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ban az oktatás
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Apa Eszter felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

Szerzőink

Pályázati felhívás

Vallom, hogy a rendszeresen olvasónak több 
kedvenc, kedves könyve is lehet egyszerre – ez 
tág érdeklődési köréről és szellemi nyitottságá-
ról árulkodhat. Idegenvezetőként, fordítóként 
és újságíróként sokat olvasok célirányosan, 
tehát nem pusztán a szellemi szeszélyek szi-
rénhangjait követve. Persze, annak is meg-
van a maga varázsa, ha találomra emelünk le 
egy-egy kiadványt a polcról, ám fontos, hogy 
a „kötelező olvasmányainkba“ is bele tudjunk 
szeretni.
Olyan könyvet ajánlanék röviden, amelyre 
szükség lehet a honismeret (s azon belül a re-
gionális ismeretek) oktatása során. B. Mánya 
Ágnes Arcképek és homlokzatok – Fejezetek 
Pozsony építészetéből 1890–1914 című kö-
tete minden bizonnyal nemcsak a fővárosi, 
mátyusföldi vagy felső-csallóközi iskolákban 
forgatható haszonnal, hanem minden olyan 
oktatási intézményünkben is, ahonnan diák-
csoporttal kerekednek fel egy-egy pozsonyi 
kirándulásra.
A török hódítás miatt Pozsonyba települt ma-
gyar központi intézmények a 18-19. század-
ban sorra visszakerültek eredeti székhelyükre, 
így a városnak az 1848/49-es forradalmat és 
szabadságharcot követően keresnie kellett a 
továbbfejlődés lehetőségeit. Kulcsfontosságú 
volt e téren az, amiből máig sokat profitál: fon-
tos útvonalak mentén fekszik. Növekedésében 
kétségtelenül nagy szerepet játszott a vasút és 
a folyami hajózás, az iparosodásnak és az ez-
zel együtt járó építkezéseknek azonban az is 
nagy lökést adott, hogy 1890-re elkészült az 
egykori Ferenc József híd (a mai Öreg híd). Az 
új „kapocsnak“ köszönhetően sorra nőttek ki 
a gyárak és az üzemek a Duna mindkét olda-
lán. Tehetős polgári réteg alakult ki, komoly 
intézmények, cégek jöttek létre vagy telepedtek 
meg itt, s ez az élénkülés a városkép változását 
is magával hozta.
B. Mánya Ágnes világos okfejtéssel, szabatos 
magyarsággal, jól rendszerezve és adatgazdag 
leírásokkal „igazítja el“ olvasóját a korabeli 
Pozsonyban. Várostörténeti bevezetője után 

külön fejezeteket szentel az ekkoriban épült 
színházaknak, a Pozsonyi Hajós Egylet ma 
már nem létező klubházának és Durvay Antal 
építési vállalkozó tevékenységének. Áttekintést 
kapunk a Kék templomként is ismert, Lechner 
Ödön tervezte Szent Erzsébet-templomról és 
az ahhoz kapcsolódó egykori katolikus főgim-
názium (a mai Grössling utcai gimnázium) 
épületéről, a református templomról, a város 
fürdőiről és fürdőéletéről, valamint a kórhá-
zakról és szociális intézményekről. Pozsony 
munkáslakásairól szintén külön rész szól, mi-
ként arról is, hogyan próbálták „átértelmezni“ 
az újabb beruházásokkal a Mária Terézia-ko-
rabeli épített örökséget. A kutató sorra veszi a 
pozsonyi szecesszió remekeit. Megismerked-
hetünk a Stefánia út és környéke épületeivel, a 
laktanyák és más katonai létesítmények világá-
val, valamint a helyi Feigler építészdinasztiával.
A szerző megrajzolja a belle époque meghatá-
rozó pozsonyi tervezőinek és kivitelezőinek az 
arcélét, utalva a nevükhöz kötődő épületekre 
is. A már említett Lechneren, Durvayn és a 
Feiglereken kívül például Pártos Gyuláról, Al-
pár Ignácról, Komor Marcellről és Jakab De-
zsőről is olvashatunk.
S hogy miért fontos az iskolai és magánkönyv-
tárakban tudni ezt a könyvet? A szerzőt hí-
vom segítségül a válaszadáshoz. Előszavában 
a vonatkozó magyar kiadványok kapcsán így 
fogalmaz: „A Pozsonyról szóló útikönyvek és 
a városnézésre hívogató honlapok többsége 
azt sugallja, mintha az 1830-ban történt utol-
só királykoronázás vagy az 1847/48-as, úgy-
szintén utolsó rendi országgyűlés óta megállt 
volna az idő Pozsonyban, és az azt követő 
hetven évben nem történt és nem épült volna 
semmi figyelemreméltó a városban – pedig 
ennek éppen az ellenkezője az igaz.“ A könyv 
olvasójaként és a pozsonyi utcákat rovó ide-
genvezetőként is ezt tanúsíthatom.

Arcképek és homlokzatok – Fejezetek Pozsony 
építészetéből 1890–1914, Kalligram 2015, 216 
oldal

Könyv a pozsonyi 
„boldog békeidők“ 
építészetéről
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A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhat-
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A Katedra folyóirat szerkesztősége CÍMLAPFOTÓVERSENYT hirdet, amelyben keresi a szeptemberi, októberi stb. lapszám 
iskolai témájú legszebb címlapját. 

A pályázati munkákat digitális formában 
lehet benyújtani a 
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fonszámát. 

Beküldési határidő: 2016. július 1.
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Katedra Dobogó

TARTALOMJEGYZÉK Az utóbbi két évben a szlovákiai 
egyetemeken végigsöpört komplex 
akkreditációs folyamat egyik újdon-
sága, illetve vívmánya kellett volna, 
hogy legyen az intézmények műkö-
dését szabályozó minőségbiztosítási 
rendszerek kidolgozása, prezentálása 
és a gyakorlatba való átültetése. Hogy 
miért is kezdem mondanivalómat 
olyasmivel, ami a felsőoktatást érin-
ti és nem követelménye a köznevelés 
és közoktatás világának? Nem va-
gyok jós, de még csak látnok sem. 
Az utóbbi évek (évtized) általános és 
regionális tendenciáit figyelve arra a 
következtetésre jutottam, hogy a mi-
nőségbiztosítási rendszerek szüksége 
hamarosan eléri az alap- és közép-
iskolák világát is. Nem lenne ebben 
semmi rossz, ha ettől a mindennapi 
edukáció jó és még jobb lenne. A 
probléma viszont ott kezdődik, hogy 
az egyetemek által kidolgozott minő-
ségbiztosítási rendszerek is inkább 
egy formális követelménynek való 
megfelelést jelentettek, semmint va-
lamiféle gyakorlati innovációt. Rö-
vidre fogva ott folytathatnám, hogy 
a sokszor emlegetett ESG kritériu-
mok alapján megfogalmazott minő-
ség szinte kizárólag az edukáció cél 
és tartalmi dimenzióját definiálja. 
Mindez persze logikusan is hangzik, 
mivel a nevelő-oktató munka csakis 
ezen területét lehet objektív módon 
tervezni, megfogalmazni.

Az egész komplex, globális, egy-
séges és objektív minőségbiztosítási 
rendszer akkor kezd el sántítani, ha 
az összképbe bekomponáljuk a ho-
gyan, miért, kit, kivel stb. kérdéseket 
is. Mindezek miatt nem férhet kétség 
ahhoz, hogy a MINŐSÉGnek vannak 
objektív és szubjektív változói, felté- 
telei is. Az egzakt módon kimutat-
ható „minőség”, mely felszínre kerül, 
gyakran csalóka, s esetleg önámítás-
hoz/önbecsapáshoz is vezet. Sokkal 
lényegesebbek azok a szempontok, 
melyek a tényleges minőség mélysé-
get adják, és legtöbbször rejtve ma-

A minőség illúziója 
és az illúzió minősége

Pintes Gábor

radnak. Meggyőződésem, hogy mi-
nőségi edukáció (nevelés és oktatás) 
igazából belülről fakad. A rendszer, 
az iskola és a pedagógus belsőjéből. A 
minőség soha nem lehet külső kény-
szer eredménye. Sokkal inkább igény 
és felelősségtudat, tudatos törekvés 
a lehető legjobb eredmény elérésére. 
Csíkszentmihályi Mihály, magyar 
származású pszichológus fogalmaz-
ta meg a „Flow” élmény elméletét és 
gyakorlatát, mely jól kifejezi azt a (lel-
ki)állapotot, amikor valami értelmes 
és minőségi munkára törekszünk. 
Hiszem, hogy a minőségi munkát 
végző pedagógusok is ezt az állapotot 
élik meg, amikor úgy értékelik egy-
egy órájukat: „nos, ez tényleg jó volt”.  
Illúzió lenne azt hinni, hogy minden 
egyes óra meghozhatja a „Flow-t”, 
mivel mindez nagyon soktényezős 
történet. Viszont az arra való törek-
vés, a minőségben való végtelen hit 
gyakran valósággá válthatja eszmé-
nyünket.

A Katedra Társaság elnökeként 
keresni, vizsgálni, kutatni kívánom 
azokat a lehetőségeket, melyek elő-
mozdítják és valósággá teszik a mi-
nőségi edukációt a köznevelésben és 
közoktatásban. A Katedra Társaságot 
nem szükséges újraéleszteni, mivel 
jelenleg is a fent említett célkitűzések 
éltetik. Inkább egy magasabb sebes-
ségi fokozatba kívánunk kapcsolni, 
hogy munkánknak több súlya lehes-
sen. Ezért is áll szándékomban a Ka-
tedra Társaságot kiegészíteni olyan 
szakemberekkel, szaktekintélyekkel, 
akik úm. lefedik a köznevelés és köz-
oktatás világát, és szakmai tapaszta-
latukkal, munkájukkal segíthetik a 
tényleg minőségi pedagógiai praxis 
megvalósulását. Nem titok, hogy a 
jelen társadalomnak óriási morá-
lis és egyben anyagi adóssága van a 
pedagógustársadalommal szemben. 
Mindez persze csak akkor igazolható, 
ha a mérleg másik oldalán minőségi 
munka és eredmény van. Legyen ez a 
célunk, és ne egy illúzió!
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Április 1-jétől Bárczi Zsófia tölti 
be a dékáni hivatalt a nyitrai Közép-
európai Tanulmányok Karán. A 
Katedra folyóirat az új dékán terveiről, 
az eddigi szemléletmód folytatásának 
kérdéseiről, a dékánasszony felső-
oktatásról alkotott véleményéről 
kérdezősködött.

 A nyitrai pedagógusképzés 56 
éves hagyományra tekint vissza. 
Ebből a tradícióból építkezve alakult 
meg 2003-ban a Közép-európai 
Tanulmányok Kara, amely az eltelt 
13 éves munkássága alatt jelentős 
átalakulásokon ment át. Hogyan 
értékelnéd a kar eddigi működését, 
küldetésének teljesítését?
 Amikor a kar megalakult, egészen 

más helyzetben volt a felsőoktatás, 
mint most. Jelenleg az egyetemek 
többsége küzd a diákhiánnyal, a gyor-
san változó munkaerőpiaci viszo-
nyokkal és az annak való megfelelési 
kényszerrel, stb. A kar működésének 
elindításakor azt gondoltuk, hogy még 
hosszú évek múlva is a tanárképzés lesz 
a fő profilunk, hiszen eredendően az-
zal a szándékkal jött létre az intézmény, 
hogy tovább vigye és központosítsa a 
nyitrai magyar tanárképzés sok évtize-
des hagyományait. 

A változó körülményekre azonban 
reagálni kellett, ezért egymás után 
akkreditáltuk a nem tanárképző tanul-
mányi programokat. Ezek közös voná-
sa, hogy Szlovákia déli régiói számára 
képez kétnyelvű szakembereket, több 
területen. Ezt fontos küldetésnek tar-
tom, hiszen a szlovákiai magyarságnak 
nemcsak jól képzett pedagógusokra van 
szüksége, de feladataikat magyarul és 
szlovákul egyformán jól ellátni képes 
szakemberekre is. Ezt a kínálatot bővíti 
a Közép-európai areális tanulmányok, 
ami – ahogy a nevéből is kitűnik – Szlo-
vákia déli régióinál szélesebb keretet cé-
loz meg, a cseh, magyar, lengyel és szlo-
vák kultúrába kínál betekintést, vagyis a 
szűkebb régió felől a tágabb, közép-eu-

Beszélgetés Bárczi Zsófiával, 
a Közép-európai Tanulmányok Kara 
új dékánjával

Petres Csizmadia Gabriella

rópai térség felé nyit. Kuriózumnak szá-
mít a finnugor tanulmányok program, 
amely a Kárpát-medencében alapkép-
zésben egyedül nálunk tanulható. Úgy 
vélem, a kar profiljának kiszélesedése 
nemcsak az oktatóknak és hallgatóink-
nak vált hasznára, hanem a szlovákiai 
magyarság érdekeit is szolgálja. Termé-
szetesen a nyitrai magyar nyelvű tanár-
képzés összefogását továbbra is alapvető 
feladatunknak gondoljuk, számunkra 
ez rendkívül fontos küldetés, aminek a 
jövőben is eleget kívánunk tenni. 

 A Magyar Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézet docensi teendői mel-
lett mindig is aktívan bekapcsolódtál 
a kar belső életébe, 2012 óta pedig a 
külkapcsolatokért és fejlesztésért fele-
lős dékánhelyettesi pozíciót töltötted 
be. Milyen feladatokat láttál el? 
 A nemzetközi ügyek tartoztak hoz-

zám, vagyis a külföldi partneregye-
temeinkkel való kapcsolattartásért, 
az oktatói és hallgatói mobilitásért, a 
nemzetközi pályázatokért feleltem. A 
kar sajtója szintén az én hatáskörömbe 
tartozott.  

 A kar előző vezetősége rendkívül 
hatékony munkát végzett, amit szá-
mos nemzetközi elismerés is bizonyít.  
Mitől tud jól működni egy kar? Mi 
a „titka” a jó vezetésnek, egyetemnek 
szerinted? 
 Egy munkahely akkor működik jól, 

ha mindenki tudja és végzi a dolgát. Ez 
sokszor nem annyira egyszerű, mint 
amilyennek tűnik, nem mindig köny-
nyű tudatosítani, hogy meddig terjed 
valakinek a kompetenciája; elfogadni 
pedig még nehezebb. Az emberek kö-
zötti korrekt viszony, az együttműkö-
dés képessége, egymás segítése, a józan 
helyzetfelmérés és tervezés legalább 
ennyire fontos. Az elmúlt négy év si-
kerei mögött én elsősorban azt láttam, 
hogy több-kevesebb mértékben mind-
annyian erre törekedtünk, és adott 
esetben akár a saját elképzeléseinktől 

idegen lépéseket is el tudtunk fogadni, 
ha az a közösség érdekét szolgálta. 

A színvonalas tanulmányi program-
kínálat mellett a jó egyetemet szerin-
tem a kiszámíthatóság, átláthatóság és 
az előrelátó tervezés jellemzi. A jó mű-
ködéshez a központi irányítás és a kari 
és oktatói szabadság közötti egyensúly 
is hozzátartozik.

 Mit vár el a közvélemény ma az 
egyetemi képzéstől, illetve az egyete-
met végzettektől?
Úgy gondolom, hogy a  felsőoktatással 
szemben táplált elvárások nemcsak 
nagyon megváltoztak az elmúlt más-
fél-két évtizedben, hanem rétegzet-
tebbé, differenciáltabbá is váltak. Az 
egyetemi képzés hosszú időn keresztül 
elitképzést jelentett, az egyetem a min-
denkori értelmiség bázisa volt, függet-
lenül attól, hogy humán vagy reál, tech-
nikai beállítottságú egyetemekről volt-e 
szó. Ennek megfelelően az egyetemmel 
szemben táplált elvárás is csak részben 
vonatkozott a  szakma elsajátítására, 
részben viszont egy szellemiség átadá-
sára, egyfajta gondolkodásmód kiala-
kítására irányult, ami egyben a  tár-
sadalmon belül betöltött jövendőbeli 
szereppel is összefüggött.

Jelenleg az egyetemeknek nagyon 
sokféle igénynek és elvárásnak kell meg-
felelniük. Egyrészt a társadalom jelen-
tős részében tovább él az az idea, hogy 
az egyetemi képzésnek a  szellemi elit 
létrehozására kell irányulnia. Emellett 
azonban a piaci szükségleteknek is meg 
kell felelnie, és a demokrácia jegyében 
mindenki számára nyitott rendszerként 
kell működnie. Ez a három elvárás bi-
zonyos területeken egymással szemben 
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hat, s még a látszólag legkézenfek-
vőbbnek sem okvetlenül egyszerű 
megfelelni. Hogy konkrétabb legyek, 
egy példát hoznék fel: a munkaerőpi-
ac nagyon gyorsan változik, évente 
több olyan szakma keletkezik, amit 
elvileg az egyetemi képzésben elő-
re kellene látni, hiszen egy hallgató 
3-5 év múlva nyer képesítést ahhoz, 
hogy ezt a jelenleg még nem is léte-
ző szakmát magas szinten művelni 
tudja. Látjuk tehát, hogy az oktatási 
rendszer lassabban tud reagálni, mint 
ahogy maga az igény megjelenik. 
Másrészt minden nagyvállalat speci-
ális képzéseket nyújt a frissen belépő 
alkalmazottak számára. Ezek a szak-
képzések nagyon szigorúan a válla-
lat saját igényeire szabottak, olyan 
mértékben, ahogy ezt egy egyetem 
nagy valószínűséggel nem tudja 
megvalósítani. Viszont ahhoz, hogy 
ezeket a kurzusokat, képzéseket si-
keresen végezze egy friss abszolvens, 
bizonyos készségek, képességek cso-
portjával kell rendelkeznie. Az egye-
tem éppen ezeket tudja fejleszteni. 
Érzésem szerint viszont az egyetem-
nek pont ezt a funkcióját nem értéke-
lik jelenleg kellően, sokszor ugyanis 
„kész terméket” várnak tőlünk, és 
nem a „termék” létrehozására képes 
abszolvenseket. 

 Április 1-jétől dékáni feladatkört 
töltesz be. Milyen tervekkel vágtál 
bele az előtted álló ciklusba? Meny-
nyire számíthatunk a kar eddigi 
szemléletmódjának folytatására – 
és miben várhatunk újításra?
 Gondolom, a fentiekből is kitű-

nik, hogy a kar eddigi fejlődésének 

A Vámbéry Polgári Társulás és a Vámbéry 
Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola 2016. 
március 31 és április 1-je között szervezte meg 
a XVI. Vámbéry-napokat Dunaszerdehelyen. 

A rendezvény a Vállalkozók Házában vette 
kezdetét, ahol az új Vámbéry-kötet megnyi-
tója előtt gyertyagyújtással és emlékező sza-
vakkal idézték fel Hazai György professzort 
az egybegyűltek. Hodossy Gyula, a Vámbéry 
Polgári Társulás igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket, majd Dobrovits Mihály turkológus 
méltatta a professzort, végül egyperces néma 
csenddel tisztelegtek a januárban elhalálozott 
Hazai György élete és munkássága előtt. Ezt 
követően Keller László turkológus vette át az 
est vezetését, felkérve Sárközy Miklós Közel-
Kelet szakértőt, hogy mutassa be a legújabb, 
általa szerkesztett Vámbéry-tanulmányköte-
tet, amely nemrég látott napvilágot Vámbéry-
tanulmányok – új utak a Vámbéry-kutatásban 
címmel.  

Másnap került megrendezésre az orszá-
gos Vámbéry Ármin Földrajzverseny döntő-
je, melynek főszervezője a Vámbéry Polgári 
Társulás, társszervezője pedig az eseménynek 
helyet adó Vámbéry Ármin Alapiskola volt. A 
levelezőverseny a Katedra folyóiratban zajlott 
az első félév folyamán. A versenyen részt vett 
diákok szeptembertől több fordulón keresztül 
mérték össze a tudásukat, az országos döntőre 
pedig a legjobb tíz csapat kapott meghívást. A 
feladatokat Tóth Tibor, a komáromi Eötvös Ut-
cai Magyar Tannyelvű Alapiskola földrajztaná-
ra állította össze. A zsűri négy tagú volt, az el-
nök személyében Sárközy Miklóst, Közel-Kelet 
szakértőt köszönthettük. A zsűri további tagjai 
Tóth Tibor, földrajztanár, illetve Fibi Sándor, a 
Vámbéry Polgári Társulás választmányi tagja 
képezte. A döntőt Török Benedek, nyugalma-
zott tanár vezényelte. 

A verseny keretein belül, délután két órakor 
megrendezésre került Vámbéry Ármin mell-
szobrának megkoszorúzása is, ahol az ünnepi 
beszédet Fibi Sándor tartotta. A beszéd után 
a jelenlévők egy-egy koszorúval illették Vám-
béry mellszobrát. A koszorúzást követően a 
csapatok visszavonultak az iskolába, ahol meg-
történt a verseny ünnepélyes kiértékelése. A 
verseny győztese végül a nagykaposi Erdélyi 
János MTNY Alapiskola csapata lett. A má-
sodik helyezést a nagymegyeri Bartók Béla 
MTNY Alapiskola tanulói érték el, a harmadik 
helyre pedig a komáromi Eötvös Utcai MTNY 
Alapiskola csapata került. 

Lezajlottak 
a XVI. Vámbéry-napok

Tarcsi Zsuzsanna

irányát jónak tartom, a fejlődésünk 
pedig szorosan összefügg azzal a 
szemléletmóddal, ami a kart jellem-
zi. Mindenképpen törekedni fogok 
arra, hogy mindazokat a pozitívu-
mokat, amelyek most jelen vannak a 
kar életében, megtartsam. 

Mindazonáltal lesznek változások 
is, ez elkerülhetetlen, hiszen a min-
ket övező világ is változik, és ehhez 
alkalmazkodni kell. Első lépésben 
a nemzetközi projektek terén sze-
retném növelni az eredményessé-
günket. Erre már az elmúlt években 
is törekedtünk, de a sikereink nem 
voltak arányban a befektetett energi-
ákkal. Persze ehhez az is hozzátarto-
zik, hogy humán területen és ebből 
a régióból egyáltalán nem könnyű 
nemzetközi projektet nyerni. 

Az arányosabb munkamegosztás 
kialakítását legalább ennyire fon-
tos feladatnak tartom, és legalább 
ennyire komoly kihívásnak is. Egy 
egyetemen nehéz összemérni a kü-
lönböző tevékenységeket, sőt, azt 
sem egyszerű meghatározni, hogy 
mi tekinthető munkahelyi feladat-
nak – persze az oktatást leszámít-
va. Valamilyen mércére azonban 
mégis szükség van, hogy megóvjuk 
magunkat egyrészt a kiégéstől, más-
részt az elsekélyesedéstől és közép-
szerűségtől. 

 Figyelemmel kísérve a kar eddi-
gi tevékenységét, az elsekélyesedés 
és középszerűség nem tűnik reális 
veszélynek. Hogy ez így legyen, 
sok sikert kívánok a dékáni mű-
ködésedhez! Köszönöm a beszél-
getést!
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Május hónap neve a római Maia 
termékenység istennőjének nevé-
ből ered. De hívjuk még ezt a hó-
napot Ígéret havának, Tavaszutó 
havának és Pünkösd havának is. 
Májusban több ünnepet, jeles napot 
tartunk számon, és sok kedves, szép, 
régi eredetű népszokás is kötődik a hó-
nap harmincegy napjának egyikéhez-
másikához.

 Május 1. – a munka ünnepe és a 
májusfaállítás napja

1890 óta ezen a napon tartják a mun-
kások nemzetközi ünnepét. Ehhez a 
naphoz kapcsolódik még a májusfa ál-
lítása is (A székelyek jakabfának, haj-
nalfának, másutt májfának is nevezik). 

A májusfa a tavasz, a természet új-
jászületésének a szimbóluma, de a 
lányok elismerését, a nagylányokhoz 
való tartozást is jelenti. (Május elsejére 
virradóra szokás állítani a nagylányok 
háza előtt.) A májusfa persze szerelmi 
ajándék is lehetett, sőt, nagyon is az 
volt! E napra virradóra az ifjak a haja-
donok ablaka előtt, lehetőleg észrevét-
lenül, zöld fát állítottak fel. A májusfák 
kivágása, szállítása, hajnali feldíszítése 
a legénybanda közös, bizalmas felada-
ta volt – igazi csapatmunka. Éjszaka 
vágták ki az erdőn a fát, és hajnalra 
állították fel a helyi szokásnak meg-
felelően: vagy minden lányos ház elé 
együttesen, vagy mindenki a maga 
szeretője háza elé. Sok helyütt csak a 
bíró és a pap háza, esetleg a templom 
előtt állítottak fel egyetlen magas má-
jusfát, a lányos házak udvarán kisebb 
fa díszelgett.

A májusfa bontása, főleg ha pün-
kösdkor teszik ezt, játékokkal, ver-
senyekkel tarkított ünnep: kimuzsi-
kálják, kitáncoltatják a fát, vagy zöld 
ágakba öltöztetett alakoskodók vált-
ságpénzt gyűjtenek, sorra járva a falu 
házait. 

 Május 12., 13., 14. – a májusi fagyos 
szentek, Pongrác, Szervác, Bonifác 
napjai

Ezekhez a napokhoz különböző 
népi megfigyelések kapcsolódnak:
Fagyos szentek, szigorú urak, jeges 
szentek, szőlőfagyasztók.

 A fagyos szentek füsttel védekeznek 
a fagy ellen.
 Sok bort hoz a három -ác, ha felhőt 

egyiken se látsz.
 Hirtelen hideg – leszüreteli a szőlőt.
 Ezeken a napokon nem volt ajánlatos 

palántázni vagy kapálni.

