeimnek, hiszen a kevés tapasztalattal
rendelkező ifjú számára a regény rávilágít a
kamaszkori kérdések időtől és helyszíntől
független érvényességére. Közben pedig
egy könnyen olvasható kötetet kaptam,
ami arra vezetett, hogy Salinger minden
magyarul megjelent könyvét megismerjem. Így épült fel szemeim előtt egy irodalmi életmű sok kérdéssel, amelyek közül a
legharsányabb, hogy vajon milyen gyerekkor az, amelynek a szerző ennyire rabja.
Felnőttként kérdéseim arra irányulnának,
hogy vajon miért szigeteli el magát egy
olyan író, akinek könyvein generációk
nőttek fel. A választ sohasem kapjuk meg,
talán az Egyesült Államokban élve és a
szerző egész pályáját ismerve közelebb kerülhetünk ehhez, jelen helyzetben csupán
csak annyit tudunk, hogy egyszerűsége
és korhoz kötött értelmezése ellenére egy
alapműről van szó, amely hitet ad gyermekként cseperedve, emlékeztet fiatal felnőttként és újra tanít szülőként.
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A címlapon Szászi Fanni felvétele.
A felvétel a harmadik Minorma-mentortáborban készült, Rimakokaván,
2015-ben.

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.
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Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským,
Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó
a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola,
Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó

Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja
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„ mert értelmeset érdekesen érdemes tanulni és tanítani...“
•
•
•
•
•
•
•

1950-ben az elsők között nyitotta meg kapuit a Rozsnyói Magyar Alapiskola
1982-ben a város szívében levő, a Drázus-patak mellett fekvő új, háromszintes épületbe költözött
2010-ben az alapiskola felvette a „stószi remete”, Fábry Zoltán nevét
2011-ben szakközépiskola kapott helyett az épületben: fodrász, vendéglátó, építőmester szakmák tanulhatók itt magyar
nyelven. Iskolánkban korszerű fodrászszalon, jól felszerelt gyakorló konyha és műhely várja a diákokat.
2015 szeptemberétől a rozsnyói magyar tannyelvű Óvoda is csatlakozott intézményünkhöz. Így jött létre a rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Rozsnyói Magyar Tannyelvű Alapiskola és Szakközépiskola.
Az alapiskola alsó tagozatán bevezettük a tartalom alapú nyelvoktatást (CLIL – Content and Language Integrated
Learning), melynek lényege, hogy az egyes tantárgyakat – matematika, környezetismeret, rajz – angolul is oktatjuk.
Pedagógiai programunk alapja a regionális nevelés, melynek keretén belül a helyi értékekkel ismertetjük meg a gyerekeket,
fiatalokat. Számos projektünk mellett gondot fordítunk a változatos szabadidős tevékenységre, a sokszínű sportolási és
művészeti lehetőség megteremtésére.
alkotó légkör 			

egységes elvárások			

igényes tanárok

„ mert minden és mindenki másképpen egyforma…”

Az iskola épülete

Pozsálói túra ősszel

Az ovisok és elsősök a tanévnyitón

A stószi remete házánál

Születésnap

Tündérrózsa - néptánccsoportunk

Németh Margit: Értékek mentén…
Pintes Gábor: A pedagógusmesterség jövőképe
Klemen Terézia: Beszélgetés Máthis Krisztiánnal
Rabec István: Az osztályfőnök szerepe a tanulás tanításában
Presinszky Károly: Milyen idegen nyelv a magyar?
Tímár Lívia: A szövegértés gyakorlása
Tóth Tibor: Valós idejű stratégiai számítógépes játék a történelemórákon?
Sorakozó!
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Ballag már...

A tantestület
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