 Május 25., Orbán napja
A hónap végi ünnepek közül a leg-

utolsó fagyos szent, Orbán a legnép-
szerűbb. Számtalan hiedelem és népi 
jövendölés kapcsolódik e névhez és 
dátumhoz: az orvosokon kívül a sző-
lősgazdák is figyelték az Orbán-napi 
időjárást, mert „ha Orbán nevet, a sző-
lő sír”, vagy egy más megfogalmazás 
szerint: „savanyú lesz a bor, ha Orbán 
napja esős; édes, ha tiszta az idő.” Egé-
szen távoli prognózist mutat az a népi 
jövendölés, amely szerint „amilyen Or-
bán napja, olyan lesz az ősz”. Felhasz-
nálták ezt a napot termésbecslésre is, 
mert „ha Orbán napja szép, úgy bő lesz 
az esztendő”.

 Pünkösd 
A pünkösd  ünnepe a zsidó vallás-

hoz kapcsolódik.  Ekkor – a Pészach 
utáni ötvenedik napon – ünneplik a 
hetek ünnepét, a Tóra adását, a beta-
karítást. A pünkösd a húsvét utáni 7. 
vasárnapon és hétfőn tartott keresz-
tény ünnep, amelyen a kereszténység 
a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. 
Az isteni kiáradás jelei a szélzúgás és 
tűz voltak. A katolikusok pünkösd-
kor régente galambot bocsátottak 
szabadon a templomban, vagy égő 
kóccsomókat szórtak szét a „tüzes 
nyelvek” emlékére. Több híres bú-
csújáró helyre szerveznek ilyenkor 
ünnepi szentmisét és zarándokutat, 
gondoljunk csak a csíksomlyói pün-
kösdi búcsúra. 

 Pünkösdölés
A pünkösdölés néphagyományakor 

pünkösdi királyt és királynét válasz-
tottak a falubeliek, akit kíséretükkel 
együtt jelenítettek meg. Néhány he-
lyen a királyi pár helyett lakodalmi 
menetet idéztek meg, menyasszonnyal 
és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a 
pünkösdi királynéjáráshoz, de ez első-

sorban adománygyűjtésre szolgált. A 
gyerekek vagy fiatalok csapata énekel-
ve, táncolva végigjárta a falut, s ado-
mányt gyűjtött.

Pünkösdi királyság 
Pünkösdkor a legények, fiatal férfiak 

erőt, ügyességet, gyorsaságot követelő 
versengés keretében döntötték el, ki 
közöttük a legrátermettebb. A több-
nyire lóversennyel vagy más ügyessé-
gi próbával választott pünkösdi király 
hatalma maximum egy évig tartott. A 
királyságnak komoly tétje volt, a győz-
tes jutalmul ingyen ihatott egy évig 
a kocsmában, a többi legény ingyen 
őrizte az állatait, és meghívás nélkül is 
elmehetett minden ünnepségre, ese-
ményre. Ezt a szokást Jókai Mór is na-
gyon érzékletesen és hitelesen mutatja 
be az Egy magyar nábob című regényé-
ben.. 

 Pünkösdi királyné-járás
Ez a néphagyomány a lányok ter-

mékenységvarázsló ünnepi köszön-
tője, akik csoportosan, házról házra 
jártak ilyenkor. A legkisebb, legszebb 
lett köztük a pünkösdi királyné. Ki-
rályné-járás közben énekeltek, jókí-
vánságokkal köszöntötték a ház la-
kóit, és adományokat gyűjtöttek. Az 
udvarba lépve a kísérő lányok kendőt 
feszítettek a kiskirályné feje fölé, és így 
énekeltek: 
Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királyné asszony-
kát.

Az éneklés befejeztével felemelték a 
királynét, és ezt kiáltották: Ekkora le-
gyen a kendtek kendere.

  
Májusi népi megfigyelések
 Májusi csendes eső növeli a vetést.
 Száraz május, száraz esztendő.
 Ha májusban erősen halljuk a bé-

kákat kuruttyolni, úgy igen sok eső 
lészen.
 Ha május elején esik, kevés borunk 

lesz.
 Nagyon meleg május után esős júni-

us következik.
 Ha májusban a tölgy szépen virágzik 

és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran 
fogunk hallani mennydörgést.

Május hónap jeles napjai és ünnepei

Klemen Terézia
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Lacza Gergely távozása a szer-
kesztői posztról egy újabb korszakot 
eredményezett. A szerkesztői székbe 
Gál Andrea került, míg a főszerkesztő 
továbbra is Hodossy Gyula maradt. A 
szerkesztőbizottság összetétele a kö-
vetkező tagokból állt: Bödők Károly, 
Jády Mónika, Horák Beáta, Krippel 
Éva, Rajzák Edit, Katona Enikő, Kul-
csár Mónika és Szokol Dezső. A 2012. 
decemberi számtól Bödők Károlyt, 
Jády Mónikát, Horák Beátát, Rajzák 
Editet és Katona Enikőt helyét Fibi 
Sándor, Komzsík Attila és Sebő Re-
náta vette át, tehát a nyolctagú szer-
kesztőbizottság hattagúra csökkent.

 A lap terjedelme továbbra is 40 
oldalas maradt, és grafikai változá-
sok sem történtek a lap külalakjában. 
Továbbra is volt tartalomjegyzéke, az 
első és utolsó két oldala színes, a töb-
bi továbbra is fekete-fehér maradt. 
Mellékletként ebben a korszakban 
csupán a Katedra-versenyek feladat-
sorait közölték a szerkesztők. 

 A hatodik korszakhoz képest 
csökkent a rovatok száma. A legtöbb 
rovat a 2012 októberi számban volt, 
szám szerint 24, míg a legkevesebb 
a 2013 májusi számban, 17. Állan-
dó rovatként csupán a Legkedvesebb 
mesefilmem, a Dobogó és a Kereszt-
rejtvény rovat jelentek meg. Az előző 
korszakhoz képest voltak rovatok, 
amelyek teljesen megszűntek, ilyen 
volt pl. Ovisarok, Gyógypedagógia, 
Szülői szemmel, Orvosi szemmel, Erő-
szakmentes kommunikáció. Ezek he-
lyett a rovatok helyett csupán alkal-
manként jelent meg egy-egy írás pl. 
Borbély Diana: A gyermek és a firka 
(2012, december, 16–17). Ebben a 
korszakban az óvodapedagógia hát-
térbe szorult, helyette a szaktárgyi 
és a módszertani kérdések kerültek 
előtérbe. A Diákszemmel rovat is 
megszűnt, és a Nyelvtisztogató meg-
nevezésű rovat ezentúl Magyar nyelv, 
a Lapozgató rovat pedig Górcső alatt, 
majd pedig Diáklap ajánlás néven 
futott tovább. Az Alma materek rovat 
is csak egyszer, a 2013 júniusi szám-
ban jelent meg. Megmaradt azonban 

a már előző korszakban bemutatott 
Stafétabot elnevezésű rovat, amely-
ben újabb interjúkat olvashattak az 
olvasók, pl. Csicsay Alajos: Agócs 
Zoltán professzor, a nemzetközileg 
ismert szaktekintély (2012, október, 
14–15); Csicsay Alajos: Költő a ka-
tedrán – Pozsonyi beszélgetés Tőzsér 
Árpád költővel és pedagógussal (2013, 
június, 5–8). Mivel a Katedrának a 
2012. szeptember – 2013. júniusi 
időszakban a XX. évfolyama jelent 
meg, az erre az alkalomra indított 20 
éves a Katedra című rovatban több 
írás is megünnepelte ezt a jubileu-
mot, pl. Bodnár Gyula: Katedrával, 
katedrán kívül (2012, október, 20); 
Szilvássy József: Mégsem sziszifuszi 
munka (2012, december, 20); Fibi 
Sándor: Köszönteni jöttem (2013, 
február, 20); Németh Margit: Ösz-
szekötő kapocs (2013, május, 19–20). 
További új rovat lett a Grafológia, 
amely magát az írástudományt és an-
nak érdekességeit mutatta be, emel-
lett pedig híres magyar emberek kéz-
írásaival is foglalkozott, pl. Belány 
Szilvia: Együtt mindhalálig – Weöres 
Sándor és Károly Amy kézírása (2013, 
február, 28–29). A szlovákiai magyar 
iskolák életének történéseiről pedig 
az Iskolahírek nevű rovat számolt be. 

 Az új korszakban a Katedra to-
vábbra is megőrizte tájékoztató jel-
legét. A felhívásoknak köszönhetően 
ráirányította a pedagógusok figyel-
mét a fontos versenyekre, pályáza-
tokra, projektekre. Ebben a korszak-
ban jóval kevesebb beszámoló és 
interjú jelent meg a lapban. A szak-
tantárgyi rovatok azonban továbbra 
sem kaptak megfelelő figyelmet. A 
humán tantárgyakat a magyar nyelv 
és az irodalom, pl. Jakab István: Har-
cunk a szlovakizmusokkal (2012, ok-
tóber, 6–7), az angol nyelv, pl. Puskás 
Andrea: Otthelo and the Feminists 
(2013, április, 31–33), a zene, pl. 
Stirber Lajos: Kodály-módszer vagy 
magyar módszer? (2012, szeptember, 
12–13), a történelem, pl. Illés Sán-
dor: Összefüggések – a történelem 
összetartó erői (2012, november, 27) 

képviselte. Ugyanakkor fontos meg-
említenünk, hogy német és szlovák 
nyelvből felkészítő feladatok jelentek 
meg (2012, december, 32–33 és 2012, 
október, 32–33). A reál tantárgyak 
közül a matematika két lapszámban 
tematizálódott, az alábbi cikkekben: 
Dr. Madaras Lászlóné: Wittgenstein 
teoretikus matematikamodellje az ok-
tatásunkban (2012, november, 8–11); 
Horváth Géza: Sokadszor a helytelen 
tankönyvfordításokról – avagy mit je-
lent a „kruh” magyarul (2013, február, 
19). A biológia és a fizika pedig egy-
egy alkalommal: Csicsay Alajos: Egy 
megtévesztőnek tűnő fogalom (2012, 
szeptember, 20); czg: Miért mérjünk? 
(2012, szeptember, 33) című írások-
ban. A készségtárgyak közül a test-
nevelésről két cikk jelent meg. Vizs-
gálataim alapján megállapítottam, 
hogy az új szerkesztő a módszertani 
témákra helyezte a fő hangsúlyt, mi-
vel minden egyes lapszámban meg-
jelentek módszertani írások. Ezek a 
tanulmányok legfőképp az irodalom, 
a szlovák nyelv és az angol nyelv terü-
leteit érintették. Többek között olyan 
kiváló írások születtek, mint például: 
Petres Csizmadia Gabriella: Házi ol-
vasmány – az iskolapadban I–IX. so-
rozata (2012, október–2013, június); 
Máté Anett: Versfeldolgozások alsó 
tagozatos tanulóknak (2013, júni-
us, 24–25); Puskás Andrea: Miracles 
Lesson Plan (2013, január, 31–32); 
Illés Sándor: Számítógépes játékok az 
oktatásban (2012, október, 31); Ben-
kő Tímea: Irodalomóra „empátiával” 
(2012, szeptember, 8–9). 

 A szerzői gárdát zömében hazai 
szakemberek alkották, azonban al-
kalomadtán akadtak kivételek, pl. 
Kazarján Erzsébet. 

 Összegezve tehát ebben a korszak-
ban a szerkesztők igyekeztek gyakor-
lati tanácsokkal, módszerekkel ellátni 
a pedagógusokat, amely kétség kívül 
pozitívumként könyvelhető el. A 
módszertani tanácsok azonban nem 
érintették az összes tantárgyat, így 
csupán a pedagógusok egy bizonyos 
csoportjának nyújtottak útmutatót. 

A Katedra folyóirat története (9. rész)
A hetedik korszak: 2012. szeptember – 2013. június (10 szám)

Audi Dávid
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A Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége áprilisi Országos 
Találkozójának központi témája az 
a Hopkins-i elgondolás volt, hogy 
„Minden iskola kiváló iskola” lehet. 
David Hopkins természetesen rend-
szerben gondolkozik. A felvidéki 
magyar iskolák rendszerszerű átala-
kítását viszont sem szakmai felké-
szültségünk, sem erőforrásaink nem 
teszik lehetővé. 

Néhány sajátos probléma kezelé-
sével viszont komoly lépéseket tehe-
tünk a jó (sikeres) iskolák kialakítása 
felé. A felvidéki magyar iskolákban 
pl. egyre nagyobb gondot okoz a szo-
ciálisan hátrányos (többnyire roma) 
családokból származó gyerekek szá-
mának gyors növekedése. Nem hi-
vatalos becslések szerint alapiskolá-
ink tanulóinak már csaknem 40%-a 
ebbe a kategóriába tartozik. Az ese-
tek többségében ez az iskola (osztály) 
tanulmányi eredményeinek romlásá-
ban és az agresszió növekedésében 
ölt testet. A szülők egy része ennek a 
jelenségnek a hatására a helyi szlovák 
iskolába íratja, esetleg a szomszédos 
magyar iskolába utaztatja gyerekét. 
Valahol érthető is ez a szülői maga-
tartás, hiszen a gyerek jövőjét szem 
előtt tartva olyan iskolát választ, 
amelyik felkészíti tanulóit a tovább-
tanulásra, ill. a munkaerőpiacon való 
érvényesülésre.

Mit lehet kezdeni ezzel a jelenség-
gel? Hogyan lehetne elérni azt, hogy 
a szociálisan hátrányos közegből ér-
kező gyerekek is sikeresek legyenek 
az iskolában? Érdemes lenne talán 
tanulmányozni a sikeres országok 
gyakorlatát. Hogyan érik el, pl. Ang-
liában, Finnországban, Lengyelor-
szágban stb., hogy „minden iskola 
jó iskola”? Hogyan érik el azt, hogy 
a különböző szociális háttérrel ren-
delkező családokból érkező gyere-
kek iskolai teljesítményei között a 

különbségek csökkennek, míg a mi 
iskoláinkban elfogadhatatlan mér-
tékben nőnek?

Figyelemre méltó az is, hogy az 
említett országok iskolái az olló ösz-
szezárását, tehát a teljesítmények kö-
zötti különbségek csökkenését nem 
a jó tanulók „leromlásával”, hanem a 
gyengébb tanulók teljesítményeinek 
látványos növelésével érik el.

Írásunk terjedelme természetesen 
nem teszi lehetővé a „jó gyakorlatok” 
teljes körű leírását, ezért csak néhány 
mozzanat pontokba foglalására vál-
lalkozunk.

Elsősorban a személyre szabott ha-
ladási tervet kell megemlíteni. Annak 
idején már Comenius is megfogal-
mazta, hogy minden „normális” gye-
rek képes elsajátítani a tananyagot, ha 
van rá elég ideje és biztosítjuk számá-
ra a megfelelő feltételeket (pl. a szak-
mai támogatást).  Az egyéni haladási 
terv biztosítja a megfelelő időkeretet, 
de legalább ennyire fontos a szakmai 
támogatás. A „gyengébb” tanulókat 
pedagógiai asszisztensek, gyógype-
dagógusok stb. segítik. Szükség ese-
tén a tanítási órákon kívül speciális 
tanulói csoportokban is foglalkoznak 
velük. Részben megoldást kínálhat a 
nálunk is ismert egész napos iskola.

Nagyon fontos elvárás az is, hogy 
a pedagógusok nem a lexikális tu-
dást erőltetik, hanem a készségek és 
képességek fejlesztésére törekednek. 
A tanítás-tanulás folyamatában az 
élménypedagógiát részesítik előny-
ben. Elsősorban problémamegoldó 
oktatást, projektmódszert és koope-
ratív oktatást alkalmaznak. A sikeres 
tanulás elengedhetetlen feltétele az is, 
hogy a gyerekeket megtanítsuk ta-
nulni!

Mindez persze nem valósítható 
meg pénz nélkül – és jó pedagógusok 
nélkül. Jó pedagógus nélkül ugyanis 
nincs jó iskola!

Az idei év első hetei, sőt hónapjai 
a pedagógussztrájkról szóltak Szlová-
kiában. Éles sztrájk, élő láncok, zöld 
szalagok, tüntetések és felvonulások 
országszerte. Még az egyetemi taná-
rok is bekapcsolódtak szolidaritásból, 
s átvették a stafétabotot az elfáradt 
alap- és középiskolás pedagóguskollé-
gáiktól. Eddig nem tapasztalt mérték-
ben került központi helyre az oktatá-
sunk helyzete. A beszélgető esteken, 
nyilvános fórumokon a panaszokon 
túllendülve megjelentek a konstruktív 
javaslatok, a pozitív példák Európából, 
az élen a finn példával. 

Mit tanulhatunk a finnektől?
Ez a legkevésbé sem meglepő, hi-

szen Finnországban a társadalomnak 
sikerült megvalósítania az egyenlőség 
alapú és magas színvonalú oktatási 
rendszer kiépítését és fenntartását. A 
finn oktatási rendszer sajátosságairól 
sok helyen olvashattunk, többek kö-
zött Albert Sándor professzor tollából, 
A finn oktatási reform címmel,   jelen 
folyóirat XXIII/1. (szeptemberi) szá-
mában is. Jelen cikk célja, hogy be-
mutassa – a finn példán keresztül – a 
széles társadalom és a pedagógusok 
összefogásának és kölcsönös megbe-
csülésének szükségességét a magas 
minőségű oktatási rendszer kialakítása 
érdekében. Forrásul Pasi Sahlberg:  A 
finn példa. Mit tanulhat a világ a finn-
országi oktatási rendszer reformjából? 
című írását használom. 

„Oh, mondd, te kit választanál?” Ta-
nárt!

Finnország 2017-ben fogja ünne-
pelni 100 éves nemzeti önállóságát. 
Felmérés készült a finn társadalom kö-
rében, hogy mit tartanak az elmúlt kö-
zel 100 év öt legnagyobb, legkiemelke-
dőbb nemzeti sikerének. A válaszadók 
75 százalékánál szerepelt az ingyenes 
közoktatási rendszer mint az önálló 
finn állam egyik legnagyobb telje-
sítménye. A finnek legalább annyira 
büszkék iskoláikra és tanáraikra, mint 
a jóléti állam kialakítására vagy éppen 
a második világháború alatt a szovje-
tekkel szembeni hősies ellenállásra. 
Egy másik, 1300 egyént (15 és 74 év 

Jó pedagógus nélkül 
nincs jó iskola

Albert Sándor
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közöttiek) érintő felmérés során arra 
voltak kíváncsiak a kérdezők, hogy a 
finnek mely öt szakma képviselőiből 
választanának maguknak legszíveseb-
ben párkapcsolati partnert, házastár-
sat. A 30 szakmát tartalmazó listából 
a megkérdezett férfiak a legnagyobb 
arányban szívük választottját tanári 
állásban látnák, nem sokkal, de meg-
előzve az ápoló, orvos és építész szak-
mákat. A megkérdezett nők körében 
egyedül az orvosok és az állatorvosok 
végeztek a tanárok előtt. Az előbbiek 
egyértelműen dokumentálják a magas 
szakmai és társadalmi státuszát a taná-
ri pályának Finnországban – az iskolá-
kon belül és kívül. 

 
Nem válogatunk, oktatunk!

Azonban ez nem volt mindig így. 
Finnország a 2000-es évek óta tarto-
zik köztudottan a világ oktatási élbo-
lyába. A rendszert érintő fejlődési fo-
lyamatok évtizedekre nyúlnak vissza 
és a mai napig tartanak. Azonban ha 
megpróbálunk egy precedens értékű 
együttműködési példát keresni a tár-
sadalom széles rétege, a politikai elit 
és a pedagógusok között, akkor érde-
mes visszalépnünk 1963-ig. Abban az 
évben a finn parlament 123 mellette, 
68 ellene arányban megszavazta a diá-
kok korai szelekcióját megakadályozó 
komprehenzív iskolarendszer beveze-
tését. Vagyis, hogy az iskolák felvételi 
és válogatás nélkül minden diákot fel-
vesznek, nincs képességek és teljesít-
mény szerinti kiválogatás. A döntést 
hosszú és megosztott vita előzte meg. 
A kezdeményezés már több mint más-
fél évtizede a politikai agenda része 
volt, elsősorban az általános iskolai 
tanárok 90%-át soraiban tudó Finn 
Általános Iskolai Tanárok Szövetsége 
munkájának eredményéül. A  szövet-
ség 1946-ban, az 5 évig tartó, a tanáro-
kat és szülőket is bevonó munkát köve-
tően publikálta azt az anyagot, mely az 
új törvény és a róla szóló vita gerincéül 
szolgált. Az általános iskolai tanárok 
értelemszerűen támogatták a  szerve-
zetük kezdeményezését, ugyanakkor a 
gimnáziumok és a felsőoktatási intéz-
mények képviselői kételkedtek abban, 
hogy minden diák – függetlenül tár-

sadalmi, gazdasági hátterétől – képes 
magas színvonalon tanulni. Az ellen-
zők táborának retorikája arra a féle-
lemre támaszkodott, hogy amennyi-
ben megvalósul a „peruskoulu”, vagyis 
a komprehenzív iskolarendszer, akkor 
a gyengébb képességű tanulók a teljes 
rendszer színvonalát fogják rontani, 
hosszú távon szegénységbe és lemara-
dásba taszítva Finnországot. A vitában 
a fordulópontot az akkori legnagyobb 
politikai támogatottságnak örvendő 
agrárpárton belüli változások hozták 
meg. A párt fiatal szárnya meghallotta 
a szülők hangját, akik egyre növekvő 
számban törekedtek gyerekeiknek 
minél magasabb színvonalú oktatást 
biztosítani, amit azonban a gimnázi-
umok (akkoriban az egyetemre vezető 
út egyetlen csatornái) alacsony száma 
sokaknak nem tett lehetővé. A helyzet-
re megoldást kereső agrárpárt fiataljai 
hajlandóak voltak figyelembe venni 
a civil szféra javaslatát, és végül meg-
győzve idősebb párttársaikat, lehetővé 
tették a parlamenti támogatottságát a 
komprehenzív iskolarendszernek. 

Civilek és politikusok együtt
Az iménti egy remek példája a civil 

társadalom és a politikai elit együtt-
működésének, mely a folyamatos 
munka során lehetővé tette a minden-
ki számára elérhető, magas színvonalú 
oktatást mint nemzeti minimumot. A 
finn közéletben innentől kezdve po-
litikai párt nem engedhette meg ma-
gának, hogy ne foglalkozzon az okta-
tási rendszer jobbításával, megtartva 
annak komprehenzív, egalitariánus 
és előremutató tulajdonságait. Finn-
ország példája bizonyítja, hogy meg-
valósítható egy alulról jövő rendszer 
szintű változás; ugyanakkor kétségte-
len, hogy a mindenkori politikai elit 
támogatása is elengedhetetlen. 

Nem csak a pénz
Itt tartom fontosnak a közelmúlt-

beli sztrájkhoz való visszacsatolást. 
Az oktatást érintő kérdések a média 
tükrében könnyen kizárólag pénzügyi 
források körüli vitának tűnhetnek. 
A három sztrájkkövetelés közül ket-
tő finanszírozási kérdéseket vesz elő: 

1) a kormány azonnali hatállyal emelje 
meg 140 euróval az összes pedagógus 
és szakmai alkalmazott besorolási bé-
rét és garantálja, hogy az összeget egy 
év múlva újabb 90 euróval növeli, va-
lamint 2) a kormány különítsen el 400 
millió eurót az iskolák felszereltségé-
nek javítására. Ugyanakkor a lényeg a 
harmadik követelésben rejlik, vagyis a 
tanítási metodikáknak az átalakításra 
vonatkozó pontban. Természetesen 
van egy minimális infrastrukturális 
igény, melynek finanszírozását biz-
tosítani kell. A tanárok munkakörül-
ményei, mozgásterük azonban a kulcs 
minden oktatási rendszerben. 

Több szabadság a pedagógusnak (is)
2010-ben jelent meg a McKinsey 

(kormányoknak, nemzetközi szer-
vezeteknek és nagyvállalatoknak ta-
nácsadást nyújtó cég) tanulmánya, 
melyből kiderül, hogy a legtöbb fej-
lett országban, annak ellenére, hogy 
1970 és 1994 között megkétszerezték, 
egyes esetekben megháromszoroz-
ták az oktatási költségvetést, a tanulói 
eredmények stagnáltak vagy eseten-
ként romlottak. Pasi Sahlberg is óva 
int a kizárólag pénzkérdésként tekintő 
szemlélettel kapcsolatban, amikor ok-
tatásról beszélünk. Könyvében külön 
fejezetet szentel annak a gondolatnak, 
hogy mi történne, ha a finn tanárok 
helyet cserélnének egy gyengébb is-
kolarendszer tanáraival (feltételezve, 
hogy nyelvi akadályok nem állnának 
fenn). Sahlberg érvelése szerint az új 
helyen tanító finn tanárok kicsi javu-
lást, ha egyáltalán, lennének képesek 
előidézni, amennyiben az ‚új’ rendszer 
nem tenné lehetővé a kreativitásuk, a 
tapasztalatuk szabad felhasználását a 
tanrend összeállításánál és alkalma-
zását az óratermi foglalkozások során. 
A következtetés tehát az, hogy a pénz-
ügyi források biztosításával egyenérté-
kű a tanárok munkakörülményeinek 
újragondolása – olyan tanárképzés ki-
alakítása, mely biztosítja a megbízható 
szakemberek kiképzését és utánpótlá-
sát, akik szabadon végezhetik magas 
színvonalú pedagógiai munkájukat, 
megbecsülésben, a társadalom és köz-
jó jobbítása érdekében. 

Széles társadalmi összefogás a minőségi oktatásért
A pedagógussztrájk margójára a finn modellről

Veress Tamás
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„Az iskola arra való, hogy az em-
ber megtanuljon tanulni, hogy feléb-
redjen tudásvágya, megismerje a jól 
végzett munka örömét, megízlelje az 
alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, 
amit csinál, és megtalálja azt a mun-
kát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi 
Albert)

Vajon ezek a funkciók megvaló-
sulnak a mai iskola keretei között? 
Tanulás, tudásvágy, öröm, izgalom 
alkotás–tanulás–iskola szeretete, ön-
megvalósítás? Aligha. Héjj (2013) 
szerint: „patologikus testi tüneteket 
is létrehozó feszültség gerjed a ta-
nárjelöltekben, ha az iskolai teljesít-
ményre gondolnak.” Csoda-e tehát, 
ha a diákok hasonlóképpen éreznek? 
Ma, amikor az iskola az unalom és a 
stresszes félelem közötti frusztráló 
kudarcélmény, akkor a neveléspszi-
chológiának minden tudását be kell 
vetnie a baj orvoslására (Héjj, 2013, 
11). Szerinte a kedvtelen teljesítés 
üröme helyett arra kell ösztönözni 
a diákokat, hogy örömüket leljék a 
megtanulandóval való foglalatosko-
dásban.  Véleménye az, hogy életfon-
tosságú lehet a siker, és az azt kísérő 
pozitív érzelmek megélése. Ebben 
lehet segítségünkre a pozitív pszi-
chológia, mely arra mutat rá, hogy a 
tanulás lehet örömteli, az iskola pedig 
stresszmentes.

Seligman és mtsai (2009) kiemel-
ték, hogy a jóllétet tanítani kellene az 
iskolában, méghozzá három terüle-
ten: a depresszió ellenpontjaként, az 
élettel való elégedettség növelésének 
eszközeként, és a hatékonyabb tanu-
lás, illetve a kreatívabb gondolkodás 
elősegítőjeként. Csíkszentmihályi Mi-
hály (2012) nézetei szerint az elsődle-
ges motiváció az áramlás (flow), és ez 
az, ami kedvezően tud hatni az iskolai 
teljesítményre. Ez egy olyan örömteli 
állapot, amikor megszűnik számunk-
ra az idő, és egy cselekvést kizárólag 

annak öröméért végzünk, nem pedig 
kényszerből. 

Napjainkban folyamatosan készü-
lő kutatások sora bizonyítja, hogy 
az oktatás bajban van (pl. Delors- és 
McKinsey-jelentés, PISA, PIRLS 
stb.), pedig azt is tudjuk, hogy az a 
tanár tölti be leghatékonyabban a 
funkcióját, aki képes a tantárgyi kö-
vetelményeket és a saját elvárásait IS 
a diákok terhelési szintjéhez alakíta-
ni. Teszi mindezt úgy, hogy közben 
flowban tudja tartani a tanulókat.  Így 
egyszerre valósulhat meg a tudás–ta-
nulás–személyiségfejlesztés hármasa 
a pozitív pszichológia „szeretetteljes 
égisze” alatt (Oláh, 2004). Az ELTE 
egyik vezető pszichológusa, Oláh At-
tila így összegzi a pozitív pszichológia 
hozamát a pedagógiában alkalmazva: 
„a tudás gyökerei nem keserűek, ha-
nem édesek, különösen akkor, ha az 
iskola képes flow élményhez juttatni a 
tanulókat.” A pozitív pszichológia je-
les képviselői fontosnak tartják mind-
ezen felül az egyéni önmegvalósítást 
és a jóllétet, valamint az ezeket előse-
gítő feltételek tanulmányozását, gya-
korlati praxisba építését (Seligman – 
Positive Education). Hangsúlyozzák a 
tudás, a fejlődés önmagáért való örö-
mének szerepét, jutalmazó hatását, és 
saját magunk kezdeményezte cselek-
vésekben való aktivitást, valamint a 
kíváncsiság szerepét is; mind a min-
dennapi életben, mind az oktatásban. 
(Oláh, Seligman és Csíkszentmihályi, 
2012).

A másoktól kapott visszajelzések 
énképünket alakítják. A tanár-diák 
kommunikáció egyik jelentős eleme 
a tanórán elhangzó kérdések (a tanár 
részéről) és a kapott feletek (a diákok 
részéről) minősége, amelyek nagy-
mértékben meghatározzák és befo-
lyásolják a két fél kapcsolatát. A ne-
velő által a diáknak adott válasz(ok) 
minősége kétféle(ék) lehet(nek): 
pozitív vagy negatív; következmé-

nyeiket tekintve hatása(ik) azon-
ban többféle(ék) lehetnek. (Gordon, 
1998). Amennyiben ez a visszajelzés 
pozitív, az irányulhat a diák szemé-
lyiségre és a teljesítményre is: „Ügyes 
voltál!” „Kitűnő munka!” A negatív 
visszajelzéseknek viszont kizárólag 
a teljesítményre szabadna irányul-
nia, mint például: „Ez a dolgozat 
csapnivaló!”, máskülönben romboló 
hatással lehet a személyiség önérté-
kelési aspektusára, és azáltal akár a 
személyiség további optimális fejlő-
désére is (pl. egy olyan visszajelzés, 
mint „Jaj, de buta vagy!”). Jól látha-
tó, hogy pedagógiai tudatossággal 
mindez elkerülhető lenne! A pozitív 
hozzáállás és viszonyulás kiváltása 
ugyanakkor annál is inkább nehéz 
feladat, minél inkább nem találkozott 
vele az egyén az elsődleges szociali-
záció során. Ezért válhat szükségessé 
a fentiek tanítása akár a diákok, akár 
a pedagógusok számára is.  Seligman 
és munkatársai (2011) az ausztráliai 
Geelong Grammar School-ban 2008-
ban kidolgozták a pozitív pszicholó-
giai szemlélet oktatásban való alkal-
mazhatóságának feltételeit. Először a 
tanárokat képezték ki a pozitív pszi-
chológiai hátterű irodalom gyakor-
latba ültetésére az oktatásban, majd 
tanárok és pszichológusok együtt 
kezdtek hozzá egy új tanterv kidolgo-
zásához, melynek segítségével a pozi-
tív pszichológiai szemléletet az egész 
iskolában tudják alkalmazni. (Vö. 
Geelong Grammar School honlapja: 
https://www.ggs.vic.edu.au/School/
Positive-Education/What-is-Positive-
Education).

Köztudott, hogy a nevelő egy tü-
kör, aki a tanítványok elé állva nap 
mint nap tanúbizonyságot ad arról, 
hogy ő maga hogyan küzd meg egyes 
problémákkal, helyzetekkel, fejfájás-
sal, fronttal. Amennyiben a diákok 
viselkedésére válaszreakcióként türel-
metlenséggel reagál, azt is fogja visz-

A pedagógia napos oldala

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita
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szakapni „cserébe”. Ám, ha megtanít-
ja a dolgokat pozitívabban szemlélni 
(amit ő már esetleg tud, vagy megta-
nult), akkor viszont a tananyagon kí-
vül ugyan – de már tanított valamit. 
Seligman (2012) kérdésfeltevései jól 
tükrözik szemléletmódját a gyakor-
latba ültetve: Tanítható-e a történe-
lem úgy, hogy azt hangsúlyozza, az 
emberi fejlődés elképesztően jó, re-
mek, sőt kiváló dolog? Tanítható-e 
úgy a matematika, hogy azt nyomaté-
kosítsa a diákokban, az igazság legtö-
kéletesebb formájának megjelenése ez 
a tantárgy? Sőt, mi több, tanítható-e 
a biológia egy olyan eszmerendszer-
be ágyazva, mely szerint az emberi 
evolúció nemcsak rosszat (háború, 
fegyverkezés, éhínség), hanem jót is 
(együttműködés, önfeláldozás, szere-
tet) eredményezett?

A pozitív pedagógia egy új tudo-
mányág lehetne, melynek egyik kül-
detése a tanulás, illetve a tanár-diák 
kapcsolat pozitív feltételeinek meglé-
tére, valamint pozitív tanári gyakor-
latok beazonosításának felmutatására 
helyezi át a pedagógia fókuszpontját, 
a mai negatív trendekkel ellentétben. 
Munkadefinícióját így tudnám ösz-
szefoglalni a pozitív pedagógia lé-
nyegét: pozitív hatásrendszer, mely 
pedagógusok által tudatosan alakított 
és használt, összetett egészet alkotó 
kommunikációs, attitűd- és visel-
kedési rendszer, amely tudatos és 
nem-tudatos pedagógiai gyakorlatok 
halmazából áll. Fontos, hogy időben 
távolra ható módon is pozitív nyomot 
hagy/hagyhatna a neveltben, annak 
testi-lelki-szellemi egészségét elősegí-
tendő (Vö.: Hunyadyné, 2006 – a fe-
kete pedagógia definíciója nyomán). 
Vajon tényleg működhet mindez a 
gyakorlatban? Észre kell venni a ta-
nítványok szemében a csillogást, meg 
kell nyernünk őket a tanulásnak, fi-
gyelnünk kell rájuk. El kell érnünk, 
hogy ők is akarják (nem azt, amit mi, 
hanem magát a tudást), és ha nem 
motiváltak, akkor azzá kell tennünk 
őket. 

A motivációkutatás utóbbi évtize-
deiben a célok és a motiváció kap-
csolatának vizsgálata került előtérbe, 
és a kutatók (Elliot és Church, 1997, 
idézi Pajor, 2015) azt hangsúlyozzák, 
hogy a tanárnak segítenie kell abban 
is, hogy a diák meg tudja határozni 
saját célját. Ez lehet önfejlesztés/ha-
ladás, helytelen megoldás elkerülése, 
mások felülmúlása, vagy csak éppen 
az: másoknál ne legyek gyengébb! A 

magyar serdülőkön végzett kutatások 
tanulságai alapján (Pajor, 2015) meg-
állapítja, hogy ha a diákban nincs meg 
a tudásvágy, vagy az önfejlesztés mint 
motívum, akkor a siker mint folya-
mat kétségessé válik, és nagy az esé-
lye, hogy egyes külső tényezők hatása 
– például a tanárok támogatása vagy 
az elvárások szintje – megnő. Így te-
hát ha a diák motiválatlan, a motivált 
pedagógus háromféleképpen járhat el 
(ha sikert szeretne elérni): vagy meg-
találja a diák számára eredményessé-
get hozó motivációt, vagy pozitívan 
viszonyul a szituációhoz (pozitív pe-
dagógia eszköztára), vagy integrálja 
tudását és ötvözi mindezeket.

A pozitív pedagógia és a pozitív 
pszichológia eredményeinek tudatos 
alkalmazása a pedagógiai gyakorlat-
ban tehát egy lehetséges út a hatékony 
tanulássegítésben. A pozitív pedagó-
gia, noha jelenleg még utópisztikus-
nak tűnik, mindig is jelen volt az okta-
tásban; napjainkban is találkozhatunk 
jó tanári gyakorlatokkal, pozitív ta-
nári attitűdökkel és a tanulás örömét 
szolgáló módszerekkel. Arra gondol-
va, hogy a pszichológiában a pozitív 
„fordulatot” mint új irányzatot mely 
tényezők hívták életre, könnyen lehet 
a pedagógia vonatkozásában is pár-
huzamot találni arra, hogy nézőpont-
váltás lenne szükséges az oktatásban 
is. Klein Sándor szerint (Klein, 2007, 
2011): „az iskolai évek nem pusztán 
arra valók, hogy felkészüljünk a ké-
sőbbi életünkre, hanem arra is, hogy 
élvezzük életünknek ezt a szakaszát.” 
(Klein, 2012) Ez pedig jelen – több-
nyire – negatív tapasztalatok tükrében 
nehezen valósítható meg.

Seligman (2011) Nietzchét idézi, 
aki három korszakra osztotta az em-
beri történelmet. Az elsőt a „teve” 
korszakának nevezte – aki ül, nyö-
szörög és tűr. A második korszakot 
az „oroszlán” korszakának hívta, aki 
„nemet” mond (a zsarnokságra, a 
tudatlanságra).  A harmadik korszak 
véleménye szerint az „újjászületett 
gyermek” ideje lesz. Ő azt fogja kér-
dezni: „Mire mondhatunk igent? : 
 a több pozitív érzelemre
 a nagyobb fokú elmélyedésre
 a jobb kapcsolatokra
 arra, hogy több értelem legyen az 

életben
 a több pozitív teljesítményre
 a nagyobb jól-létre.” Seligman (2011, 

250.o.)
Mindannyian „igent” mondhatunk 

a pozitív oktatási-nevelési folyamatok 

minél szélesebb körű kiterjesztésére 
is.

A pozitív pszichológia szemlé-
letének és kutatási eredményeinek 
konvertálása a pedagógia világára 
szükségszerű, előbb-utóbb elenged-
hetetlenné válik. Miért ne tárjuk hát 
fel és építsük be a mindennapi ok-
tatási-nevelési folyamatba minél 
szélesebb körben a már meglévő jó 
gyakorlatokat, hogy azok a jövő ge-
nerációjának megelégedésére is szol-
gáljanak? Úgy vélem, hogy a nevelés-
tudománynak adekvát válaszokat kell 
adnia korunk sürgető kihívásaira.
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A kommunikációs kompetenciák 
fejlesztésének területe aktivitásra, be-
vonásra irányuló pedagógiai szemlé-
letmódot igényel. A határozott, ma-
gabiztos kommunikáció elsajátítása 
nem valósítható meg ugyanis hagyo-
mányos, frontális tanulásszervezési 
módszerrel. Az értelmi megismerés 
önmagában nem nyújt hatékony le-
hetőséget. Az élményszerű tanulás, a 
gyakorlatban való alkalmazás, kísér-
letezés az, ami a leginkább segítheti 
a gyermekek, diákok kommuniká-
ciós készségeinek fejlesztését. Mivel 
ez a fajta pedagógiai szemléletmód 
jelenik meg a drámapedagógiában 
is, ezért széles tevékenységformákat 
kínáló módszertára hatékony eszköz 
lehet gyakorló pedagógusok számára 
az anyanyelvi nevelésben. A kognitív 
képességek mellett az érzelmi és visel-
kedési tanulást is magába foglalja és az 
emberi erőforrások minél szélesebb 
körű mozgósítására épít. 

A válogatott feladatok témája és célja
Írásomban olyan drámapedagó-

giai eszközöket alkalmazó játékokat, 
feladatokat mutatok be, amelyek a 
nonverbális kommunikáció ismeret-

elméleti hátterét (definiálása, szere-
pe a kommunikációban, nonverbális 
csatornák, kutatási eredményekre 
kitekintés) és gyakorlati alkalmazási 
lehetőségeit mutatja be. A foglalko-
zás célja, hogy segítse a résztvevőket 
a tudatosabb nonverbális kommuni-
káció kialakításában, és a valós élet-
helyzetekre jól adaptálható modelleket 
nyújtsanak. A megélt szituációs hely-
zetek felhívják a figyelmet arra, hogy 
milyen sok információt árul el rólunk 
az, ahogyan mondunk valamit. A gya-
korlatok révén megtapasztalhatják a 
diákok, ők miként kommunikálnak 
testükkel, és kísérletezhetnek azzal, 
hogy mi a számukra hatékony, sikeres 
nonverbális kommunikáció taktikája. 
A bemutatásra kerülő játékok, gyakor-
latok lehetővé teszik, hogy ne csak az 
olvasottakból, hallottakból tanuljanak 
a diákok, hanem abból is, ahogyan és 
amit cselekszenek.

A feladatok könnyedén alakítha-
tók életkor szerint. Olyan példákat, 
szituációkat érdemes keresni egy-egy 
feladathoz, amely az adott diákcso-
port élethelyzetére a legrelevánsabban 
reflektál. Az általam megadott példák 
gimnazisták számára készültek. 

Mi is az a nonverbális kommuniká-
ció? 

Az első blokk célja annak feltárása és 
tisztázása, hogy mit is jelent a nonver-
bális kommunikáció, milyen jelentős 
szerepe van a megértésben. Megvizsgál-
juk, hogy antropológiai szempontból 
miként változott az emberi kommu-
nikáció. Körbejárjuk a nonverbális jel-
készletünk eredete kapcsán felmerülő 
kérdéseket. Elsősorban arról érdemes 
diskurzust nyitni, hogy melyek az örö-
költ, ösztönös, egyezményesen kiala-
kított jeleink, és hogy ezek felismerése, 
a jelek esetleges félreolvasása milyen 
kommunikációs zavarhoz vezethetnek. 

JÁTÉKTÁR
Azt mondtam, hogy arc?

A tanár arra kéri a diákokat, hogy 
tegyenek le mindent a kezükből és néz-
zenek rá. Ha ez megtörtént, akkor kérje 
meg a diákokat, hogy tegyék az össze-
zárt öklüket az arcukhoz, és mintha de-
monstrálná, a tanár az álla alá helyezi 
az öklét. Majd mindenki megtartva ezt 
a pozíciót, körbenéznek a teremben. 
Feltehetőleg a legtöbben az álluk alá 
tették az öklüket. Ez a ráhangolódó já-
ték beszélgetést indíthat a nem verbális 

Két lábon járó kommunikáció (2. rész)
Játéktár a nonverbális kommunikáció fejlesztéséhez
Szijártó Adrienn
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kommunikáció jelentéséről, szerepéről, 
arról, hogy miként figyelünk a verbális, 
nem verbális tartalomra. 

Ki ő?
Kreatív történetalkotás

A csoport tagjai képes kártyákat, 
magazinból kivágott képeket kapnak, 
melyeken különböző helyzetekben 
ábrázolt egyének vannak. A diákok-
nak ezek alapján kell mesélniük a ké-
pen látott alakról egy rövid történe-
tet. (például: Mit tudunk az illetőről, 
éppen hogyan érezheti magát, milyen 
élethelyzetben lehet?) Amikor egy-
egy történetnek a végére érnek, akkor 
a mesélő mindig indokolja meg, hogy 
a képen látottakból mi irányította őt 
ehhez a leíráshoz, történetszálhoz. (A 
képeket életkornak megfelelően vá-
logassuk össze. Akár lehet irodalmi, 
történelmi tanulmányokkal is össze-
köthető képeket választani.) 

Szoborpark, avagy ez történt velünk
Különböző lelkiállapotok bemutatása 
testnyelvi eszközökkel

A csoport tagjai elszórtan elhelyez-
kednek az üres térben. A tanár egy-
egy szituációt mond nekik (megbuk-
tam matekból az érettségin, a kedvenc 
tárgyamból jelest kaptam, finom ételt 
ettem, leesett a fagyim a földre, meg-
kaptam a várva várt ajándékot…), 
ilyenkor be kell állni a diákoknak abba 
a testtartásba, amit az adott helyzetben 
vennének fel, és szoborként meg kell 
fagyniuk. Miután szobrokká váltak, 
érdemes megadni azt a lehetőséget, 
hogy megtartva az arcukon felvett ér-
zelmi állapotot, mégis finoman körbe 
tekintsenek, és megnézzék egymás 
szoborképeit. Lehet fokozással is ját-
szani (például: leejtettem egy bögrét, a 
kedvenc bögrém, anyukám legértéke-
sebb vázáját, egy múzeumi vázát, stb.)

Cél: Mindkét gyakorlat célja a rá-
hangolódás, a nonverbális jelek uni-
verzalitására, olvashatóságára való 
felhívás mellett az előzetes tudás fel-
mérése. A gyakorlat során tapasztalt 
élményt érdemes verbális szinten ref-
lexiókként összegyűjteni, hogy a ké-
sőbbiekben az elméleti rész tartalmá-
val összevethető legyen. 

A nonverbális kommunikáció csa-
tornái

A különböző csoportosítási rendsze-
rek segíthetik a nonverbális kommu-
nikáció szegmentáltabb megfigyelését, 
a kódok könnyebb azonosíthatóságát. 
A magyar szakirodalomban Buda Béla 

vagy Wacha Imre felosztásai egyaránt 
jó kiindulópontot jelenthet. A non-
verbális kommunikáció eszköztárá-
nak megismerésén keresztül érdemes 
megfigyeltetni a diákokkal saját és tár-
saik nonverbális kommunikációját. A 
gyakran visszatérő, jól megfigyelhető 
jelek tanulmányozása segítheti a saját 
és a másik fél üzenetének kódolását is. 

JÁTÉKTÁR
Rendőrségi váróterem 

Egy rendőrségi váróteremben va-
gyunk. A rendőrségi kihallgatásra 
várakozókat a rendőrök (a csoport ki-
jelölt része) egy üvegfal mögül szem-
lélik. Megfigyeléseikből következte-
téseket vonnak le arra vonatkozólag, 
hogy ki milyen tettet követethetett el. 
A beidézetteket az önként jelentkező 
résztvevők közül választjuk ki (5-6 
fő). Egy-egy szerepkártyát bocsájtunk 
rendelkezésükre. A résztvevőknek a 
kártyán olvasott instrukciók szerint 
kell az adott karaktert megjeleníteni. 
Megadhatjuk az elkövetett tett fajtáját 
és a karakterek jellemtulajdonságait, 
aktuális érzelmi állapotuk jellemzőit 
(pl. 1. gondatlanságból elkövetett em-
berölés – súlyos bűntudat, ijedtség, 2. 
drogdíler – magabiztos, fellengzős, 3. 
bolti tolvaj – riadt, enyhe zavarodott-
ság). A legfontosabb szabály, hogy a 
szerepek alakítói nem beszélhetnek, 
pusztán nonverbális jelek által (a vá-
rakozás idejét játszva) mutathatják be 
karaktereiket.

Iskolai vizsgázás előtt 
Idő függvényében az előző feladat 

iskolai szituációba való átültetése is 
eljátszható. Itt a szereplők megtartják 
ugyanazt a testtartást, amit már felve-
tettek a kiadott szerepkártyák alapján, 
csak most a kérdést és a szituációt vál-
toztatjuk meg: Milyen vizsgázó típu-
sokról tanúskodnak a látott pozíciók?

Hogy érzem magam?
Mindenkinek a hátára 3 kártyát ra-

gasztunk fel, amelyeken különböző 
érzelmi állapotok vannak megnevez-
ve (pl. szomorú, büszke, unott, levert, 
mérges…). A teremben járkáló diá-
koknak meg kell kérdezni a társaiktól, 
hogy miként érzik ők most magukat 
(1-es állapotban – 1-es kártya, 2-es 
állapotban – 2-es kártya…). A társaik 
nonverbális jelek által eljátsszák azt az 
adott érzelmi állapotot, a játékosnak 
pedig ez alapján kell kitalálnia, hogy 
milyen érzelmek vannak megnevezve 
az ő kártyáin.

Az egész világ így csinálja
A résztvevők körben ülnek, egy já-

tékos kimegy. A többiek megegyeznek 
egy érzelmi állapotban, tulajdonság-
ban (Például: vidám, szomorú, bosz-
szús, büszke, türelmetlen…) Amikor a 
játékos bejön, az a feladata, hogy kita-
lálja azt a szót, amiben a többiek meg-
egyeztek. Ehhez azt kell tennie, hogy 
a társainak kérdéseket tesz fel, hogyan 
végez egy adott dolgot az egész világ. 
(Például: Hogyan biciklizik az egész 
világ? Hogyan olvas az egész világ?...) 
A csoportból mindig más kell, hogy 
a válaszra bemutassa szavak nélkül az 
adott cselekvést, azt úgy végezve, hogy 
tükrözze a kiválasztott szót (például 
unottan mos kocsit). Akinél megfej-
ti a kitaláló, az megy ki a következő 
körben. (Érdekes lehet példákat össze-
gyűjteni a kulturális különbségekről, 
hogy mik azok a nonverbális reakciók, 
amelyek nem érthetők az egész világ 
számára.)

Cél: A nonverbális jelek olvasásának 
fejlesztése. A tanult nonverbális csa-
tornák felismerése és elemzése. Annak 
tudatosítása, miként árulkodik rólunk 
testtartásunk, szavak nélküli kommu-
nikációnk. 

A nonverbális kommunikáció funk-
ciói

Ebben a részben körüljárjuk, hogy 
miért fontos a verbális és nonverbális 
jelek harmóniája. A gyakorlatok által 
megnézzük, hogy a két kommuniká-
ciós szint miként erősítheti, helyette-
sítheti vagy éppen olthatja ki egymást. 
Például, ha egy diák felkészülten, ma-
gas szaktudással érkezik egy konfe-
renciára, de a beszédtempója hezitáló, 
testtartása bizonytalan, akkor az meg-
kérdőjelezheti szakmai hitelességét. 

JÁTÉKTÁR
Tolmácsolni a látottakat! 

Két játékos a kiosztott feladatkár-
tyák alapján, rövidmegbeszélés után 
némajátékkal improvizál egy szituáci-
ót. A látott jelenetet két másik játékos 
szinkronizálja párhuzamosan, E/1 sze-
mélyben. Nem az adott szituáció meg-
fejtése az elsődleges cél, hanem sokkal 
inkább az, hogy rájöjjenek a szereplők 
helyzethez való viszonyára, képesek 
legyenek lefordítani nonverbális érzel-
mi reakcióikat. Ezért érdemes a meg-
adott feladatkártyán a szerephez tarto-
zó érzelmi állapotokat is megadni. A 
feladatra önként jelentkezőket kérünk. 
(Például: egy elszánt, lelkes aranyásó 
az unott, lusta társával kincset keres-
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nek, vagy a higgadt szakács és kap-
kodó, idegeskedő tanonc egy főző-
műsorban főznek…)

Cél: Egy adott nonverbális tör-
ténésre verbálisan reagálni, azál-
tal, hogy nemcsak az adott jel je-
lentésének, hanem funkciójának 
a tolmácsolása is fontos szempont 
legyen.  

Mondom, de mást mutatok!
Szét lehet választani a nonver-

bális és verbális kommunikációt 
egymástól? Erre a kérdésre keresi 
a választ ez a játék. A részvevők 
párban kapnak egy-egy szituációt, 
amit egymás között kell eljátszani-
uk. A szituáció alapján megegyez-
nek, hogy ki kit alakít, és ügyelnek 
a megadott instrukciók betartására 
(például: szülő-diák: dorgálás ver-
bális szinten, kedveskedés nonver-
bális szinten, főnök-alkalmazott: 
kitüntetés nonverbális szinten, el-
bocsájtás verbális szinten). 

Cél: Játékos kísérlet arra vonat-
kozólag, hogy miként lehet szét-
választani a nonverbális és verbális 
kommunikációt egymástól. Továb-
bá cél azon elméleti keret gyakor-
latba építése, hogy miként képes 
a nonverbális kommunikáció sti-
mulálni az érzéseinket és ezáltal 
hatással lenni a verbális kommuni-
kációra, illetve hogyan válik a kettő 
egymással kölcsönhatásban lévő 
komponenssé. 

Milyen jelentősége van a tudatos 
megfigyelésnek és alkalmazás-
nak?

Az eddigi modulok során ösz-
szegyűjtött tudás, játékélmény és 
tapasztalat alapján a nonverbá-
lis kommunikációra való tudatos 
reflektálás és a tudatos testbeszéd 
stimulálása a cél. A tudatos non-
verbális kommunikáció segítséget 
nyújthat mások megértésében, 
mások véleményének befolyásolá-
sában, sőt még abban is, ahogy az 
illető alany saját magát látja. 

JÁTÉKTÁR
Az én pózom

Különböző testhelyzetek, szituáci-
ók felvételével az én állapot/én test-
kép vizsgálata

A játékosok kapnak egy-egy be-
széd (egyirányú monológ) megtar-
tására vonatkozó helyzetkártyát (pl. 
edző buzdító beszéde a meccs előtt, 

„A természettel való felelősségteljes 
bánásmód természetes alapja egészen 
egyszerűen a szeretet, az érdeklődés 
és megértés a természet iránt. Ezek az 
értékek senkinek sem pottyannak egy-
szerűen az ölébe, ezeket meg kell ta-
nulni. A tanulás pedig akkor megy leg-
könnyebben, ha örömet okoz. (Hans 
C. Salzmann)

A környezeti nevelés jellemzői
Ahhoz, hogy a környezeti nevelés 

módszereit, tevékenységformáit meg-
felelően körül tudjuk írni, lényeges a 
fogalom jelentésének, tartalmának 
tisztázása. A környezeti nevelés de-
finiálásában az egyik legmérvadóbb 
az IUCN által megfogalmazott meg-
határozás, miszerint a környezeti 
nevelés „olyan értékek felismerésének 
és olyan fogalmak meghatározásának 
folyamata, amelyek segítenek az ember 
és kultúrája, valamint az őt körülvevő 
biofizikai környezet sokrétű kapcsola-
tának megértéséhez és értékeléséhez 
szükséges készségek és hozzáállás kifej-
lesztésében. A környezeti nevelés hatást 
gyakorol a környezet minőségét érintő 
döntéshozatalra, személyiségformálás-

köszöntő beszéd édesapád születés-
napjára). Mellé különböző testhely-
zeteket ábrázoló rajzkártyát kapnak 
(pl. hatalmi pozíció, alárendelt 
testtartás, lefelé néző tekintet…). 
Ezzel a gyakorlattal azt vizsgáljuk, 
hogy egy-egy testhelyzet felvétele, 
tudatos kitartása – azzal való kom-
munikálás hogyan hat vissza a be-
szédmódunkra, a verbális tartalom 
formálására.

 
Elmesélem, de ne hallgass, hanem 
figyelj! 

Párokba rendeződnek és egy 
percben kell beszélniük a számuk-
ra legkedvesebb hobbijukról úgy, 
mintha nagyközönség előtt, pódi-
umról beszélnének. A társaknak az 
egy perc leteltével visszajelzést kell 
adni a másik számára, hogy mi jel-
lemezte adott esetben a nonverbá-
lis kommunikációját, mire figyeljen 
oda. Ezután cserélnek.

Cél: Annak megfigyelése, hogy 
milyen nonverbális kommunikáció 
jellemez minket abban az esetben, 
amikor spontán módon monologi-
zálnunk kell közönség előtt.

Összefoglaló
Minden pillanatunkban a tes-

tünk érzéseinkről, az adott helyzet-
hez való viszonyunkról jeleket küld 
a másik fél számára, és közben mi 
is jeleket olvasunk a másik félről. 
Ahhoz, hogy a különböző kommu-
nikációs élethelyzetekben sikeresen 
helytállhassanak a diákok, nem sza-
bad elhanyagolni a magabiztos, tu-
datos nonverbális kommunikáció 
kialakítását. A játéktár feladataiból 
válogatva remélem, mindenki talál 
olyan inspiráló elemet, amelyet ha-
tékonyan tud alkalmazni pedagógi-
ai tevékenységében, és a diákokkal 
részesei lehetnek a felszabadult kí-
sérletezésnek. 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM: 
 Bús Imre – Péchy Benjamin – Szabó 

Ernő – Szente István: Játékok a személyi-
ség- és közösségfejlesztés szolgálatában. 
(szerk. Bús Imre) Szekszárd, 2003. PTE 
Illés Gyula Főiskolai Kar. 152. 

 Debreczeni T., Pedagógiai módszer a 
drámapedagógia. Magyar Drámapeda-
gógiai Magazin,1992, 3.sz., 3-6.

 Drimál István (2001): Határok nélkül? 
In Humán Fókusz. IV. évf. 10. szám.

 Knapp, M. L. (2003): A nem verbális 
kommunikáció. In Horányi Ö. Kommu-
nikáció I. General Press. Bp. 48-64. 

 Rudas János (1997): Delfi örökösei. 
Önismereti csoportok: elmélet, módszer, 
gyakorlatok. Gondolat–Kairosz K. Bp.

MAJ_BELSOK15_16.indd   14 25.4.2016   10:56:29



Katedra Környezeti nevelés

ra és egy széles értelemben vett viselke-
désmód kialakítására.” (IUCN 1970.)

„A környezeti nevelés célja – a 
Nemzeti Környezeti Nevelési Straté-
gia szerint – a környezettudatos ma-
gatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése. Messzebb tekintve a kör-
nyezeti nevelés a bioszféra – s benne 
az ember – megőrzését, fenntartását 
célozza. Célja a természetet, az épített 
és társadalmi környezetet, az embert 
tisztelő szokásrendszer érzelmi, értel-
mi, esztétikai és erkölcsi megalapozá-
sa.” (Victor A. 2005:13)

Napjainkra a környezeti nevelés 
olyan változásokon, fejlődésen ment 
keresztül, melynek következménye, 
hogy csaknem mindazt tartalmazza, 
amit a fenntarthatóság eszméje meg-
fogalmaz, amit annak pedagógiai 
gyakorlata megkíván. A fenntartha-
tóságra nevelés központi gondolata 
a „környezeti polgárrá” nevelés, és 
ezen belül a fenntartható fejlődés 
(felelősség a jövő generációkért) és 
a fenntartható fogyasztás érdekében 
szükséges magatartásminták, értékek 
és életviteli szokások megtanítása. 
(Havas 2001.) 

A környezeti nevelés magában fog-
lalja a környezet aktív megismerését, 
a rendszerben való gondolkodást, a 
holisztikus szemléletmódot, a fele-
lősségteljes döntések meghozatalá-
hoz szükséges készségek, képességek 
kialakítását. Mindez a környezetről 
– környezetben – környezetért hár-
mas egység köré épül. (Schróth 2004.) 
Jelenti a természeti és mesterséges 
környezettel kapcsolatos ismeretek 
megszerzését, mindezt a környezettel 
megvalósuló közvetlen kapcsolatban, 
életszerű helyzetekkel, valós problé-
mákkal, továbbá a környezetért való 
tenni akarást és felelősségteljes ma-
gatartást.

Ma a környezeti nevelés során in-
tegráltan jelenik meg az ökológia és 
humánökológia, ami azért is lényeges 
szempont, mert kizárólag az „ember 
biológiai és társas–társadalmi termé-
szetének sajátosságaira építve történ-
het az értékrend, az életmód, az er-
kölcsi és életviteli értékek formálása”. 
(Gulyás – Havas 2003)

Lényeges feladat, hogy a felnövekvő 
generációban kifejlődjön a környezet 
iránti gondoskodó, érdeklődő, érték-

óvó magatartás, fokozódjon a fele-
lősségérzetük otthonuk, iskolájuk és 
tágabb közösségük iránt. (G. Schulz 
1997) A környezeti nevelés kérdését 
nem lehet szeparáltan kezelni más 
nevelési területektől sem. Szervesen 
összekapcsolódik a „klasszikus” ne-
velési feladatokkal is, mint például az 
erkölcsi, értelmi, testi vagy esztétikai 
neveléssel. Egy-egy környezeti kér-
dés számos etikai, erkölcsi vonatko-
zású problémakört is felvet, továbbá 
a környezet állapota jelentős befo-
lyással van egészségünkre. De gon-
dolhatunk arra is, hogy a rendezett, 
gondozott, egészséges természeti és 
mesterséges környezet esztétikumra 
nevel, ízlésünket formálja. A környe-
zeti nevelés jellegéből adódóan nem 
kizárólag egy tudományterülethez 
kapcsolódik, hanem átfogja a termé-
szet- és társadalomtudományok szé-
les körét. Havas Péter úgy fogalmaz, 
hogy a környezeti nevelés „integráló 
szempont, amely tantárgyakat egybe-
kapcsol a közös illetékesség, a szak-
mai – szaktárgyi kapcsolatok alapján. 
Rendező elv, amely különböző tanulói 
tevékenységeket segít megfelelő mintá-

Környezeti nevelés 
játékos módszerekkel

Kövecsesné Gősi Viktória
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zatokba elhelyezni, összhangba hozva 
az iskolai intézményes és nem intéz-
ményes nevelő hatásokat, továbbá 
az összehangolást segítő értelmezési 
keret, amelyben arányosan és harmo-
nikusan elhelyezkedhetnek szakkörök 
és tantárgyi blokkok, közösségek te-
vékenysége és az intézményt körülve-
vő-fenntartó közösségek szempontjai, 
érdekei is egyeztethetőkké válnak.” 
(Havas P. 1994: 21)

A fellelhető szakirodalmak és a 
környezeti nevelés szakértőinek 
munkái (Havas P. 1994., Kováts-
né Németh Mária 1996., 2010., Joy 
Palmer – Philip Neal 2000., Schróth 
Á. 2004.) alapján összefoglalható, 
hogy a környezeti nevelés egyszerre 
globális és lokális, a helyi környezeti 
gondok megláttatása révén a tágabb 
összefüggéseket feltérképezve mu-
tatja meg a globális problémákat is. 
A környezeti nevelés társadalmi ügy. 
Egyik fő feladata segíteni a különbö-
ző társadalmi csoportok környezeti 
konfliktusainak kezelését. 

A környezeti nevelés csak együtt-
működésben, egy hálózatban kezel-
hető probléma, az iskola, a család, az 
egész társadalom közös feladata, fe-
lelőssége. Jellemzője, hogy rendszer-
szemléletre nevel, megmutatva, hogy 
a különböző környezeti, társadalmi, 
és gazdasági jelenségek és problémák 
összefüggnek egymással. 

Ebből adódik, hogy teljes, mint-
sem részleges, hiszen több művelt-
ségi területre kiterjedő feladat. A 
környezeti nevelés amellett, hogy 
holisztikus, ugyanakkor analitikus 
jellegű is egyben, továbbá az alterna-
tív gondolkodást elősegítő folyamat. 
Az élethosszig tartó folyamat során 
a fenntarthatóság elveit figyelembe 
véve koncentrál a jelen problémáira 
és a jövőre egyaránt. 

Lényeges vonása továbbá, hogy 
a testi-lelki egészség, a viselkedés- és 
környezetkultúra komplex tevékeny-
ségrendszerének segítségével kialakul 
az ember harmóniára való törekvése 
önmagával, a természeti és mestersé-
ges környezettel, az embertársakkal 
való viszonyok során. (Kovátsné N. 
Mária 1997)   

A környezeti nevelés eredménye-
ként a kísérletező, kreatív, kommuni-
katív ember az, aki elérkezhet a kör-
nyezettudatosabb, egészségtudatosabb 
élethez. (Pusztai Borbála 2002) Mind-
ezt messzemenően segíti a környezeti 
nevelés módszertanával, hiszen elő-
térbe helyezi a tanulási folyamatban 

való aktív részvételt, a tanítási – ta-
nulási technikák, oktatási módszerek 
gazdag tárházát kínálja, hangsúlyozva 
a gyakorlati tevékenységek és közvet-
len tapasztalatok jelentőségét. 

A környezeti nevelés jellegéből 
adódóan igényli a változatos, a témát 
több oldalról megközelítő oktatási 
módszerek, technikák alkalmazását. 
A környezeti nevelés korszerű elvei-
nél fontos szempont az élményszerű-
ség, a közvetlen érzékszervi tapaszta-
latszerzésen alapuló ismeretszerzés, 
a színesség, a játékosság, a megfelelő 
motivációs bázis biztosítása a tanulók 
számára, hiszen ez lehet a tanulás, az 
információfeldolgozás alapja, kiin-
dulópontja. Lényeges a foglalkozások 
megtervezésénél a konkrét életta-
pasztalatok, élethelyzetek beépítése a 
tanórán/erdei iskolában feldolgozás-
ra kerülő ismeretkörökbe, továbbá a 
környezettel kapcsolatos erkölcsi szi-
tuációk átélhetősége.

A módszertani tervezésnél figye-
lembe kell venni azt a gondolatsort 
is, amit a XX. század elején vallot-
tak. Csak azt tudjuk védeni, amit 
ismerünk, amihez élményünk kap-
csolódik, amit megszeretünk. (Ko-
váts-Németh Mária 2010: 31.) A ma-
gatartásformáláshoz, a környezeti 
attitűdök fejlesztéséhez szükségszerű 
mindezeket az elveket követnünk.

A szerepjátékok, a mozgásos, illet-
ve zenei feladatok beiktatása életsze-
rűvé és élményszerűbbé teszi a tan-
órákat, erdei iskolai foglalkozásokat. 
Mindezeket támogathatjuk sokféle 
forrás (irodalom, képzőművészet, 
zene) felhasználásával, a változatos-
ság biztosításával.

Az esetelemzések, problémahelyze-
tek sokoldalú megközelítése fejleszti 
a tanulók reflektív, kritikai gondol-
kodását, érzékenységét a problémák 
iránt. Lényeges szempont a módsze-
rek és tevékenységformák megterve-
zésénél annak ismerete, hogy milyen 
a tanulók érdeklődése, hogyan tud-
juk azt felkelteni, hogyan tudjuk ku-
tató, felfedező vágyukat kielégíteni. 
További szempont a tanulók öntevé-
kenységére történő alapozás, mely in-
tegrált tudás közvetítésével kell, hogy 
megvalósuljon. 

Környezeti nevelési játékok, felada-
tok
Érzékszervi tapasztalatszerzésen 
alapuló játékok

A környezeti nevelés fontos irány-
elve a „fejjel, kézzel, szívvel” tanulás. 

Az érzékszervi tapasztalatok meg-
szerzése igazi élményt jelent a gye-
rekek számára, érzékenyíti őket a kö-
rülöttük lévő természeti környezetre. 
Megtanít koncentrálni, odafigyelni, 
kikapcsolni. 

 Az erdő illatai 
Minden gyereknek osszunk ki egy 

kis fedeles dobozt. (Kindertojás-bel-
ső műanyag dobozkája vagy filmes 
dobozok…) A gyerekek egy megha-
tározott területen gyűjtsenek a do-
bozba erdei illatokat. Visszaérkezve 
álljanak körbe, mindenki adja tovább 
a dobozkáját, és szagolják meg a 
gyerekek sorban. Ilyenkor elcsodál-
koznak, hogy milyen sokféle illatú 
növény van az erdőben. A beszélge-
tés során előkerülhetnek a gyógy- és 
fűszernövények, az állatok szaglása, 
tájékozódása.

 Vakvezetés
A gyerekek párt választanak a játék 

során. Az egyiknek bekötjük a sze-
mét. A párja, a látó, kiválaszt három 
különböző dolgot, amelyhez odave-
zeti bekötött szemű párját (száraz ág 
a földön, fatuskó, kődarab…). A rö-
vidke séta után, amikor a párok visz-
szatértek a kiindulási helyre, levéve a 
kendőt, meg kell keresni a kitapoga-
tott tárgyat. A bekötött szemű gyer-
mek mondja el, hogy miről ismerte 
fel a tárgyakat. 

 Százlábú
Ha az időjárás megengedi, a részt-

vevők húzzák le a cipőjüket és a zok-
nijukat. Bekötött szemmel, egymás 
után felsorakozva fogják meg egymás 
vállát, ők lesznek a százlábú hernyó. 
A vezetőnek a szeme nincs bekötve, 
hiszen a százlábúnak is elöl van a sze-
me. Lassan elindulva, egymást fogva 
menjenek az erdőn, avaron, letapo-
sott úton… Visszaérkezve a kiindulá-
si helyre, a kendő levétele után kér-
dezzük meg, mit éreztek a lábuk alatt, 
hol vezetett az út, visszatalálnának-e.

 Hangtérkép
Az erdőt járva intsük csendre a 

gyerekeket. Kis területen ültessük le 
őket egyenként a fűbe, kőre, farönk-
re…, lehetőleg olyan távol, hogy ne 
zavarják egymást. Így mindenki el 
tud mélyedni a természetben. A pa-
pírlapjukra rajzoljanak egy kis em-
berkét, ami őket jelzi. Rajzolják le a 
lapra, honnan, milyen hangokat hal-
lottak. 5-10 perc múlva mindenki jöj-
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jön vissza, és beszéljük meg közösen 
az élményeinket. Utána mindezt kife-
jezhetjük versben, rajzban stb.

 Szerepjátékok
Alkossatok erdőt! Mindenki vá-

lasszon egy növény- vagy állatszere-
pet. Az erdő lakói beszélgessenek az 
emberről!

 Táplálékhálózat vagy ÖKO-háló: 
A játék célja az életközösség fogalmá-
nak szemléltetése, az erdő élőlénye-
inek kapcsolatrendszerének bemu-
tatása. Minden gyermek a ruhájára 
csíptetve kap egy-egy növény- vagy 
állatkártyát. Fontos szempont a kár-
tyák összeállításánál, hogy táplálko-
zási, fejlődési, életmódbeli, élőhely 
stb. szerinti kapcsolatban legyenek 
egymással. Álljanak körbe a csoport 
tagjai, és egy fonal gombolyag indul 
el körbe annak figyelembevételével, 
hogy ki kivel van kapcsolatban. Lé-
nyeges, hogy a gyerekek mindig in-
dokolják meg a választásaikat. Azért 
vagyok veled kapcsolatban, mert… A 
fonalat meg kell fogni, és aki kapcso-
latban van velünk, annak kell tovább 
adni a gombolyagot. A játék végére 
egy szövevényes háló alakul ki, mely 
szemlélteti az élővilág sokszínűsé-
gét, egyensúlyát, az élőlények közötti 
kapcsolatokat. Lezárásként különbö-
ző kártyákat helyezhetünk el sorban 
néhány szereplőn (pl. erdőtűz, vegy-
szerek, szélvihar). Akik kártyát kap-
nak, elengedik a fonalat. A játék vé-

gén így könnyen bemutatható, hogy 
mi történik abban az esetben, ha ez a 
kényes egyensúly felborul. 

 Alkotó játékok
Nagyon lényegesnek tartom a kör-

nyezeti nevelés során a kreatív alkotó 
folyamatokat. Az ismeretanyag mel-
lett az élményszerű alkotás mélyíti 
el a gyerekek tudását, alakít ki olyan 
érzelmi viszonyulásokat a természet-
hez, mely az attitűdjeikben tartós vál-
tozást eredményez. Néhány példa a 
teljesség igénye nélkül: 
 Adva van egy csupasz fatörzs. Egé-

szítsd ki a lelkiállapotodnak megfe-
lelően! Hasonlítsátok össze, ki mit 
rajzolt! 
 Találjatok ki dallamokat az egyes 

évszakokhoz, például a hóeséshez, 
napsütéshez, viharhoz!
 Találjatok ki olyan mozdulatsort, 

amivel minden reggel köszöntenétek 
a felkelő Napot!
 Milyen természetes anyagokkal le-

het zenélni? Zenéljetek a hangsze-
reitekkel! (kövek, fadarabok, zizegő 
száraz növények, stb.)
 Fejezzétek ki tánccal, mozgással a 

különböző természeti jelenségeket! 
(vihar, napfelkelte, szivárvány, szel-
lő, stb.) Aláfestő zenét is keressetek 
hozzá!

 Készítsük el a Természet Palettáját!
Többféle formát vághatunk ki, iga-

zodva akár az évszakokhoz. Lehet 
tenyérnyi nagyságú festőpaletta, le-

vél, virág, madár, lepke stb. forma. A 
közepére egy kicsi ragasztócsíkot he-
lyezünk el (kétoldalú ragasztó), és a 
gyerekek a tanulmányi séta vagy túra 
során töltik meg színekkel a palettát. 
Kicsi növényi részeket gyűjtünk, ter-
mészetesen figyelve arra, hogy védett 
növény ne kerüljön a palettára. Gyö-
nyörű alkotások készülhetnek, szem-
léltethetik egy-egy évszak színvilágát, 
sokszínűségét. 

 „Lapbook” készítése: 
A mai digitális generáció külön-

böző eszközök segítségével tájéko-
zódik. Egy helyen képes számtalan 
dolgot megkeresni az adott témához 
kapcsolódóan. Ez az alkotó, kreatív 
játék ezt veszi alapul, de nem elektro-
nikus formában, hanem a vizualitást 
mozgósítva. Egy nagy kartont kap-
nak a gyerekek behajtva, lehet akár 
használt dobozokat is szétszedni, és 
a pedagógus által megadott témához 
kapcsolódóan terveznek játékokat, 
feladatokat. A feladat kiválóan alkal-
mas egy téma több oldalról történő 
körüljárására, a tantárgyi koncent-
ráció megvalósítására. Én leginkább 
az erdei iskola utolsó napján az is-
meretek szintetizálása céljából alkal-
mazom. A gyerekek kapnak kisebb 
támpontokat, de az alap az ő kreati-
vitásuk, ötleteik, terveik. 

A kinyitható lapbook belsejébe 
kerülhetnek erdővel kapcsolatos da-
lok, versek, gyógynövények képei, 
leírások, kérdező orsó, találd ki játék, 

A természet palettája „Lapbook”
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mini társasjáték az erdő élővilágá-
hoz, memóriajáték, önálló alkotások, 
fogalmazások, általam kiosztott fel-
adatlapok, stb.

A lapbookot ki lehet díszíteni, szé-
píteni, és a tartalmát az iskolába való 
visszatérés után is lehet folyamatosan 
bővíteni. Tapasztalataim szerint a 
gyerekek nagyon szeretik ezt a játé-
kos feladatot, fiúk, lányok egyaránt 
szívesen foglalkoznak vele. 2-3 óra 
úgy el telik, hogy észre sem vesszük, 
és nem fáradnak el a tanulók a mun-
ka során. 

Fogalmazások készítése, irodalmi 
alkotások elemzése

 Szerkesszetek egy füzetet a követke-
ző címmel: a természetjárók jogai és 
kötelességei!
 Adjatok egy megszívlelendő jó ta-

nácsot a szomszédotoknak a környe-
zetvédelemmel kapcsolatban!
 Mit gondol a fa a favágóról? Írjatok 

erről néhány gondolatot! 
 Készíts HAIKUT a természethez, 

erdőhöz kapcsolódóan!
Az első sor 5 szótag – a hangról szól, 
a második sor 7 szótag – a tapintásról 
szól, a harmadik sor 5 szótag – az il-
latról szól.
 Meséld el, milyennek képzeled el ál-

maid kertjét! Hogyan óvnád benne a 
növényeket?
 Értelmezd az alábbi közmondáso-

kat, szólásokat!  

• Amilyen mértékkel te mérsz, 
olyannal kapod vissza. 

• Amely fának árnyékában nyugszol, 
ne nyesegesd!

• Egyik kökény, másik galagonya.
• Ember hiba nélkül, fa csomó nélkül 

nincsen. 
• Erdő nincsen zöld ág nélkül.

• Fűben, fában van orvosság. 
• Ki a virágot szereti, rossz ember 

nem lehet. 
• Nem látja a fától az erdőt.
• Nem minden gyümölcs jó, mely 

szépen piroslik. 
• Egy fa nem erdő.
• Egy fecske nem csinál nyarat.
• Rossz fát tett a tűzre. 
• Maga alatt vágja a fát. 
• Kiugratta a nyulat a bokorból.
• Az agg fát árnyékáért becsüld.
• Jó fának is van rossz gyümölcse.

 Hogyan fejezi ki, milyen eszközök-
kel ábrázolja az irodalom, képzőmű-
vészet, zene a természetet? Gyűjtsél 
példákat!
 Ha fényképalbumot készítenél a ter-

mészeti környezetről, amelyben élsz, 
milyen fotótémákat választanál?

A televízió, internet adta lehetősé-
gek kihasználása

A környezeti nevelés során azokat 
a forrásokat sem hagyhatjuk ki, amik 
a z- és alfa-generáció életének szerves 
részét képezik. 
 Elemezzük a tévében látott reklá-

mokat, majd készítsünk tudatos vá-
sárló reklámot!
 Tekintsünk meg kisfilmeket a kü-

lönböző témákhoz kapcsolódóan, 
majd elemezzük, beszéljük meg. 
 Javasolt kisfilmek az alsó tagoza-

tos korosztálynak: 
 A marha útja, REFLEX Környezet-

védelmi Egyesület 
(https://www.youtube.comwatch?v= 
GaoaPXNq9pU)
 Egy bolygón élünk? REFLEX Kör-

nyezetvédelmi Egyesület 
(https://www.youtube.com/watch?v=25CV 
WMN8Rag)
 A jövőnk múlhat rajta! Válasszunk  

magyar terméket! 

(https://www.youtube.com/watch?v= 
kI14ldKRnJQ)
 Hulladékból termék 2012 oktató-

film 
(https://www.youtube.com/watch?v= 
OhIveuPi_YQ)

A játékos feladatok forrásai: 
 Kéri Katalin-Ambrus Attila: Szárnyaljon 

a képzeleted! Feladatgyűjtemény, Calibra 
Kiadó Bp., 
 Adorján Rita: Magonc Természetisme-

reti játékok az erdőben, Mecseki Erdészeti 
Részvénytársaság, Pécs, 1998. 
 Erdő nincsen zöld ág nélkül, Szólások 

és közmondások, Társ Kiadó Sepsiszent-
györgy, 2012. 
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Az utóbbi években maga a pedagó-
gia mint tudományág radikális fejlő-
désnek indult, ami kihatással bír a tör-
vényi szabályozásokra, és szorosan 
összefügg az  edukációs  gyakorlatban 
megvalósuló változásokkal. Mivel az 
innováció a  fejlődés elengedhetetlen 
tartozéka, ez hatással van az óvoda-
pedagógia elméletének és gyakorla-
tának alakulására is. Ezért a   szakma 
hazai képviselői fontosnak tartották 
a külföldi mintákat tanulmányozva az 
Állami oktatási program innovációját. 
Ezáltal a  2015-ös év óriási változáso-
kat hozott magával, melyek hatással 
vannak/lesznek az óvodákban megva-
lósuló oktató-nevelő munka megvaló-
sítására,  pedagógiai gyakorlatára.

A jelenlegi, még hatályban lévő „A 
gyermek és a  világ“ alcímű Állami 
oktatási program (ISCED 0) 2008-
tól szabályozza a óvodai munkát. Ez 
azonban idén augusztus végével ér-
vényét veszíti, és átveszi a  helyét az 
innovált Állami oktatási program 
a  preprimáris képzésben az óvodák 
részére. A megújított programot 2015. 
március 10-én hagyták jóvá, és kísér-
leti jelleggel ez év szeptemberétől lép-
tették érvénybe. Az idei iskolai évben 
tehát átmeneti időszaknak minősült, 
melynek keretén belül kipróbálásra 

került az új program a gyakorlatban. 
Ebbe az úgynevezett tesztelési fázis-
ba az óvodák szabad elhatározásból 
kapcsolódhattak be. Az együttműkö-
dési szerződés keretén belül az Állami 
Pedagógiai Intézettel dolgozhattak 
együtt, és lehetőségük volt kipróbálni 
az „új program“-ot, megismerkedni 
annak előnyeivel és hátrányaival.

Hazánkban 2008-tól az óvodai 
oktatás és nevelés   kétszintű tartal-
mi szabályozás alapján valósul meg, 
amely nemcsak szemléletében, hanem 
tartalmában is nagy változást hozott 
az óvodák életébe. A kétszintű szabá-
lyozás első szintje a kötelező érvényű 
központi szabályozó dokumentum, 
amely mindig az aktuális Állami ok-
tatási program. Meghatározza a hazai 
óvodai nevelés céljait, feladatait, az 
óvodákban folyó nevelőmunka alap-
elveit, az óvoda funkcióit, az óvodai 
tevékenységformákat, az óvodai élet 
megszervezésének elveit és az óvodás-
kor végére várható fejlődési jellem-
zőknek megfelelő elvárásokat szten-
derdek formájában. A második szint 
a helyi tartalmi szabályozó, vagyis az 
óvoda saját oktatási programja, ame-
lyet minden óvodai kollektíva köteles 
kidolgozni az éppen aktuális Állami 
oktatási programnak megfelelően.

Az innovált oktatási   program 
ugyanúgy, mint az előző, tartalmazza 
az állam által megszabott elvárásokat 
az óvodai képzéssel kapcsolatban az 
ország egész területén, mivel egy tör-
vényileg szabályozott, kötelező érvé-
nyű dokumentumról van szó. Tehát 
alapot ad a  pedagógusoknak az óvo-
dai/helyi oktatási programok kidol-
gozásához, és kitűzi az oktató-nevelő 
munka megvalósításának főbb irány-
vonalait. Fő célja – mely összhangban 
van a  245/2008-as közoktatási tör-
vénnyel és annak hatályos módosítá-
saival – a gyermek optimális kognitív, 
szenzomotoros és szociális fejlettségi 
szintjének elérése, valamint az iskolá-
ra és a társadalmi életre való felkészí-
tésük.

Míg a 2008-ban érvénybe lépő 
Állami oktatási program a percep-
tuális-motoros, kognitív és szocio-
emocionális területeken belüli megfe-
lelő fejlettségi szint elérésére helyezte 
a  hangsúlyt, addig a 2015-ben elfo-
gadott oktatási program nagy előnye, 
hogy az alapiskola művelődési terü-
leteinek megfelelően van kidolgozva. 
Ezáltal létrejött egyfajta kontinuitás a 
preprimáris és primáris képzés   mű-
veltségi területein belül. A  két prog-
ram között azonban ezen kívül több 

Változások az Állami oktatási programban 
és annak dilemmái az óvodai képzésben

Borbély Diana
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különbség is van. A   kifutóban lévő 
program teljesítményi sztenderdjei  
négy témakör köré csoportosultak 
(Én vagyok, Természet, Emberek, 
Kultúra), melyek átláthatósága prob-
lémás volt, hiszen az óvodapedagó-
gusok nem értették a  tagolás miért-
jét. Problémás területként jelölhetjük 
meg továbbá a tanvázlat kidolgozását, 
mellyel sokáig küszködtek az óvodák, 
s amely valójában az állami program-
ból való átmásolást foglalta magába, 
esetlegesen az óvoda profilja kialakí-
tásának megfelelő bővítést. A tervezés 
sem ment könnyen, míg kötelező volt 
az oktató-munka tervezése során a 
meghatározott területeket és az azon 
belüli teljesítményi sztenderdeket, 
valamint az egyes kompetenciákat 
összekapcsolni egy adott téma köré, 
hiszen gyakran az alapvető összefüg-
gés megtalálása is problémás volt. 
A  sztenderdek operacionalizálása is 
sokaknak gondot okozott. Valószínű-
leg ezek a  problémák indokolhatták, 
hogy szükségessé vált az óvodákra vo-
natkozó oktatási program innováció-
ja. Azonban az újonnan átdolgozott 
Állami oktatási program bevezetése 
sem volt zökkenőmentes. A  szerzők 
gyakran találták/találják magukat 
szemben a gyakorló óvodapedagógu-
sok és az őket képviselő szervezetek 
éles kritikáival.  2015-ben az új prog-
ramot jóváhagyták, de a  2015/16-os 
iskolai év alatti kipróbálás során is 
további negatívumaira derült fény, 
melyek, reméljük, még módosításra 
kerülnek. 

Az innovált oktatási program nagy 
előnye, mint már azt említettük, a mű-
veltségi területek behatárolása. Meg 
kell említenünk továbbá a témakörök 
kiiktatását és a  sztenderdek módosí-
tását is. További pozitív visszhangot 
kapott az a  tény is, hogy a  tanváz-
latokat nem kell kidolgozni, hanem 
megegyezhetnek az Állami oktatási 
programban található sztenderdekkel. 
Azonban az állami program teljesít-
ményi sztenderdjei jelenleg is az óvo-
da végén elvárt teljesítményt tartal-
mazzák, ezáltal az operacionalizálás, 
vagyis a sztenderdek konkrét célokká 
való leképezése nem szűnhet meg, 
ami nem okozott osztatlan sikert az 
óvodapedagógusok körében. Pozitív 
tény viszont, hogy ehhez módszertani 
segítség áll rendelkezésre, mely nagy-
ban segíti az  oktató-nevelő  munkát. 
Ez a módszertani anyag, amely a  tel-
jesítményi sztenderdek adaptációját 
tartalmazza, valójában nem más, mint 

az elvárható teljesítmény szintekre 
való lebontása. Ezáltal a  kezdő óvo-
dapedagógusok is könnyebben be 
tudják határolni, hogy mit várhatnak 
el a kisebb gyermekektől, illetve meg-
könnyíti számukra az oktató-nevelő 
munka folyamatának tervezését is.

Az innovált oktatási program a kö-
vetkező kulcskompetenciák fejleszté-
sére helyezi a hangsúlyt:
 Kommunikatív kompetenciák,
 Matematikai kompetenciák és elemi 

kompetenciák a tudomány és techni-
ka területéről,
 Digitális kompetenciák,
 Tanulási és problémamegoldó kom-

petenciák, kritikai gondolkodással és 
alkotóképességgel kapcsolatos kom-
petenciák,
 Szociális és személyi kompetenciák,
 Állampolgári kompetenciák,
 Munkakompetenciák (Štátny 

vzdelávací program pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách, 
2015, 8. o.).

A  kompetenciák fejlesztése irán-
ti elvárások a  következő műveltségi 
területeken belül konkretizálódnak 
a teljesítményi sztenderdek által:
 Nyelv és kommunikáció: a mű-

veltségi terület fő célja a gyermek 
kommunikatív kompetenciáinak fej-
lesztése. További célja elsajátíttatni 
az anyanyelv helyes használatát, vala-
mint megismertetni a gyermeket az 
írással és annak jelentőségével.
 Matematika és információkkal 

való munka: célja játékosan átadni a 
gyermekeknek a matematikai és in-
formatikai alapismereteket, fejleszteni 
logikai gondolkodásukat, a számok 
megértésének képességét, az egyszerű 
matematikai műveletek gond nélkü-
li elvégzését. További célja játékosan 
bevezetni a gyermekeket a különböző 
matematikai jelek világába, valamint 
elősegíteni bizonyos matematikai 
alapműveletek végzését hétköznapi 
szituációk segítségével. 
 Ember és természet: célja a termé-

szettudományos képességek, készsé-
gek és ismeretek fejlesztése, a gyer-
mekek érdeklődésének felkeltése az 
élő és élettelen természet, a természeti 
jelenségek iránt, valamint az ezekről 
való képzeteik helyes irányba terelése. 
 Ember és társadalom: célja meg-

tanítani a gyermekeket alapszinten 
megfelelően tájékozódni a társadalmi 
környezetben, annak időbeni, területi 
és szociális dimenzióiban, illetve az 
emberi kapcsolatokban, valamint el-

sajátítani a proszociális viselkedés és 
illemtan alapjait. 
 Ember és a munka világa: célja fej-

leszteni a gyermekek azon képessége-
it és megalapozni a gyermekek azon 
készségeit, amelyek lehetővé teszik 
az életben szükséges alapvető mű-
veletek elvégzését, illetve a hétköz-
napokban használt eszközök helyes 
használatát. A pedagógus feladata az 
olyan gyakorlatban történő fejlesz-
tés, amely felébreszti a gyermekben 
az önkiszolgálás szükségességét, a 
grafomotoros alapkészségeket, vala-
mint a háztartásbeli és egyéb mun-
katevékenységek iránti érdeklődést.  
A gyermekkel szükséges elsajátíttatni 
a technikai gondolkodás alapjait, ez-
által megismertetni az anyagokkal, 
azok tulajdonságaival, valamint olyan 
tárgyakkal és eszközökkel, amelyek 
nélkülözhetetlen részei a hétköznapi 
életünknek.
 Művészet és kultúra: két alapterüle-

tét különböztetjük meg, a zenei neve-
lést és a képzőművészeti nevelést. 
 Zenei nevelés: célja az alap zenei ké-

pességek, készségek, szokások és esz-
tétikai fogékonyság fejlesztése. Zenei 
tevékenységek végzését foglalja ma-
gába, mint például ritmizálás, éneklés, 
instrumentális tevékenységek, zenei 
mozgásos és dramatizációs tevékeny-
ségek.
 Képzőművészeti nevelés: célja elér-

ni, hogy a gyermekek az anyagokkal 
és eszközökkel való játékos tevékeny-
ségek során a képzőművészeti kifeje-
zőeszközök segítségével tudják meg-
jeleníteni fantáziájukat. Célja továbbá 
megalapozni a  vizuális műveltséget, 
vagyis olyan alapkészségekhez juttatni 
a gyermekeket, melyek segítenek szá-
mára megérteni a világot és a vizuális 
kommunikációt a vizuális kultúra ál-
tal.
 Egészség és mozgás: célja alapin-

formációkat nyújtani az egészséges 
életmóddal kapcsolatban, valamint 
megfelelő gyakorlatok segítségével fej-
leszteni a gyermek mozgásképességeit 
és készségeit. Feladata a mozgás által 
megerősíteni a gyermek egészségét, 
megfelelő irányba stimulálni pszicho-
szomatikus és pszichomotoros fejlő-
dését. A gyermekeket motiválni kell a 
rendszeres mozgásra és a saját egészsé-
gük megőrzésére. A pedagógus egyfaj-
ta mintát ad az alapvető higiéniai szo-
kások és az önkiszolgálás elsajátítása 
terén is. A szezonális tevékenységeket 
és tanfolyamokat az óvoda lehetősége-
ihez mérten valósíthatja meg.
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Amikor a gyermekek felfedezik a 
környezetüket, fontos mozgássorokat 
gyakorolnak be és edzik gondolkodá-
si képességüket. A kineziológia segíti 
ezt elő ebben a természetes folyamat-
ban. 

A kineziológia a mozgás tudo-
mánya. Azt tanítja, hogy a mozgás 
nemcsak testi és lelki hogylétünkre 
hat kedvezően, hanem gondolko-
dásunkra is. A gyerekkineziológia a 
pedagógiai kineziológiára, vagyis az 
alkalmazott kineziológia egy ágának 
alapjaira épül, és a tanulást egészen 
új perspektívából, a test és a szellem 
egységes működéseként láttatja. A 
test és az agy kommunikációját és 
az agy működését kutatja. Azt a ké-
pességünket, hogy tanulni tudunk, 
döntően két tényező befolyásolja. Az 
egyik a negatív stressz, amely blok-
kolja a gondolkodást és megakadá-
lyozza, hogy nyitottak legyünk az új 
tapasztalatokra. A másik tényező a 
mozgás: amely nemcsak a stresszt 
oldja, de az agyra is hat, mivel ott 
található a központja. Amikor moz-
gunk, egyúttal előkészítjük agyunk-
ban a gondolkodás csatornáit. Más 
szóval a testi mozgás elősegíti a szel-
lemi mozgékonyságot. Agyunk irá-
nyítja a testünket, meghatározza, ho-
gyan mozgunk, mit gondolunk vagy 
érzünk – vagyis, hogy kik vagyunk. 
A mozgás és a tanulás szorosan ösz-
szetartozik. Az agy fejlődéséhez és a 
későbbi tanuláshoz szükséges ideg-
pálya-elágazások már az újszülöttek 
szervezetében is megtalálhatók. Az 
agy bizonyos tekintetben az izmok-
hoz hasonlítható: hatalmas lehetősé-
gek rejlenek benne, amelyeket csak a 
rendszeres edzés, mozgás tud kibon-
takoztatni. A mozgás főként az első 
három életévben jelöli ki a gondol-
kodás útjait. Azok a gyerekek, akik 

sokat mozognak, természetes módon 
felvérteződnek a tanulási zavarok el-
len. Ha egy gyerek túl keveset mozog, 
később tanulási problémái lehetnek. 
Amennyiben nem ismétel meg rend-
szeresen bizonyos gyakorlatsorokat, 
akkor fenn áll a veszélye, hogy agyá-
ban az idegpályák hálózata csak hi-
ányosan alakul ki. A sok mozgás az 
agy tápanyaga, és oxigénellátását is 
javítja, ami szintén serkenti az agy 
működését. A gyerekek fejlődése so-
rán mindig hagyjunk nekik elegendő 
időt, hogy az egyes mozdulatokat és 
mozdulatsorokat begyakorolhassák. 
Nagyon fontos, hogy egyensúlyoz-
zon, ugráljon, hintázzon, billegjen, 
szaladgáljon, forogjon, hemperegjen 
a gyerek, hiszen ilyenkor önkéntele-
nül épp azokat a mozdulatokat végzi, 
amelyek elengedhetetlenül szüksége-
sek az agy fejlődéséhez.

Az óvodás korosztály nevelésének 
egyik alapvető feladata a fizikum 
gondozása, az erő, a gyorsaság, az ál-
lóképesség, az egyensúlyérzék, a ko-
ordináció, az ügyesség fejlesztése, va-
lamint a keringés, légzés serkentése, 
mely az egészséges életmódra szok-
tatást segíti elő. Ezért az óvodában 
mindennap, sőt napjában többször 
is alkalmazom a mozgás különböző 
formáit. Célom, hogy a gyermekek 
maguk is érezzék meg, mikor van 
szükségük mozgásra, s önállóan kez-
deményezzék, mikor azt szervezetük 
megkívánja: pl. egy-két perces frissí-
tő mozgás beiktatása valamilyen mű-
vészeti tevékenység: festés, ragasztás, 
gyurmázás, gyöngyfűzés, textilkép 
alkotásánál. 

A mozgás 3-7 éves korban több 
szempontból is kiemelt jelentőséggel 
bír. Nélkülözhetetlen a környezethez 
való alkalmazkodásban, és az észlelé-
si (percepciós) folyamatokban a látás, 

hallás, tapintás mind a mozgáshoz 
kötődnek. A kielégítő mozgásellátás 
fizikai, pszichikai és intellektuális 
szempontból igen fontos. Ha a gyer-
mek ebben a szenzitív szakaszban 
nem kapja meg a megfelelő mozgási 
lehetőségeket, motoros képességei 
visszamaradnak, s ez kihat a szellemi 
fejlődésre, érzelmi életére és szerve-
zetére egyaránt.

Mozgástanulás – mozgástanítás
A fejlődés szempontjából két sza-

kaszt különböztetünk meg: szenzitív 
fázist és a kritikus szakaszt. A szen-
zitív fázis a szervezet intenzív fejlő-
désével reagál a környezet hatásaira. 
Az érzékeny szakaszon belül létezik 
egy úgynevezett kritikus fázis, amely 
korlátozott időtartamú. A kívánt 
fejlődés létrejöttéhez a külső hatá-
soknak feltétlenül érvényesülni kell. 
Az óvodáskorban igen gyorsan elsa-
játítódnak különféle minták, ekkor 
történik a mozgás és érzékelés finom 
összehangolódása. Ha ebben az idő-
szakban akadályoztatott a mozgás, ez 
a finom összehangolódás nem törté-
nik meg, melynek következményei az 
iskolai tanulásban realizálódnak. A 
mozgásfeladatok végrehajtása min-
denkor a perceptív funkciók, a látás, 
hallás, taktilis kinesztetikus érzéke-
lés, továbbá az aktuális emocionális 
állapotok függvénye. Egy-egy moz-
gás megtanulása összetett gondolko-
dási műveleteket igényel. Ötéves kor 
körül már képes a gyermek analizáló 
gondolkodási műveletekre, amely le-
hetővé teszi a mozgások részmozdu-
latokra való bontását.

Nehéz óvodáskorban a gyermekek-
nél komplex mozgásokat kialakíta-
ni. A tanulás során visszacsatolások 
révén finomodik a mozgás. Az egyes 
mozgásokat részeire bontva, moz-

A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban
Komjáti Ilona
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dulatonként érdemes megtanítani. A 
mozgástanítás során ki kell használ-
ni a mozgás transzfer hatását. Pozitív 
transzfer mutatható ki a szimmetrikus 
testrészeknél, pl.: érdemes a labdapat-
togtatást nemcsak a domináns kézzel 
gyakoroltatni. A transzfer másik for-
mája, amikor egy begyakorolt, esetleg 
automatizált mozgás kedvező hatása 
más körülmények között más mozgá-
sok végrehajtásában jelentkezik. 

A mozgás fejlesztő hatásai
A gyermekkorban begyakorolt, 

kifejlesztett mozgáskészség kihat a 
felnőtt korra is. Az egyes mozgás-
modellek különböző helyzetekben 
előhívhatóak. A begyakorolt mozgás-
minták révén az idegrendszer úgyne-
vezett sablonokat épít ki a megfelelő 
izom működéséhez, ez jelenti a be-
idegződést, mely később bármikor 
előhívható. A mozgás fejlődése előse-
gíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a 
szociális fejlődést. 

A mozgásnak nagy szerepe van a 
következő részképességek fejlődésé-
ben:
 alaklátás
 formaészlelés
 térészlelés
 testséma
 motoros fejlődés
 egyensúlyérzékelés 
 kognitív feladatok
 szocializációs folyamatok.

A mozgás fejlődésére több környe-
zeti tényező is hatással van, melyek 
pozitív és negatív irányban is hathat-
nak: 
 A biológiai tényezők: a születés előt-

ti események, a születéskori fejlett-
ség, testalkat.

 A földrajzi környezet: az éghajlat, az 
időjárás hatásai, az ivóvíz minősége 
és a benne oldott ásványi anyagok 
mennyisége.
 A szociokulturális környezet: a la-

kásviszonyok, a család nagysága, a 
szülők iskolázottsága, a táplálkozás, 
az anyagi körülmények, a nevelési at-
titűd, a szokások.

Az óvodai nevelésben fontos az 
indirekt beavatkozás. Bőségesen van 
idő az óvodás évek alatt azoknak az 
alapképességeknek a kifejlesztésére, 
amelyekre majd a későbbi tevékeny-
ségek épülnek. A pozitív pedagógiai 
hatásoknál nagyon fontos a jó han-
gulat, a jókedv, semmit nem erőlte-
tünk, a gyermek ösztönös mozgásvá-
gyát ébresztjük fel. A gyakorlatok az 
egész testet igénybe veszik, hatnak az 
izmokra, a légzésre, keringésre, ideg-
rendszerre, hormonális rendszerre és 
ezen keresztül az egész személyiségre.

A mozgás által olyan reflexek, 
kapcsolatok épülnek ki az ideg-
rendszerben, melyeket később más 
környezetben, más relációkban is 
működtetünk. A legegyszerűbb és 
leglátványosabb transzferhatás a test-
részek között fellelhető bilaterális és 
multilaterális (a láb ügyesítése a kezet 
is ügyesebbé teszi).

A mozgásanyag felépítése a szerve-
zet működési törvényeihez igazodik: 
3-4 perces bemelegítés után követ-
kezik a fő rész, végül az 1-2 perces 
levezetés. A nap folyamán többször 
a fáradtság oldására, a feszültség le-
vezetésére 2-3 perces frissítő mozgást 
végzünk (kar-, láb-, törzsmozgások, 
intenzív légfrissítő mozgás, s leve-
zetésül mély légzés, fejmozgások). A 
mozgásfoglalkozások folyamán meg-
határozott terhelési görbét követünk, 

hogy ne elfáradást, hanem felfrissü-
lést hozzon az edzés. A mozgásellátás 
mindig egész testre kiterjedő, minden 
szerv megkapja a működéséhez szük-
séges ingereket. A tervszerűen össze-
állított gyakorlatok igen sokoldalúan 
fejlesztik a gyermek szervezetét.
 A testtartás a tartóizmok erősödésé-

vel stabilizálódik.
 Az izom ereje, tónusa, nyújthatósá-

ga, rugalmassága fokozódik.
 Tágulnak az ízületi mozgáshatárok.
 A gerinc mozgékonysága javul.
 Erősödik a kéz izomzata.
 A csontanyagcsere gyorsul, ez segíti 

a csontosodási folyamatot.
 Az érzékszervek funkciói differen-

ciálódnak, pontosabb lesz az észlelés.
 A légzési, keringési rendszer fo-

kozatos terhelése jótékony hatással 
van a fejlődésünkre (mellkas- és 
légzőizmok, szív- és érhálózat).
 Kiemelkedően fejlődik a mozgás-

koordináció, a gyorsaság, ügyesség, 
állóképesség, finommotorika, egyen-
súly és térészlelés.
 A jótékony hatás a pszichés funkci-

ókon is megmutatkozik: érzelmi sta-
bilitás, lelki egyensúly, pozitív énkép.
 Nő a szellemi teljesítőképesség, fi-

gyelem, memória. 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 
 Gaál Sándorné (szerk.): Mozgásfejlődés és 

fejlesztés az óvodában (Kézikönyv óvodape-
dagógusok számára). Magánkiadás, 2010.
 D. Mónus Erzsébet: Az egészségnevelés 

szakkönyvtára. Medicina Tankönyvkiadó, 
1998.
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Pünkösd ünnepét a húsvét utáni he-
tedik vasárnapon és hétfőn ünnepeljük. 
Ez a tavaszi ünnepkör egyik legszebb, 
legsokoldalúbb ünnepe, amelyhez sok 
énekes játék, népdal, népi rituálé kap-
csolódik. A néphagyomány szerint a 
pünkösdöt többféle szokással ünnepel-
ték. A legények pünkösdi királyságért 
vetélkedtek. Aki győzött, azt pünkösdi 
királlyá koronázták, ő lett a legénybíró 
egy esztendeig.

A másik pünkösdi játék a lányoké 
volt: ők fehér ruhába öltöztek, fe-
jükre rózsakoszorút tűztek. Pünkös-
di királynéjárást tartottak. Énekkel, 
tánccal járták a házakat, ünnepelték, 
köszöntötték a tavaszt. A legkisebb 
leányt választották pünkösdi király-
nénak, kendőt tartottak a feje fölé 
sátorként. Vonulás közben rózsaszir-
mokat hintettek szét. A háziaktól a 
köszöntésért ajándékot kaptak.

A népi hagyományok beépíthetők 
az óvoda ünnepeibe, a hétköznapok-
ba, az irodalmi tevékenységekbe, a 
barkácsolásba, az ének-zenei foglal-
kozásokba, a mozgásos játékokba és a 
szerepjátékokba.

Az óvodában a tavaszi ünnepeket a 
pünkösd megünneplése zárhatja be. 
Minden jeles napot hosszabb előké-
szület vezet be, amelyhez élmények-
kel teli tevékenységekkel biztosítjuk 
a gyermekek kíváncsiságát. A népi 
hagyományokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek, a közös élmények erősítik 
a közösséghez tartozás érzését. 

Mit tehetünk az óvodába?
 Beszélgessünk a gyermekkel a pün-

kösdi népszokásokról, hiedelmekről, 
pl: jókívánságok, köszöntők, pünkös-
di rózsa, ügyességi játékok formájá-
ban.

 Nézegessünk könyveket a régi pün-
kösdölésről.
 Ismerkedjünk meg a pünkösdhöz 

kapcsolódó időjóslásokkal.
 Ismerkedjünk meg a népszokáshoz 

kapcsolódó mondókákkal, énekes já-
tékokkal.
 Válasszunk pünkösdi királyt, király-

nét, a pünkösdi tánchoz tanuljunk 
egyszerű tánclépéseket.
 A pünkösdi játékhoz gyűjtsünk népi 

eszközöket és a pünkösd jelképeit: 
zöld ágat, pünkösdi rózsát.
 Díszítsük ki az óvodát zöld ágakkal, 

virágokkal.

Pünkösdölő játék
 Szereplők: 8-10 pár – fiú, lány
 Kellékek: korona pünkösdi rózsá-

ból, egy szál rózsa
A lányok énekelve vonulnak be, egyen-
letes járással körbejárnak, majd a dal 
végén a kör szétnyílik.
Dal: „Mi van ma? Mi van ma?...“
Legények bevonulnak, körbejárják a 
lányokat:
Dal: „Lányok ülnek a toronyba, 
aranykoszorúba...”
Fiúk:„Szép jó reggelt, lányok!”
Lányok: „Jó reggelt, legények!”
Fiúk: „Eljöttünk királynét választa-
ni!”
Lányok: „Csak tessék, csak tessék!”
A lányok szorosan kört alkotnak, arc-
cal kifelé. A fiúk féllábon körbeugrál-
ják a lányokat, majd az egyik előtt 
megállnak.
Fiú: (mondóka): - Pám, pám, pari-
pám, tüzes a pipám,
Pám, pám, paripám, tüzes a pipám!
Fiú: - Mit ettél ma? 
Leány: - Sós kenyeret.
Fiú: - Mit ittál ma?
Leány: - Hideg vizet.

Fiú: - Min állsz?
Leány: - Cserépen.
Fiú: - Min lebegsz?
Leány: - Levélen.
Fiú: - Nézz az égre!
Leány: - Nem nézek!
Fiú: - Lépj a földre!
Leány: - Nem lépek!
A fiú odakoccintja a fejét a lányéhoz, 
az elneveti magát.
Fiú: - Nevettél, nem vagy királyné!
Az egészet megismétlik egy másik le-
ánnyal, az nem neveti el magát.
Fiú: - Kiállottad a próbát, királyné 
vagy.
Koszorút tesznek a fejére. Felsorakoz-
nak egymás mögött, négy lány egy szí-
nes kendőt tart a királyné felett, körbe 
járnak énekelve:
Ének: „Elhozta az Isten piros Pün-
kösd napját...”
Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királyné asszony-
kát.
Piros pünkösd napján mindenek 
újulnak,
A kertek, a mezők virágba borulnak. 

Megállnak, félkörbe állnak, a királyné 
előlép:
A királyné éneke: „Én kicsike va-
gyok...”
Én kicsike vagyok,
Nagyot nem mondhatok.
Szüleim kertjében
Most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni,
Mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyílhatok,
Csak úgy illatozok. 

Lányok: - Királyt is válasszunk!

Pünkösd 
az óvodában

Kele Ildikó
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lány: Ki a legerősebb legény? Ki eme-
li magasabbra a királynét?
Fiúk: - Én, én, én,…
A fiúk sorba felemelik a királynét. Úgy 
rendezzük, hogy ketten legyenek, akik 
a legmagasabbra emelik.
Lányok: - Egyformán emeltétek!
lány: - Hogy ki az erősebb, döntse el 
a kakasviadal.

A fiúk örömükben ugrálnak, majd 
hátul félkörbe rendeződnek. A két fiú 
egymással szemben kerülgetik egy-
mást, mint a veszekedő kakasok. Több-
ször összecsapnak. A lányok az össze-
csapásnál hangosabban mondják a 
mondókát. Végül az egyik fiú felborul.
Mondóka:  
Két kis kakas összeveszett,
A verembe beleesett,
Szil-szál, szalmaszál, 
te vagy, pajtás, a király!
Lányok: - Éljen a király!
Egy lány piros rózsát tűz a fiú mellére.
Mind: Táncoljunk!
A király odaáll a királyné mellé, a 
többiek is párosával körben állnak. 
Belül a fiúk, kívül a lányok. A fiúk 
helyben maradnak, a lányok jobb 
irányú csárdáslépéssel a következő 
fiú elé lépnek, ezzel forognak körbe. 
Ugyanaz balra és az eredeti párral 
forgás.

Páros szökdelés, páros forgó.
Forgásból köralakítás, a király és a 

királyné a körben. Körbejárás a pár 
körül.
Tánc és ének: „Két szál pünkösdró-
zsa...”
Két szál pünkösdrózsa
Kihajlott az útra.
El akar hervadni,
Nincs, ki leszakítsa.

Nem ám az a rózsa,
Ki a kertben nyílik,
Hanem az a rózsa,
Ki egymást szereti.

Nem szeretlek másért,
Két piros orcádért,
Szemed járásáért,
Szád mosolygásáért.

FELHASZNÁLT IRODALOM:
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Urbis Könyvkiadó Budapest, 2005, ISBN 
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A TANÍTÁSI ÓRA CÉLJAI:
 Kognitív célok: a tanuló reprodukál-

ni tudja a mese cselekményét
 Szocio-affektív célok: a tanuló képes 

kinyilvánítani a másik ember iránti 
szeretetét
 Pszichomotoros célok: a tanuló moz-

gásos játékokkal meg tudja jeleníteni a 
mese hangulati elemeit

KOMPETENCIÁK:
1. Kognitív kompetencia – irodalmi 
kompetencia, szöveg-feldolgozási ké-
pesség
2. Mozgásos kompetencia 
• kézügyesség, mozgásos ügyesség 

(megjelenítéskor)
• esztétikus mozgás fejlesztése, kon-

centrált és koordinált mozgás erősí-
tése, tudatosítása

3. Művészeti kompetencia 
• esztétikus, empatikus megjelenítés 

képessége
• harmonikus mozgás megfigyelése, 

utánzása
• művészeti önkifejezés fejlesztése
4. A tanulás tanulása – effektív tanulás

STRATÉGIA:
 Módszerek: beszélgetés, csoport-

munka, szerepjáték
 Szervezési forma: kooperatív
 Segédeszközök: rajzlap, színes ceru-

za, ragasztó, színes papír, hurkapálca, 
olló, szerepkártyák
 Tantárgyközi kapcsolatok: zenei ne-

velés, képzőművészeti nevelés

TANÍTÁSI ELVEK:
1.  Esztétikai-művészi tudatosság elve 
(képzőművészeti ábrázolás)

2. A konkrét és az elvont irodalmi ele-
mek megjelenítése (dramatizálás)

A TANÍTÁSI ÓRA MENETE
Bevezető rész (5 perc)
 Ráhangolódás a mesére: „Kirándulni 

megyünk.“ 
 Dal: Sétálunk, sétálunk…(játékkal 

körbejárunk) 
Egy kopár vidékre érünk. Ültessünk 

sok-sok fát! Mindenki vessen magocs-
kát, amiből kinő egy fa. Ahhoz, hogy 
kikeljen a mag, szükség van esőre. (Az 
eső utánzása hanggal, ujjmozgással.) 
Szükség van napsütésre is. 

Süss fel, Nap! éneklése, kéz- és test-
mozgással a kelő Nap eljátszása. 
 Játék: Fújja szél a fákat 

Kinőttek a fák. Halljátok, hogy fúj a 
szél? Egyre erősebben. (A gyerekek a 
mozdulataikkal utánozzák a fák hajla-
dozását.) Egy szép, színes rétre érünk. 
Nézzétek, mennyi virág! Nézzük meg 
közelebbről! De gyönyörű tulipánok! 
Hányféle színűek? Piros, fehér, sárga. 

Melyik mese jut eszetekbe róluk 
(azok közül, amelyeket már tanul-
tunk)?

A három pillangó – népmese 

Motiváció (5 perc)
játékok: 
• szoborjáték: Szól a zene, és ez alatt 

a tanulóknak állatokká kell „változ-
niuk”

• „Add tovább a mozdulatot, hangot! 
(állatok és állathangok utánzása)
A motivációs játékok közben a ta-

nulók kíváncsiságát próbálom felkel-
teni, érdeklődésüket fokozni, empati-
kus képességüket fejleszteni. 

 Expozíció (25 perc)
A feldolgozás előkészítése – koope-

ratív csoportok megalakítása
Az osztályban szól a zene. A tanu-

lók állatos, növényes kártyákat húznak 
(madarak, virágok, bogarak). Mivel 
nem tudják előre a szempontokat a cso-
portalakításhoz, ezért szabadon köz-
lekedve, egymás kártyái alapján infor-
mációkat szereznek arról, hogyan lehet 
csoportba rendeződniük. Amíg szól a 
zene, 3 csoportnak kell kialakulni.

Új tartalom feldolgozása – A három 
pillangó 

A tanulók a mese jeleneteit színez-
hető feladatlapokon ábrázolják koope-
ratív csoportokban. Elkészítik a mese 
szereplőit (3 pillangó, 3 tulipán) rajz-
lapokból és hurkapálcából. A mese-
szöveg alapján kiszínezik a kellékeket, 
melyekkel aztán dramatizálják a mesét.

 Fixáció (5 perc)
Az új tartalom összefoglalása, ellen-

őrzése, értékelése történik. Az elké-
szült állóképeket (kiszínezett feladat-
lapokat) közösen megtekintik, majd 
minikiállítást készítünk a bábokból.

 Befejező rész (5 perc)
Tapasztalatok, érzelmek, hangu-

latok levonása. A tanulók spontán 
értékelik egymás munkáját (verbá-
lis és természetes értékelés (pl. taps). 
Körbeszélgetés: Melyik „bemutató” 
volt a legérdekesebb és miért? A me-
seillusztrációk közül melyik a legszí-
nesebb?  Tudatos értékelés a tanultak 
alapján: beszélgetés és „beszélő koron-
gok” segítségével (smile). 

Olvasóvá nevelés mesékkel, 
avagy hogyan motiválni a kisiskolásokat 
az olvasás megszerettetésére (2. rész)

Szanyi Nóra

A három pillangó című mese 
feldolgozása 2. osztályosok számára
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A TANÍTÁSI ÓRA CÉLJAI:
 Kognitív célok: 

• a tanuló, a felelevenítés után, el 
tudja mondani a mese tartalmát,

• a tanuló elemezni tudja a szöveget
• felfogja az értelmét, majd elmondja 

a saját szavaival  
 Szocio-affektív célok: 

• a tanulónak növekszik az olvasás 
iránti érdeklődése,

•  a tanuló ki tudja mutatni az érzése-
it a szerepjátszáskor

• bátor, határozott fellépés dramati-
zálás közben

 Pszichomotoros célok:
• a tanuló mozgásos játékokkal meg 

tudja jeleníteni a mese hangulati 
elemeit

• gesztikulációval és mimikával is el 
tudja játszani a mesét

KOMPETENCIÁK:
1. Kognitív kompetencia – irodalmi 
kompetencia, szöveg-feldolgozási ké-
pesség
2. Mozgásos kompetencia 
• mozgásos ügyesség (megjelenítés-

kor)
• koncentrált és koordinált mozgás 

erősítése, tudatosítása
3.Művészeti kompetencia 
• esztétikus, empatikus megjelenítés 

képessége
• adramatizálás elemeinek gyakorlá-

sa
• művészeti önkifejezés fejlesztése     
4.A tanulás tanulása – effektív tanulás

STRATÉGIA:
 Módszerek: beszélgetés, csoport-

munka, szerepjáték, dramatizálás
 Szervezési forma: kooperatív
 Segédeszközök: színes ceruza, ra-

gasztó, olló, csoportnév kártyák, sze-
repkártyák, borítékok – benne a szét-
darabolt képek a meséről) 

TANÍTÁSI ELVEK:
1.  Esztétikai-művészi tudatosság 

elve (képzőművészeti ábrázolás)
2. A konkrét és az elvont irodalmi 

elemek megjelenítése (dramatizálás)

A TANÍTÁSI ÓRA MENETE

 Bevezető rész (5 perc) 
Ráhangolódás a mesére: 
 csoportalakítás – A tanulók az asz-

talon elhelyezett kártyákból megke-
resik a saját nevükkel ellátottat. Meg-

A Piroska meg a farkas című mese 
feldolgozása 2. osztályosok számára

fordítják és megnézik a kártya másik 
oldalán található képet. Akikkel egy-
forma ábrájuk van, azokkal lesznek 
egy csoportban. Amikor minden ta-
nuló megtalálta a társait, elfoglalják a 
helyüket egy-egy csoportban.
 Szerepkártyák kihúzása – Minden 

csoportban találhatók szerepkártyák, 
lefordított papírlapocskák. Minden-
kinek húznia kell egyet, majd ha 
elolvasta, ismertetnie kell a csoport-
társaival. A szerepek a következők: 
szóvivő, anyagbeszerző, csendfelelős, 
segítő.

 Motiváció: (5 perc)
 Puzzle – Minden csoport anyag-

beszerzője kap egy-egy borítékot, 
amelyben egy képet találnak részle-
tekre darabolva. A csoportban elhe-
lyezett filctollakból minden csoport-
tag választ egyet. A képrészletekből 
a csoporttagok húznak 4 darabot, és 
megjelölik a választott filctollal, egy 
pöttyel. A feladatuk a következő: ki 
kell rakniuk egy képet a részletek-
ből és ráragasztani egy A4-es lapra. 
Két szabályt kell betartaniuk: csak 
a saját képrészletükhöz nyúlhatnak, 
nem szabad beszélgetniük egymással 
munka közben. Amikor a csoport ké-
szen van, a szóvivők kézfenntartással 
jelzik. A kép alapján felismertetjük a 
mesét a tanulókkal.

 Expozíció: (15 perc)
 A mese felolvasása – A felismerés 

után felolvasom a tanulóknak a me-
sét. Figyelmeztetem őket előre, hogy 
figyeljenek, mert a következő felada-
tok ezzel lesznek kapcsolatosak.
 „Kíváncsi kocka” játék – Az anyag-

beszerzők minden csoportból kap-
nak egy-egy gurítókockát, melynek 
mind a 6 oldalán van egy-egy kérdés. 
A kérdések a puzzle-képpel kapcsola-
tosak, amelyeket az előző feladatban 
az A4-es lapra ragasztottak Ezek a 
képek a Piroska meg a farkas című 
mese egy-egy epizódját ábrázolják. A 
csoport neve is a kapott képrészlet-
tel kapcsolatos. A kocka segítségével 
egymásnak tesznek fel kérdéseket a 
mesével kapcsolatban, a csoporton 
belül. A játék kétszer megy körbe. 
Ha kész, a szóvivők kézfenntartással 
jelzik. 
 A mese szereplőinek elkészítése, 

bábok – Az anyagbeszerzők újra kap-
nak egy-egy csomagot. Ebben a mese 

szereplői közül azok találhatók, ame-
lyek a puzzle-képen is szerepelnek. A 
csomagban lévő hurkapálcák és ra-
gasztószalagok segítségével összeál-
lítják a bábokat. A munka végeztével 
a szóvivők kézfelemeléssel jeleznek.

 Fixáció (15 perc)
 „Beszéljük meg!” – szóforgóval: A 

csoportban megbeszélik, hogy mit 
mond a saját szereplőjük a mesében. 
Minden csoporttag mond egy-egy 
mondatot.
 „Játsszuk el a mesét!” – a mese dra-

matizálása: A csoportok – időrendi 
sorrendben – eljátsszák a mese mind 
a 4 epizódját. Először a „kosárka” 
csoport, utána az „ordas” csoport, 
majd az „unoka” csoport és végül a 
„vadász” csoport.

 Befejező rész (5 perc)
 Értékelés – Szóforgó segítségével 

elmondják egymásnak a csoporton 
belül, hogy miért volt jó velük együtt 
dolgozni ezen az órán. 
 „Mai érzéseim” – Az asztalon el-

helyezett papírlapocskák arcokat – 
mosolykát – ábrázolnak. A tanulók 
kiválasztanak belőle egyet aszerint, 
hogyan érezték magukat az órán. A 
választott lapocskát felmutatják. A 
tanulók tőlem is kapnak egy-egy kár-
tyalapot, amelyeken kis ábra és egy 
rövid mondat olvasható. Ezek értéke-
lések, amelyek kifejezik az órán kifej-
tett munkájukat.
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A szóelemzés elvének gyakorlása 5. osztályban
Talpaš Kamarás Eszter

A kártya előlapja

BONT JUK

VERS BŐL

ANYA JA

JÉG KORONG

EZ VEL

NÉP DAL

BÁTY JA

JOBB RA

A kártya hátoldala

ÖSSZE OLVADÁS

RÉSZLEGES HASONULÁS

KIVET ÉS

RÉSZLEGES HASONULÁS

TELJES HASONULÁS

RÉSZLEGES HASONULÁS

TELJES HASONULÁS

TELJES HASONULÁS

2. Összekeveredtek a szókártyáim
A tanulók a következő feladatot a 

villámkártya-módszer segítségével 
oldják meg. A módszer a bevésést 
segíti játékos formában. A csoport 
tagjai a bevésés céljából kártyákat 

II. A tananyag feldolgozása
1. Keresd a szótövet!

A tanulók csoportban ülnek, de 
egyénileg oldják meg a feladatot, me-
lyet feladatlap formájában kapnak 
meg. A felsorolt szavakban függőle-

Az óra oktatási – nevelési célja:
 A tanulók figyeljék meg a szavak 

szerkezetét, szóelemeket.
 A szótő, toldalék fogalmának ismer-

tetése. 
 A páros és a csoportos munkavégzés 

gyakorlása. 
 Megfigyelőkészség fejlesztése. 

I. Ráhangolódás
A tanulók nagy része ebben a kor-

ban még szeret játszani, így észre sem 
veszik, hogy a játék során új ismere-
tek birtokába jutnak. Az órát játékkal 
kezdjük. A játék neve: Keresd a pár-
ját!

A tanulókat kiscsoportokba ren-
dezzük. A csoportok nyolc kis kár-
tyát kapnak, melyeken szavak szótö-
vei szerepelnek. A tanulók feladata, 
hogy találják meg a helyes toldalékot. 
Mindegyik csoport más-más szót és 
toldalékot kap.

A csoportok írnokai felírják a táblá-
ra a helyesen összepárosított szavakat, 
így közösen, hangosan ellenőrizzük az 
egyes csoportok megoldásait. Ezt köve-
tően kérdések segítségével, tehát fron-
tálisan átismételjük az előző órákon 
elsajátított ismereteket. A következő 
kérdésekre várhatjuk a válaszaikat:

Mit figyeltetek meg a játék során a 
szavak helyesírását illetően? 

Úgy írtad le őket, ahogy kiejtetted?

Az egyes csoportoknál milyen más-
salhangzótörvények érvényesültek?

Felsorolásuk után ismételjük át a 
mássalhangzótörvényeket!

Nemcsak játszunk a szavakkal, ha-
nem át is ismételjük az előző órák is-
mereteit.

A 2. csoport a következő szavakat 
kapja:

őrült

igaz

ség

ság

tűz

év

höz

től

megszokás

szomszéd

kert

köz

ból

ja

je

ség

barát

vers

ság

ből

kacag

dobszó

tat

tól

egész

báty

ség

ja

por

népes

ban

ség

A 3. csoport a következő szavakat 
kapja:

A 4. csoport a következő szavakat 
kapja:

Az 1. csoport a következő szavakat 
kapja:

ges vonallal kell leválasztaniuk a szó-
tövet.
egészség, egyszer, szívtelen, házhoz, 
mészből, gyűjtemény, bíztam, oldódik

Miután mindenki elkészül a fel-
adattal, a kivetítő segítségével ellen-

őrizheti a feladatlapját. Az ellenőrzött 
feladatlapot közösen kiértékeljük és 
megbeszéljük, kinek, melyik szóban 
volt hibája, az osztályban hány tanu-
lónak sikerült hiba nélkül megolda-
nia a feladatot. 

kapnak, melyeknek egyik oldalán a 
szótő és a toldalék szerepel, a másik 
oldalán pedig a mássalhangzótör-
vény. Így a kétoldalas kártyák segít-
ségével újra átismétlésre kerülnek a 
mássalhangzótörvények. Mindegyik 

csoport nyolc egyforma kártyát kap. 
A tanulók a kártyákat közösen páro-
sítják össze. Miután kézfelnyújtással 
jelezik, hogy készen vannak, ellenőr-
zésre kerülnek a csoportok megoldá-
sai.

A leellenőrzött kártyákat a csopor-
ton belül szétosztják egymás közt a 
tanulók, így mindenki kap két kár-
tyát. A bevésés során az egyik cso-

porttag a kártya előlapját mutatja a 
párjának, aki elmondja, hogy milyen 
mássalhangzótörvény fordul elő a 
szóban, a társa pedig ellenőrzi a kár-

tya hátlapján a megoldását. Így gya-
korolják addig, míg mindegyik cso-
port el nem készül.

Ezt követi a közös szabályalkotás.
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Előző cikkünkben (Katedra, 2016. 
február) a nyelvtanulási módszerek sok-
színűségéről írtunk. Következtetésként 
azt vontuk le, hogy valójában mindegy, 
milyen nyelvtanulási módszert alkal-
mazunk, leginkább az a stratégia fog 
számunkra beválni, amellyel kapcsolat-
ban egyértelműen érezzük, segítségével 
jó úton haladunk a nyelv elsajátítása 
felé. Érdemes tehát megismerkedni a 
különböző módszerekkel, hiszen mi-
nél nagyobb a választék, annál egysze-
rűbben találunk már-már személyre 
szabott nyelvtanulási stratégiát. A vál-
tozatosságot azonban nem csak ezen a 
módon tudjuk elérni és hasznunkra for-
dítani. Fontos ugyanis, hogy a nyelvta-
nulási folyamatban előre haladva min-
dig újabb készségek elsajátítására kerül 
sor, melyeket bizonyos módszerekkel 
(egyénileg) hatékonyabban tehetünk 
meg. Egy kezdő nyelvtanuló számára 
más készségek élveznek prioritást, mint 
egy haladónak. Nézzünk egy gyakori 
esetet: kezdő angolosként valószínű-
leg nem fogunk nekiállni James Joyce 
Ulysses című regényének. Ugyanakkor 
fontos, hogy ezt nem azért nem tesszük 
meg, mert nem tudnánk kikeresni a sza-
vak jelentését és a mondatszerkezeteket, 
hanem azért, mert ebben az esetben a 
ráfordított idő és energia mennyisége az 
eredményt tekintve irracionális lenne. 
Előbb elsajátítjuk az alapvető nyelvtani 
szerkezeteket, az alapszókincset, és csak 
azután kezdünk el angol regényeket ol-
vasni, miután képesek vagyunk szavak 
és szókapcsolatok jelentését kikövetkez-
tetni a kontextusból (bár Joyce még itt 
sem a legjobb megoldás…). A nyelvta-
nulás folyamatában (is) nemcsak lehet-
séges kísérletezni a különböző módsze-
rekkel, hanem nagyon is érdemes.

 Ebben a cikksorozatban áttekintjük 
a legelterjedtebb nyelvtanulási stratégi-
ákat, kezdve a sokak által ismert Benny 
Lewis módszerével, melyet a Nyelvhack 
kézikönyv című könyvében fejt ki rész-
letesen. Benny általában lenyűgözi az 
embereket azzal, hogy 21 éves koráig 
kizárólag anyanyelvén (angol) beszélt, 
majd a következő 7 év lefolyása alatt 6 
idegen nyelvet sajátított el, melyeken 
folyékonyan ír és beszél. Egy lengyel-
országi előadásában1 arról beszél, hogy 
szerinte a legalapvetőbb probléma a 
mai nyelvtanulók esetében az, hogy 
nincs vagy épp rossz a motivációjuk. 
Benny szerint a legtöbb polyglot (em-
berek, akik sok nyelven folyékonyan 
beszélnek) azért tudott elsajátítani több 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

idegen nyelvet, mert szenvedélyesek a 
nyelvtanulást illetően, mert magáért a 
nyelvtanulásért lelkesednek. Öt fontos 
tévhitet említ meg, melyek nem szol-
gálhatnak kifogásként a nyelvtanulást 
illetően:
1. Nincs nyelvi adottságom.
2. Túl öreg vagyok a nyelvtanuláshoz.
3. Nincs lehetőségem külföldre utazni.
4. Rossz a memóriám a szókincshez.
5. A hibás beszédemmel idegesíteném 
az anyanyelvi beszélőket.

Benny állítja, hogy az 5. tévhit az 
egyik legfontosabb, mivel leginkább 
ez gátolja a nyelvtanulót a nyelv elsa-
játításában. Szerinte nem kell félnünk 
a nyelvi hibáktól, már a nyelvtanulási 
folyamat első fázisában próbálnunk kell 
beszélni, amennyit csak lehet (módsze-
rének része, hogy vétsünk legalább napi 
200 hibát, ezzel is motiválva magunkat, 
hogy igenis haladunk előre – ha nem 
haladnánk, nem is hibáznánk). Benny 
módszerének kulcsfontosságú eleme, 
hogy el kell kezdeni a kommunikáci-
ót már a kezdő szinttől, bármennyi-
re is nehézkesen megy.  Felmerülhet 
bennünk a kérdés, hogy „na de kivel 
kommunikáljak/-junk?”. Benny válasza 
egyszerű: bárkivel. Az internet lényegé-
ben korlátlan lehetőséget biztosít szá-
munkra. Több olyan weboldalt hoztak 
létre, mely kimondottan nyelvtanulók 
kommunikációját hivatott elősegíteni, 
már kezdő szinttől (pl. https://www.
interpals.net). Az ilyen weboldalakon 
könnyedén összeismerkedhetünk olyan 
emberekkel, akiknek épp az az anya-
nyelve, amelyet mi szeretnénk elsajá-
títani, ők pedig azt a nyelvet tanulnák 
meg szívesen, amelyen mi beszélünk 
folyékonyan. Egymást segítve haladha-
tunk a folyékony nyelvhasználat felé. 
Benny könyvében és előadásaiban is 
hangsúlyozza, hogy a nyelvtanulás leg-
inkább fejben dől el. Hinnünk és bíz-
nunk kell képességinkben, hogy fenn 
tudjuk tartani azt a motivációs szintet, 
amellyel nemcsak, hogy gyorsan, de 
mosolyogva sajátíthatjuk el a kiszemelt 
idegen nyelvet.

 Cikkünk folytatásában Tim Doner 
nyelvtanulási stratégiáját foglaljuk ösz-
sze, melyből kiderül, hogyan lehet 
„megtörni a nyelvi korlátokat”. 

FORRÁSOK:
  Benny Lewis, Hacking language learning: 

Benny Lewis at TEDxWarsaw, elérhető: 
https://www.youtube.com/watch?v=0x2_
kWRB8-A. 

(A kétjegyű mássalhangzók külön ke-
retbe kerültek.)

1. magasan kiemelkedő terület
2. nem azzal, hanem
3. a táncol T/2 személyű felszólító 
módja
4. idősebb fiútestvér
5. szeretet nélküli
6. ütős hangszer hangja
7. színészek játszóhelye
8. a könyv kölcsönzésére szolgáló 
hely
9. megműveli
10. nem kapja el egyszerre

Megfejtés: helyesírás   
   

A keresztrejtvény összeállításánál 
igyekeztem olyan szavakat használni, 
melyeknél szükséges, hogy a tanuló 
helyesen alkalmazza a szóelemzés 
elvét. 

FORRÁS:
 KAGAN, Spencer: Kooperatív tanulás. 

Budapest: Önkonet Kft., 2001. 
 ROEDERS, Paul: A hatékony tanulás titka. 

Budapest: Calibra Kiadó, 1995. 
 ZIMÁNYI, Árpád: Az anyanyelvi nevelés 

célja és feladatai. In: DOBÓNÉ BERENCSI, 
M.– ZIMÁNYI, Á.: Anyanyelvi tantárgy-pe-
dagógiánk vázlata c. jegyzet alapján. EGER: 
EKF LÍCEUM KIADÓ, 2000. 
 http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/

ZimanyiAnyanyelvpedag.pdf
 A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. 

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000.

Záró rész
Az órát keresztrejtvénnyel zárjuk 

le, melyet csoporton belül párokat 
alakítva oldanak meg, az ügyes tanu-
lókat érdemjeggyel jutalmazom.

Nyelvtanulási stratégiák (1. rész)
Zolczer Péter
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Katedra Egészség

és duplán vacsorázhatnak, mégsem 
híznak el.

Az elhízás a testösszetétel arányai-
nak megváltoztatásával járó megbe-
tegedés, amely más súlyos megbete-
gedésre adhat hajlamot. Elsősorban 
cukorbetegségre, magas vérnyomásra, 
érelmeszesedésre, szív- és vérkerin-
gési betegségekre, beleértve a visszér-
tágulásokat, az aranyér-betegségeket, 
valamint a trombózist. Az elhízottak 
körében sokkal több az epeköves, a 
tüdőtágulásos és nem utolsósorban 
gyakrabban szenvednek mozgásszervi 
betegségekben.

Egy túlsúlyos gyereknek többszörös 
próbatételt jelent a testnevelés órán 
való aktív részvétel. Már az átöltözés-
nél kezdődnek a megpróbáltatások, 
hiszen óhatatlanul szembetűnnek testi 
adottságai. A gyerekek pedig könyör-
telenül kihasználják az adódó alkal-
mat: állandóan csúfolják, tréfás meg-
jegyzések céltáblája lesz az osztályban 
az, aki „pufi”. A mozgás is kettős ne-
hézséget jelent számára, mivel többlet-
súlya miatt nehezebben tudja elvégez-
ni a feladatokat, illetve már a gyakorlat 
hallatán szembesül azzal a tudattal, 
hogy „én ezt nem tudom megcsinálni”. 
Nem szeretne nevetség tárgya lenni, 
ezért inkább „ellógja” az órát. Az ör-
dögi kör ezzel bezárult: a telt alkatú 
tanuló nem képes annyit futni, mint 
a normál testtömeggel rendelkező ta-
nulótársai → meg is elégszik a kisebb 
teljesítménnyel → a kisebb edzésinger 
kisebb edzettségi szintet tesz lehető-
vé a szervezet számára → ezek után a 
gyengébb fizikum még nagyobb hát-
rányt jelent.

Az elhízott gyerek tehát, mint egy 
láthatatlan kötelet, húzza vissza a plusz 
testtömeget. Ez a plusz megterheli a 
keringést, a légzést, az ízületeket. Ezért 
a krónikusan elhízott gyerekeket ki 
kell emelni a normál testnevelés ke-
retei közül, és nekik a gyógytestneve-
lésre, azaz más irányú mozgásanyag-
ra van szükségük. Így egyszerre több 
szempontból is elősegíthetjük a tanuló 
egyéni személyiség fejlődését: hasonló 
külsejű tanulótársak között nem érzi 
magát különbözőnek, a speciálisan 
kialakított mozgássort ő is végre tud-
ja hajtani, sikerélményhez jut, legyőzi 
gátlásait a sporttal szemben.

A sportjátékok jól alkalmazhatók 
mind az ügyesség fejlesztése, mind a 
megfelelő edzésinger biztosítása cél-
jából. Jelen helyzetben nem kell ra-
gaszkodni a tökéletes technikai vég-
rehajtáshoz, illetve lehet a szabályokat 
egyszerűsíteni, könnyíteni. Ezeknél a 
tanulóknál fontos a mozgás öröme, a 
játék megszerettetése. Játék közben a 
gyermek saját magát is megismeri, és 
megtanulja a sikerek mellett az esetle-
ges kudarcokat is elviselni (1). Az úszás 
is egy olyan testgyakorlati ág, melynek 
a mozgásanyagát a túlsúlyos, mozgás-
szervi és egyéb egészségügyi prob-
lémával küzdők is a sérülés veszélye 
nélkül képesek elsajátítani (2). A lány 
tanulóknál jól bevált a zenére végzett 
összefüggő gyakorlatsorok. Az elhízás 
miatt a rekeszizom helyzete megválto-
zik – a nagyobb has felnyomja a mell-
kasba –, így akadályozza a teljes légzést. 
A légzőtorna célja egyrészt a keringés 
tehermentesítése, másrészt a relaxációs 
képesség kialakítása. A túlsúly miatt 

Az iskolai testnevelés mint a nevelés 
színtere az elhízott tanulók szemszögéből

Hajduné László Zita

Jelenleg a közoktatásban több mint 
másfél millió diák tanul. A népesség 
ilyen jelentős hányada egészségi álla-
potának megtartása, illetőleg javítása, 
munkaképességének megőrzése társa-
dalmi ügy. A nevelés szerves részeként 
mással nem pótolhatóan járul hozzá 
a tanuló ifjúság egészséges életmódra 
neveléséhez, kiegyensúlyozott életvite-
léhez, végső soron társadalmi beillesz-
kedéséhez.

A testnevelés a közoktatási intézmé-
nyekben a sok tantárgy közül csak az 
egyik. Jelentősége azonban az egész-
ségmegőrzés, a személyiségfejlődés, 
a testben és lélekben harmonikus, 
munkabíró generáció felnövekedése 
szempontjából az iskolai tantárgyak 
fölé emeli.

Mi lehet az oka mégis az elhízásnak? 
Az elhízás a táplálkozáskor elfo-

gyasztott és a munkavégzéssel leadott 
energia közötti egyensúly felbomlásá-
nak a következménye, amikor a test-
mozgással, munkavégzéssel, szórako-
zással leadott energiát meghaladja a 
táplálékokkal, italokkal elfogyasztott 
energiamennyiség.

Figyelembe kell vennünk azonban 
azt, hogy mindenki más és más egyé-
niség, így energiaszükségletünk is 
mindig egyéni, hiszen nem vagyunk 
egyformák. Van, akinek a szervezete 
több energiát raktároz a felvett táplá-
lékból és kevesebbet éget el, alakít át 
hőenergiává. Mások szervezetében a 
táplálékból több hő keletkezik és keve-
sebb épül be. Ez utóbbiak a szerencsé-
sebbek, soványabb testalkatú tanulók, 
akik ehetnek édességet, nehéz ételeket 
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fokozottan figyelni kell a lúdtalp meg-
előzésére, illetve korrigálására. Az órák 
során elvégzett mozgásanyag speciális 
erősítéssel, rendszeres végrehajtással, 
változatos gyakorlatsorokkal és a fo-
kozatosság elvének betartása mellett 
lesz eredményes. A tanulóknak a gya-
korlatsorokat otthoni elvégzésre is ja-
vasolhatjuk, de csak abban az esetben, 
ha már technikailag hibátlanul tudják 
egyedül is végrehajtani. 

A túlsúlyos gyerekek rehabilitációjá-
nak egyik kulcskérdése: az otthoni ön-
álló munka szükségessége, a naponta 
rendszeresen végzett erősítések. Ehhez 
a gyereknek igazi partnerré kell vál-
nia a tanárával, hiszen csak így, együt-
tes munkával lehetséges a cél elérése. 
Sőt mivel az elhízás fő oka a túlzott 
kalóriabevitel – helytelen táplálkozási 
szokások miatt –, így, a szülők bevo-
nása elkerülhetetlen. A túlsúlyos gye-
rekek testnevelése nem érhet véget az 
óra befejezésével, hanem a tanárnak 
egyben „barátnak” vagy pszicholó-
gusnak is kell lennie, akihez bármikor 
fordulhatnak problémáikkal. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a kövérséget mint 
„testi hibát” élik meg a gyerekek, így ér-
zékenyebbek, szorongóbbak. Tapinta-
tosnak, de ugyanakkor őszintének kell 
lenni ahhoz, hogy a bizalmukba fogad-
janak bennünket. A gyakran 10-20 kg 
„leadása” nem kis feladat, a testtömegé-
nek rendszeres ellenőrzésével motivál-
ni tudjuk, sokat dicsérni, biztatni kell 
őket, mert ez adhat további erőt a sok 
lemondáshoz.  A testnevelés órákon al-
kalmazott motoros próbák tesztjei is jó 
fokmérői a fejlődésnek (pl. hanyattfek-
vésből felülések, Burpee-teszt, stb).

Összességében elmondható, hogy a 
túlsúlyos gyerekek számára a gyógy-
testnevelés az a foglalkoztatási forma, 
ahol megszabadulhat a félelmeitől, 
ellenérzéseitől a testneveléssel szem-
ben. A sikerélmények biztosításával 
elérhetjük, hogy élete részévé váljon a 
mozgás, a mozgás öröme, amely élet-
módjának megváltoztatására is képes 
lesz. Ehhez viszont a tanárnak, a szülő-
nek és nem utolsósorban a tanulónak 
egymás mellett karöltve együtt kell 
dolgoznia, tevékenykednie.  
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– amihez nem kevés köze van épp a 
művészetnek – a füsti-, más néven a 
villás farkú fecske (Hirundo rustica), 
mely egész Európát benépesítette va-
laha. Megóvására – eddig kevés ered-
ménnyel – már több életmentő prog-
ram, mi több, törvény is született. 
Mi a rohamos pusztulásának az oka? 
Elsősorban a hagyományos falusi ál-
lattartásnak a hirtelen bekövetkezett 
megszűnése. Ugyanis kedvelt fészke-
lő- (költési) helye volt a marha- és ló-
istállók gerendázata, valamint a falusi 
házak ereszalja, fő tápláléka pedig a 
házi- és az istállólégy. Mondhatnánk, 
szerencsére e sok kellemetlenséget 
okozó rovaroktól már megszabadul-
tunk, de kevesen gondolnak arra, 
hogy ennek épp az immunrendsze-
rünk látja kárát. Bármilyen furcsa is e 
vélemény, bizony nem ártottak néha 
azok az enyhe fertőzések, amelyek az 
emberi szervezet ellenálló-képessé-
gét edzették.

A másik két fecskefaj, a molnár- 
és a partifecske (Delicon urbica és 
Riparia riparia) is hasonló táplálé-
kon él, mint a rokonuk, csupán a 
fészeképítésük módja és formája tér 
el az övétől. Az előbbi zárt fészket 
épít, rajta egy szűk lyukkal, az utób-
bi pedig leginkább a folyópartok ho-
mok- vagy löszfalaiban váj magának 
mély költőüreget. Mindkét madárfaj 
az ember folytonos zaklatásának van 
kitéve. A molnárfecske épp a lakóte-
lepek divatba jöttével kezdett el in-
tenzívebben szaporodni, majd rövid 
idő múltán üldözötté válni. A vá-
rosokba költözött emberek hirtelen 
kényesek lettek a piszokra, szemétre, 
amit a fecske fészekrakás közben az 
ablakok párkányaira, a panelházak 
erkélyire szór le, csak éppen arra 
kevésbé finnyásak, amit ők hagynak 

Látunk-e még, 
fecskemadár?

Csicsay Alajos

Biztosan észrevették az olvasók, 
hogy szeretem a dalokat, nótákat, 
igaz, nem mindegyiket, csak azokat, 
amelyek szövegének van mondani-
valója – hasonlóan, mint a jó versek-
nek –, és persze megfelelő dallamuk 
is van hozzá. Az is fontos számom-
ra, hogy ki adja elő őket és hogyan. 
Ezt, amelyiktől írásom nem egészen 
pontos címét kölcsönöztem, a néhai 
Solti Károly énekelte. Azért is kedves 
számomra e dal, mert egykori bará-
tomra emlékeztet, aki mintha érezte 
volna korai távozásának közeledtét, 
minden mulatozásunk alkalmával 
elénekelte. Egyébként rengeteg zenei 
műben, versben, prózai alkotásban 
szerepet kap a fecske, furcsa lenne, 
ha éppen a népköltészetből, s a hozzá 
közel álló gyermekdalokból, mon-
dókákból maradt volna ki. Ma már 
sajnos faluhelyen is az óvodás gye-
rekek előbb tanulják meg a Fecskét 
látok, szeplőt hányok tavaszhívogató 
mondóka megzenésített változatát, 
mintsem látnának élő fecskét. Nem 
pusztultak még ki teljesen, de szá-
muk nagymértékben megfogyatko-
zott. Képtelenség lenne elvárni, hogy 
a gyerekek rákérdezzenek, milyen 
madár az, amelyik néha átsuhan fö-
löttük. Természetesen annak, hogy a 
gyerekek ma nem éppen az élővilág 
iránt érdeklődnek, több oka is van, 
de ezt most ne firtassuk. Maradjunk 
abban, hogy kevés, egyre kevesebb 
nálunk minden madárfaj, így a fecs-
ke is, aminek legfőbb oka, hogy e 
madárnak – három faja is él még tá-
jainkon – az utóbbi fél évszázad alatt 
szinte észrevétlenül beszűkültek az 
életfeltételei. Nem ok nélkül válasz-
totta őket a MME három eszten-
dőben is (1982, 1983 és 2010) az év 
madarainak. Legismertebb közülük 

MAJ_BELSOK15_16.indd   30 25.4.2016   10:56:36



Katedra Útjelzők

maguk után az utcákon, liftekben, a 
közös folyosókon és egyebütt. Elő-
ször megjelentek az ablakok felett 
fecskeriasztóként a tarka papírlibe-
gők, aztán előkerültek ugyan e célból 
a seprűk nyelestül, de ezzel még nem 
ért véget a madártalanítás. A mol-
nárfecskék után a verebek kerültek 
sorra. Ellenük leghatékonyabb véde-
kező szernek bizonyult, persze nagy 
titokban, az egerek irtására gyártott 
mérgezett búza. Ilyen embertelenség 
közepette csoda-e, hogy 2007-ben az 
év madara kellett legyen a városokba 
kényszerült szerencsétlen mezei ve-
réb (Passer montanus) is? Manapság 
pedig az állami támogatással zajló 
panelprogramok, melyek – a lakos-
ság nem éppen módos rétegének az 
érdekében – vesztét jelentik a rések 
között menedéket lelt madaraknak, 
többek között a házi verébnek (Passer 
domesticus) is, no meg a denevérek-
nek. Mi lenne a teendő? Mesterséges 
fészkek, fészkelő helyek, odúk elhe-
lyezése, csak ez a törvényhozó hon-
atyáknak (-anyáknak) bokros teen-
dőik közepette eszükbe sem jut(ott). 
Ők a klímaváltozás megfékezésével 
vannak elfoglalva. (Meg más egye-
bekkel.) Bizony, a klíma, ami az élő 
fajok, köztük az ember elterjedését 
is elősegítette – nem mintha először 
történne meg, amióta Földdé lett 
e bolygó –, megbolondulni látszik. 
Vészjósló lég- és hőáramlatokat pro-
dukál. Sajnos ezeknek is közük van a 
fecskék rohamos pusztulásához. Két 
alkalommal is tapasztaltam, 2007 és 
2008 szeptemberében, amikor őszi 
vonulásuk idején tartós hidegfront 
zárta el útjukat. Itt kavarogtak a Duna 
fölött meg a panelházak körül, s én a 
12. emeleti lakásunk ablakából néz-
tem tehetetlenül a kétségbe esett csa-

pongásukat. Aztán hallottam a hírt, 
hogy másutt is ezt tapasztalták. Nem 
tudtak segíteni rajtuk, ezrével hullot-
tak el akkor. Az utóbbi 25-30 évben 
30-50%-os egyedszámcsökkenést ál-
lapítottak meg náluk.

Úgy vélem, a megnevezett fecs-
kéken kívül még két madárfajt kell 
megemlítenem, mert bár nem tartoz-
nak a fecskefélék családjába, de még 
velük egy rendbe, a verébfélékébe 
sem, mégis fecskének hiszik őket az 
emberek. Ezek a sarlósfecske (Apus 
apus) és a szalangána (Collocalis 
fuciphaga). Régebben a kolibrikkal 
együtt a surranó idomúak rendjébe 
soroltattak be, ma viszont a sarlós-
fecske alakúak (Apodiformes) rend-
jében tartják számon őket. A sarlós-
fecske a történelmi időkben hódította 
meg Európát, 1850 körül lépte át az 
északi sarkkört, ahol már régen meg-
honosodtak a fecskék, melyekhez ha-
sonlóan ő is költöző madár.

Leghamarabb a füstifecske érkezik 
hozzánk, április elején. Párkányban, 
legkorábban április 4-én vettem ész-
re, legkésőbb 12-én. Sejtettem, hogy 
e kevésnek tűnő késésük miatt, abban 
az évben már nem fognak kétszer köl-
teni. Már ennyi idő kiesése is hozzá-
járulhat a szaporulat csökkenéséhez. 

A fészeképítéshez a füsti- és a mol-
nárfecske is sarat, fűszálakat hasz-
nál, és kötőanyagként a saját nyálát. 
A füstifecskék párban élnek, így is 
építkeznek, a molnárfecskék viszont 
kalákában dolgoznak és telepépítésre 
törekszenek.

A szalangánák egyes fajai a Szunda-
szigetek, Ceilon és India lakói, me-
lyek a puszta nyálukból raknak fész-
ket. E madarat azért említem meg, 
mert gyerekkoromban édesanyámtól 
hallottam először, hogy vannak a Föl-

dön olyan népek, akik a „fecskefész-
ket” is megeszik. Hát igen, de csak a 
szalangánáét, melyről elterjesztették, 
hogy gyógyereje van, meg hogy af-
rodiziákum, azaz ajzószer. Állítólag 
jó ízű, de semmilyen hatása sincs az 
emberi szervezetre, mert valójában 
emészthetetlen. Az viszont nem ér-
dekli a sokpénzűeket, hogy milyen 
életveszélyekkel jár, és hány ember-
áldozatot követel e madár fészkének 
a begyűjtése. Ugyanis 2-3 ezer méter 
magas, meredek sziklafalakra vagy 
barlangok falára kell felkapaszkodni-
uk azoknak, akik e fészkek gyűjtésé-
ből kénytelenek tengetni maguk és az 
ágrólszakadt családjuk életét. Hiába 
áll e madár (is) a Természetvédelmi 
Világszövetség védelme alatt, egyre 
kevesebb marad meg belőlük. A lelki 
gazdagságot sajnos nem lehet pén-
zért megvenni.

Sok mindent el lehetne még mon-
dani a fecskékről. Azt, amit az orni-
tológusok eddig feltártak titkaikról, 
leginkább könyvekben találhatjuk 
meg, de vannak dolgok, melyekre 
csak elejtett szavak által figyelhetünk 
fel. Például arra is, hogy a fecskéket 
nem lehet kalitkában, azaz fogságban 
(rabságban) tartani, főleg azért nem, 
mert a táplálékukat csak röptükben 
képesek megszerezni, kénytelenek 
hát folyvást szálldosni. Viszont az 
ember hajlamos rá, hogy e tulajdon-
ságukat elvonatkoztassa, így a fecskét 
(általában a villásfarkút) a szabadság 
szimbólumának tekintse. Valószí-
nűleg Verdi is e nézetet vallotta. Er-
ről tanúskodik a Szabadság-kórusa, 
vagyis a Nabucco című operájából, a 
rabszolgák dala, amely a világ egyik 
legközkedveltebb kórusműve, néme-
lyek szerint a legszebb. Mi tagadás, 
nekem is.
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A szépséges szinonimái…
A tanórákon, a szabadidős foglal-

kozások keretében gyakran problé-
mát okoz számunkra a csoportbontás. 
A legtöbben a klasszikus számolásos 
módszert alkalmazzák, azaz ahány 
csoportot szeretnénk, annyi számot 
jelölünk ki, és a diákoknak csak any-
nyi a dolguk, hogy a saját számukat 
megjegyzik, majd megkeresik az 
azonos számú társaikat. Ettől sokkal 
izgalmasabb a szinonima módszer. A 
diákokat megkérjük, hogy mondja-
nak szinonimákat például a szépséges 
szóhoz. Ezeket feljegyezzük (felírjuk 
a táblára), majd a csoportok ezeket 
a neveket kapják meg (a számolásos 
módszerhez hasonlóan osztjuk ki a 
csapatneveket, egy 32 fős osztályban 
optimális a 7 csoport). Így lesz majd 
csodálatos, káprázatos, elbűvölő, bájos, 
varázslatos stb. csapat. És hát ki ne 
szeretne egy ilyen elnevezésű csapat 
tagja lenni? 

Levél magamnak
Legfőképpen osztályfőnöki órákra 

javasolt módszer. Év elején egy le-
velet íratunk a diákokkal, amit saját 
maguknak címeznek majd meg. A 
terjedelmet bízzuk rájuk, de a tartal-
mat határozzuk meg mi, például: „Az 
iskolai év elején vagyunk, egy közös 
kaland kezdetén. Ebben a kalandban 
rengeteg vidámság, tudás, barátság 
lesz, viszont előfordulhatnak olyan 
időszakok, amikor úgy érzed, semmi 
sem jön össze, például nagyon sok a 
tanulnivaló, vagy csalódtál a barátaid-
ban, esetleg konfliktusba kerülsz vala-
kivel. A levélben egy olyan helyzetben 
lévő Önmagadat szólítsd meg és bá-
torítsd benne, aki éppen valamilyen 
nehéz helyzetben találta magát az is-
kolában. Mit mondanál neki? (akár 
humorral is bátoríthatsz) Az írást 
tedd be a borítékba.” 

A levelet mi őrizzük meg, majd 
amikor a diák valamilyen nehéz hely-
zetbe kerül, odaadjuk neki az írást. 
Ez a módszer bármilyen más témájú 

is lehet, és minden korcsoportnál al-
kalmazható, természetesen az adott 
közösségre adaptálva.   

Értéklicit
Ez a módszer remekül alkalmazha-

tó az osztályfőnöki órákon, de akár 
egy délutáni foglalkozás keretében is. 
A diákok emberi értékekre licitálhat-
nak. Mindenki kap 10 euró értékű já-
tékpénzt (érdemes például az eredeti 
bankjegyek másolatát kinyomtatni 
több bankjegyben). Emellett min-
denki kap egy értéklistát, amelyen kb. 
20 emberi tulajdonság szerepel, és az 
értékek mellett egy tervezett összeg, 
amit a diáknak kell kitöltenie. A di-
áknak el kell eldöntenie, melyik érték 
fontosabb számára, mire költi a 10 
euróját. Miután kitöltötték az érték-
listát, indulhat a licit. A tanár vezeti 
az eseményt, a diákok bekiabálásos 
rendszerben licitálhatnak. Aki többet 
ad, azé az érték. Addig játsszuk, amíg 
az összes érték el nem kelt. Utána ér-
demes elbeszélgetni a diákokkal arról, 
mi alapján választottak, preferáltak, 
és a licit helyzetben mit vettek figye-
lembe, mi alapján döntöttek.  

Érték Tervezett összeg
hitelesség

bátorság
csapatmunka
nyitottság
pontosság
igazságosság
tanulás

Együttműködés
A következő játék az együttműkö-

désről, a gyors döntéshelyzetről és a 
csoporton belüli egymásra figyelésről 
szól. Kis kártyákat készítünk elő, ame-
lyeken 0-től 9-ig találhatók a számok 
(pl. 5 db kis kártya, a hátoldal is meg-
számozható). A diákokat megkérjük, 
hogy álljanak be oszlopba (pl. 30 fő 

esetén 6x5-ös oszlopokat alkossanak, 
de az sem probléma, ha nem teljesen 
egységesek a csoportok). Minden ta-
nulónak 5 db kártyája van, azaz 10 db 
száma. A tanulók a kártyákat maguk 
elé tartják, és nem kommunikálhat-
nak egymással. Mondunk egy tet-
szőleges számot (nem lehet több az 
összege annál, ami egy oszlopon be-
lüli összeg – pl. 6-an állnak egy osz-
lopban 6x9, 54-től több nem lehet), 
ezt az összeget kell oszlopon belül ki-
rakniuk (maguk előtt felmutatják az 
általuk javasolt számot, a játékvezető 
összeszámolja az oszlopban felmu-
tatott számokat, és elmondja a vég-
összeget). A diákok az első körben 
csak a telepátiájukra hagyatkozhat-
nak. Furcsállni fogják a feladatot, de 
a későbbiekben megértik, mi a játék 
célja. Majd adunk nekik 15 másod-
percet, hogy csapaton (oszlop) belül 
megegyezzenek egy stratégiában. Az-
tán egy következő számot mondunk. 
Lehet, hogy az első néhány körben 
még nem érti meg mindenki a stra-
tégiát, ilyenkor rá is lehet kérdezni. 
Ki az, aki úgy érzi, hogy még nem 
kapott meg a csapaton belül minden 
információt. Ha kérnek időt megbe-
szélésre, adhatunk. Majd változtat-
hatjuk is a csapatokat, a tanulókat 
megkérjük, hogy forduljanak balra, 
így egy új oszlop jön létre. Itt is az 
első kört érdemes megbeszélés nél-
kül kezdeni, majd ha nem jön össze 
az oszlopoknak a kívánt összeg, arra 
érdemes ráerősíteni, hogy különböző 
stratégiák léteznek (pl. 9-es számmal 
kezdenek az oszlop elején, a többiek 
a fennmaradt összeget rakják ki, vagy 
osztanak), ezeket persze nem áruljuk 
el nekik, a végén kiderülhet. Ilyenkor 
érdemes újabb megbeszélést indíta-
ni, de ez már csak 8-10 másodperces 
legyen. A játék végén beszélgessünk 
el a diákokkal arról, hogy ki hogyan 
érezte magát, ki volt az egyes csapa-
tokban a domináns, hogyan hatott a 
rövid időkeret, milyen volt a csapa-
ton belüli együttműködés.

Kreatív 
csapatépítő 
játékok

Brutovszky Gabriella
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Katedra Legkreatívabb iskolai rendezvény

2015. április 20–24-e között a Föld 
napja alkalmából környezetvédelmi 
hét került megrendezésre az alsó ta-
gozaton. Ebbe iskolánk valamennyi 
alsó tagozatos osztálya és napközis 
csoportja közösen kapcsolódott be, 
ami összesen 123 tanulót jelent. A 
környezetvédelmi hét keretén belül 
érdekes foglalkozásokon vehettek 
részt a diákok, amelyek a következők 
voltak:

1. nap: Környezetszépítés és hul-
ladékgyűjtés az iskolánk épülete kö-
rül. A gyerekek nagy igyekezettel és 
szorgalommal tették szebbé az iskola 
környékét, így járultak hozzá, hogy 
tisztább, rendezettebb környezetben 
tanulhassanak. Több mint 20 zsák 
hulladékot szedtek össze.

2. nap: Képzőművészeti alkotás 
különféle technikákkal. Téma: „A fa” 
– ezzel a tevékenységgel a gyermekek 
figyelmét igyekeztek az alsó tagoza-
tos pedagógusok felhívni a figyelmet 
a fák védelmére és jelentőségére a 
képzőművészet eszközeinek segítsé-
gével. Elmélyítették és megerősítették 
a természet iránti pozitív kapcsolat és 
magatartás szükségességét. Az elké-
szített alkotásokkal iskolánk folyosó-
in rendeztek kiállítást. Így hívták fel a 
többi tanuló figyelmét is a természet 
megóvásának fontosságára.

3. nap: „Természetvédelem” cím-
mel filmvetítés zajlott iskolánk aulá-
jában, amely a Föld, a természet, kö-
rülöttünk lévő környezet, a levegő és 

a víz védelmét hangsúlyozta, s amely-
nek fő mottója a következő volt: „A 
jövő a Te kezedben van!”

4. nap: Csoportos foglalkozás isko-
lánk sportpályáján a városi erdészet 
munkatársainak vezetésével, mely-
nek keretén belül a gyerekek megis-
merkedtek:
• az erdő életével, az ott élő állatok-

kal, növényekkel és azok védelmé-
vel,

• az erdő legnagyobb ellenségével – a 
tűz pusztító erejével, és kipróbál-
hatták annak eloltását is,

• az erdészek és vadászok munkájá-
val, az általuk használt eszközökkel,

• megláthatták, hogyan történik a 
facsemeték ültetése és a gyerekek is 
elültettek néhányat, így is szépítet-
ték iskolánk udvarát,

• a gyerekek kinyilvánították jókí-
vánságaikat az erdő számára, kívá-
natuk: Tiszta levegőt! Egészséges 
fákat! Ezt leírták papírra, és elhe-
lyezték a fa ágaira. 
5. nap: Túra az Indián-tóhoz, amit 

azért szerveztünk, hogy a tanulás 
mellett a testedzés is helyet kapjon 
az environmentális nevelésen be-
lül, hogy az aktív, természetközeli és 
egészséges életmódot népszerűsít-
sük a gyerekek körében, és tanulóink 
saját élmény alapján tudjanak meg  
minél többet a minket körülölelő ter-
mészetről, a természetben való helyes 
viselkedésről, s mindezt a szabadban 
sajátítsák el.

Környezetvédelmi hét 
az alsó tagozaton
 Pályázó: Fábry Zoltán Alapiskola 

és Szakközépiskola Rozsnyó
 Becze Andrea, Kovács Jana, Domik 

Éva
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Iskolahírek Katedra

A Teddy Maci Kórház 
a Zsigárdi Óvodában

A pozsonyi magyar orvostanhall-
gatókat 1990 óta tömörítő Selye Já-
nos Klub (SEJK) mellett működik 
a  Teddy Maci Kórház.  A  leendő 
orvosok a szülők segítségével textil-
anyagból szerveket varrtak, melye-
ket szivaccsal tömtek ki. Varrtak kis 
fehér köpenyeket, műtősruhákat is, 
ezeket ráadják az apró gyerekekre. 

A pozsonyi magyar orvostanhall-
gatók Žiaček Adrianna igazgatónő 
meghívására ellátogattak a Zsigárdi 
Óvodába, ahol játékos oktatás és fog-
lalkozások keretén belül enyhítették 
a gyerekek félelmét az orvosoktól. A 
szlovák, a magyar óvodások és az első 
osztályosok tanultak a belső szervek-
ről, kiszínezték az előre elkészített 
ábrákat, fonendoszkóppal meghall-
gatták a szívverésüket, megvizsgál-
ták a látásukat, maguk is beöltöztek 
kis doktoroknak és meggyógyították 
kedvenc plüssállatkájukat. A szervis-
mertető után a  leendő dokik találós 
kérdéseket tettek fel a gyerkőcök-
nek, hogy megjegyeztek-e valamit az 
egészből. Így a játékos foglalkozás in-
teraktívvá vált.  A gyerekek imádták.

Sokat hallunk arról, hogy a ma-
gyar iskolákból szlovák egyetemekre 
felvételt nyert diákok nyelvi nehézsé-
gekbe ütköznek. „Ha a vizsgára való 
felkészülésre valakinek két hét kell, 
a magyar diák azt mondja, hogy én 
tanulok rá három hetet. S ez valahol 
meg is marad, mert ha nehézségek 
jönnek, a magyar diák sokkal jobban 
meg tud velük küzdeni azáltal, hogy 
eleve többletmunkára van ítélve.”- 
vallják a magyar orvostanhallgatók.

      Az orvostanhallgatók a gyere-
kekkel való foglalkozások alkalmával 
szakmailag sokat fejlődnek, valamint 
elsajátítják a magyar szaktermi-
nológiát,  és rengeteg tapasztalatot 
gyűjtenek.

Köszönjük, hogy eljöttek az óvo-
dánkba, és tanulmányaik során to-
vábbi sok sikert kívánunk nekik.

Žiaček Adrianna, 
a MTNYA igazgatónője

Iskolánk, a komáromi Selye János 
Gimnázium volt diákja, dr. Kláris 
Györgyi 1983-ban végzett   a prá-
gai   Károly Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán, tolmácsként-fordítóként 
dolgozott, majd  8 évig  Katalóniában 
alkalmazta őt az egyik legnevesebb ot-
tani utazási iroda. 2001-ben, amikor 
visszatért Prágába, megalapította be-
utaztatásra szakosodott irodáját. Úgy 
döntött, hogy márciusban meghív 5 
diákot és egy kísérőtanárt Prágába, ta-
nulmányi kirándulásra. Kapva az alkal-
mon, rögtön jelentkeztem, hisz mindig 
is érdekeltek Prága látnivalói. Végső 
soron az 5 diák mellé Králik Zsuzsanna 
tanárnő lett megbízva kísérőül.

Szombaton reggel már izgatottan 
vártuk, hogy felülhessünk a vonatra 
és elinduljunk Prágába. Majd megkez-
dődött a több mint 5 órás út úticélunk 
felé. Megérkezésünkkor idegenveze-
tőnk és meghívónk, Kláris Györgyi 
tárt karokkal fogadott minket, majd 
elkalauzolt a szálláshelyünkre, és már 
indultunk is aznapi körutunkra. Első 
megállónk a Szent Vencel tér volt. Itt 
láttuk Szent Vencel lovasszobrát, va-
lamint a Cseh Nemzeti Múzeumot, 
amely sajnos éppen felújítás alatt állt. 
Ezek után továbbindultunk, és a kiadós 
ebéd után, amely a csehek nemzeti éte-
léből állt, egy házi sörfőző bemutatásán 
találtuk magunkat. A délután hátralévő 
része az Újváros, vagyis a keleti város-
rész főbb látnivalóinak megtekintésé-
vel és történetük megismerésével telt 
el. Láttuk többek között a híres neve-
zetes Orlojt, a főteret, a színházat, az 
operaházat, a Károly Egyetem egy ré-
szét, megannyi templomot, történelmi 
építményt, zsinagógát.

Ajándék út Prágába történelmi visszatekintéssel,
avagy a Selye gimisek Prágában

Másnap részt vettünk egy koszorú-
záson, amelyet gróf Eszterházy János 
halálának emlékére és bátor „meghu-
nyászkodás-mentes” életének tiszte-
letére tartottak. A megemlékezés szép 
és ünnepélyes volt, beszédek és versek 
hangzottak el magyarul, csehül és len-
gyelül, majd iskolánk képviselőiként 
többek között mi is megkoszorúztuk 
az emlékművet. Ezek után elindultunk, 
hogy megnézzük az óvárost, amely gya-
korlatilag Prága nyugati része. Először 
Johannes Kepler lengyel csillagász prá-
gai tartózkodása alatt használt lakhe-
lyét tekintettük meg. Ezek után egy kis 
városismertető séta következett, amely 
során megtudtunk egy s mást az óváros 
történetéről, építéséről, főbb és kisebb 
építményeiről. Megtudtunk sok min-
dent a régi közigazgatásról, az emberek 
mindennapi életéről. Ebéd után megte-
kintettük a várat, a palotanegyedet és a 
Szent Vitus-székesegyházat. Mindezek 
után tettünk egy kört a várban, majd 
utunkat a Károly híd felé vettük. Itt 
megnéztük az előző, a Károly híd he-
lyén álló híd maradványait, majd a hí-
don átkeltünk az újvárosba, ahol meg-
látogattuk a Lőporostornyot, a várfal 
maradványait és az Alkimistanegyedet.

Másnap reggel fájó szívvel búcsúz-
tunk el idegenvezetőnktől és indul-
tunk haza. Véleményem szerint min-
den fáradtság ellenére megérte erre 
a kirándulásra elmenni. Ezer hálánk 
meghívónknak a lehetőségért, a töké-
letes szervezésért és a szívet melengető 
vendéglátásért. Csakis ajánlani tudom 
mindenkinek ezt a nagyszerű várost, 
ha tehetem, én is még sokszor vissza 
fogok látogatni.

Izsóf Ottó, III.A osztályos tanuló
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A novemberben lezajlott dunaszer-
dahelyi felvidéki döntőről is úgy tudó-
sítottunk, hogy diákjaink sikeresen sze-
repeltek, de a Szolnokon lebonyolított 
Kárpát-medencei döntő minden vára-
kozásunkon túltett. Április első napja-
iban a Varga Katalin Gimnázium volt 
a házigazda, pénteken és szombaton itt 
zajlott 17 különböző szekció döntője. 

Négy diákunk három szek-
cióban képviselte a Selye János 
Gimnáziumot: Gergely Lajos az 
Orvostudomány-géntechnológia dön-
tőseivel már péntek délután szerepelt, 
míg Rancsó Dorottya a Helytörté-
net-szekcióban, Bartalos Angelika és 
Fejes Vivien pedig a Közgazdaságtan-
néprajz-művelődéstörténet szekció-
ban szombaton mutathatta be kutatási 
eredményeit a zsűrinek.

A szombat délutáni kiértékelésen a 
díjazottak Sólyom László volt köztársa-
sági elnöktől vehették át az okleveleket 
és a további kutatásokat segítő ösztön-
díjakat. Az elnök úr már a Kutató Diá-
kok Országos Szövetségét annak meg-
alakulásától segítette. Ezen a délutánon 
mindegyik selyés diáknak személyesen 
gratulált, ugyanis Rancsó Dorottya saját 
szekciójában a 2. helyen végzett (mun-
kája címe: A második világháború utá-
ni Hetény az elnöki rendeletek tükré-
ben), Bartalos Angelika és Fejes Vivien 
pedig az első helyen (munkájuk Feszty 
Árpádné Jókai Rózáról szólt, akinek az 
élettörténetét még általános iskolásként 

kezdték feldolgozni Vrábel Sándor ta-
nár úr irányítása alatt). Gergely Lajos 
munkájával kiérdemelte a zsűri nagydí-
ját. Díjaik mellett mind a négyen részt 
vehetnek a Kutdiák-mozgalom júliusi 
káptalanfüredi táborában, ahol nyilván 
a diákok a kutatás kellemesebb oldalát 
is gyakorolhatják, például elhozták-e 
strandpapucsaikat a Balaton partjára.

Minden kétséget kizárva Gergely 
Lajos állt elő az egyik legigényesebb 
kutatómunkával a két nap folyamán. 
Laikusként hallgatva akár idegen nyel-
ven is folyhatott volna az előadás, akkor 
sem értettem volna sokat belőle, de az 
látszott, hogy Lajos nemcsak ismer-
te a témát, hanem ízig-vérig értette is. 
Gilbert-szindróma, banális betegség 
genetikai alappal című munkája annak 
ellenére alapos körültekintéssel készült, 
hogy maga az előadó is elismerte, még 
sok munka vár rá a jövő évre is.

„A Gilbert-szindróma – írja Gergely 
Lajos – egy genetikai rendellenesség, 
melyet inkább nevezhetünk állapotnak, 
mint betegségnek. Habár nincsenek sú-
lyos tünetei, mégis fontos jelentősége 
lehet a helyes diagnózis felállításánál, 
mikor az orvos esetleges májkároso-
dásra gyanakszik, amit okozhatnak 
más, súlyosabb kórok is (például he-
patitis). A Gilbert-szindrómának óriá-
si befolyása van bizonyos gyógyszerek 
hatására. Fokozhatja a paracetamol, az 
irinotekan és egyéb más gyógyszerek 
mellékhatásait.

Kutatásom célja az volt, hogy felmér-
jem a Gilbert-szindróma gyakoriságát a 
Komáromi járásban, és ezáltal hozzájá-
ruljak a Felvidék és Közép-Európa po-
pulációjának genetikai feltérképezésé-
hez. Céljaim között szerepelt az is, hogy 
az alanyok számára hozzáférhetővé te-
gyük a vizsgálat eredményeit. Legfőbb 
alanyaim a Selye János Gimnázium ta-
nárai és diákjai voltak, akiktől nyálmin-
tákat vettem. A kutatás teljesen anonim 
jellegű volt. Az alanyokat a molekuláris 
genetika módszereivel vizsgáltuk ki 
mentorommal, Ing. Bóday Árpáddal 
Csehországban, Nový Jičín városában, 
az Orvosi Genetikai Intézet (Oddělení 
lékařské genetiky Laboratoře Agel) mo-
lekuláris biológiai laboratóriumában.

Felmérésünk alapján a Gilbert-szind-
róma gyakorisága Közép-Európában 
megközelítőleg 15 és 16% között van. 
A  genetikai rendellenességek között 
ez a frekvencia rendkívül magasnak 
számít, és ezért az orvosi gyakorlatban 
sem szabad figyelmen kívül hagyni.”

A szolnoki döntő, a zsűrik észrevé-
telei arra ösztönzik a fiatal kutatókat, 
hogy témáikat újabb és újabb szempon-
tok alapján igyekezzenek kiegészíteni, 
ezért – remélhetőleg – maguk a diá-
kok is olyan motivációt kaptak, hogy 
a következő évben is ott akarnak majd 
lenni a Kárpát-medencei döntőben, 
amelynek 2017-ben Székesfehérvár ad 
otthont. 

Elek József

2016. április 5-én és 6-án Dunaszerdahely egyik legfrekventál-
tabb galántai úti körforgalmában szorgoskodtak iskolánk a Du-
naszerdahelyen működő Építészeti Szakközépiskola, Szabó Gyula 
1. diákjai, hogy szebbé varázsolják a környezetet.  Munkájuknak 
köszönhetően közel 200 örökzöld került elültetésre. Leendő kert-
építészeink az eredeti tervezet alapján szakszerűen végezték el az 
igényes műveleteket, a fóliázástól kezdve egészen az ültetésig. De 
ez még csak a kezdet, hiszen legközelebbi alkalommal a terület fü-
vesítésére is sor kerül, ami szintén diákjaink keze munkájának lesz 
az eredménye. 

Tamási Éva

A Mária Zavarská-emlékverseny orszá-
gos fordulóján Nagyszombatban, március 
18-án a  Selye János Gimnázium fiúcsapata 
a 10x1000 méteres távot, a lányok pedig 5x800 
méteres távot tettek meg váltófutásban. A kö-
zépiskolás fiúk és lányok versenyében a  fiúk 
csapata a harmadik helyen végzett, a  lányok 
pedig szoros hajrával az ötödik helyre futottak 
be. A fiúk: Kara Mátyás, Kajtor Richárd, Bugár 
Gergely, Szabó Richárd, Macejko Dávid, 
Vida Gergely, Csontos István, Benyó Donát, 
Tóth Ádám, Fiala Tamás és Záborsky János. 
A lányok csapata: Klučka Vivien, Gőcze And-
rea, Édes Lili, Fodor Kata, Talian Dominika és 
Papp Cyntia. Felkészítő tanáruk Diósi Viktor, 
aki büszke diákjaira, hogy szorgalmukkal, ki-
tartásukkal ilyen szép eredményt értek el.

Králik Zsuzsanna

A Selye János Gimnázium sikerei 
a Mária Zavarská-emlékverseny 
országos döntőjén

Selyés diákok sikerei a Kutdiák Kárpát-medencei döntőjében

Kertépítészeink 
szépítették 
Dunaszerdahely 
arculatát 
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Pár éve még azt hittük, ez a do-
log minket nem érint. Olyan távo-
linak tűnt ez a problematika, hogy 
úgy gondoltuk, nem is kell vele fog-
lalkoznunk. Most viszont már ott 
tartunk, hogy vidéken is gyakori, 
már nem tudunk szemet hunyni fe-
lette. Attól, hogy nem beszélünk 
róla, még létezik. Sőt, a narkósok 
korhatára is egyre lejjebb tolódik.                                                                                                                                         

Van ugyan pár kezdetleges törekvés 
ez ügyben, hogy a rendőrök felvilá-
gosító órát tartanak az iskolákban. 
Tudomásom szerint azonban a tanu-
lók szó szerint kinevetik őket. Nem 
tartják hitelesnek a mondanivalóju-
kat. Hiszen ők azt állítják, a drogok-
nak csak negatív hatásuk van. Azok, 
akik már kipróbálták a marihuánát, 
tudják, hogy ez nem igaz. Igenis van  
olyan hatásuk, ami miatt egy más vi-
lágban érzik magukat. Bódító, kelle-
mes, nincs stressz és nincsenek gon-
dok. Pontosan azért veszélyes, mert 
csak ez a jó oldala látszik először. 
Amikor már valaki rájön az árnyol-
dalára, akkor már késő. Egészségügyi 
nővérként a pszichiátriai klinikán 
dolgozva napi kapcsolatban voltam 

a narkósokkal. Sokat meséltek az éle-
tükről. 10 napos elvonókúrára jöttek a 
klinikára. Voltak olyanok, akik csak a 
börtön elől menekültek. Fiatal srácok 
kérdéses jövőképpel. Mivel nekem is 
vannak gyermekeim, akiket szeretnék 
megvédeni attól, hogy kipróbálják a 
drogokat, úgy döntöttem, egy ifjúság-
nak szóló könyvben megírom az ott 
szerzett tapasztalataimat. Bevallom, 
egyetlen egy olyan esettel sem talál-
koztam, akinek sikerült volna leszok-
nia. Vagy visszatért az osztályra, vagy 
ki se bírta a 10 napot. Hiszen a drogot 
megvonva olyan fizikai fájdalmakat 
éltek át, hogy feladták. Ez a könyv akár 
igaz történet is lehetne. Címe: A va-
gányság határain túl. Két középiskolás 
srácról szól. Mindketten más utakon 
keresik a boldogulást. Ezzel próbálom 
érzékeltetni, hogy mindig van más le-
hetőség is. A miénk a választás. Mivel 
a mai fiatalok sajnos kevésbé szeret-
nek olvasni, inkább a digitális világ áll 
hozzájuk közelebb, úgy gondoltam, 
e-könyv formájában talán többekhez 
eljut. 13 éven felülieknek ajánlom. 
PDF formátumban ingyen letölthető. 
A helyi alapiskolából már többen el-
olvasták. Meglepődtem, hogy kaptam 

Amíg nem késő…
visszajelzéseket is. Nagyon szépeket. 
Igaz, csak lányoktól. Volt olyan is, 
aki „happy end”-et várt. Hát ez az: a 
narkósoknál nincs happy end. Vagy 
csak olyan ritkán, hogy szóra sem 
érdemes. Ezért kell a megelőzésre 
fektetni a hangsúlyt. Gyógyítani nem 
lehet, a narkós élete végéig narkós 
marad. Elég egy rossz élethelyzet, és 
visszaesik. Bármikor. Ezért kell arra 
törekedni, hogy el se jusson odáig. 
Mivel elég rövid a regény, megoldható 
olvasómaraton formájában is. Esetleg 
kinyomtatható és bárki kikölcsönöz-
heti. Vagy a faliújságra is kifüggeszt-
hető ennek a cikknek a rövidített 
változata, letéphető linkcímekkel. Ez 
csak a tanárok leleményességén mú-
lik. Megköszönöm, ha bármi módon 
eljuttatják a tanulókhoz ezt az infor-
mációt és linket. Hiszem, hogy a ma-
got sikerül elültetnem vele. A többi 
csak rajtuk múlik. Talán a kérdéses 
pillanatban eszükbe jut és tudnak 
nemet mondani. Ha egy fiatalnál si-
kerül, már megérte megírnom. Itt a 
link, ahol letölthető: http://data.hu/
get/9404412/e-konyv_A_vaganysag_
hatarain_tul.pdf 

Szabó Katilla

A drogokról a felvilágosítást 
már alapiskolában el kell kezdeni
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2016. március 15-18-a között zajlot-
tak az idei tanévben az írásbeli érettségi 
vizsgák a középiskolákban, amely során 
országszerte 726 középiskola 42  358 
diákja adott számot a tudásáról. A 
NÚCEM 17 különböző tesztet készített 
az egyes tantárgyak és érettségi szintek 
alapján, valamint 15 audiofelvételt ját-
szott fel az idegen nyelvekből vizsgázók 
részére. Az írásbeli érettségi klasszikus 
papírformájú rendszerben és elektroni-
kusan is zajlott.

Immár 12. alkalommal került sor 
az írásbeli érettségi kétlépcsős megva-
lósítására. A diákok keddtől péntekig 
folytatták a vizsgázást, amely a magyar 
középiskolások számára szlovák nyelv 
és szlovák irodalommal kezdődött. Ezt 
másnap az idegen nyelvű írásbeli vizs-
gák követtek (nagyrészt angol és német 
nyelvből), csütörtökön a matematika-
érettségi került sorra, pénteken pedig 
magyar nyelv és irodalomból, illetve 
ukrán nyelv és irodalomból mérték ösz-
sze a tudásukat a diákok. 

A legtöbb diák szlovák nyelv és iroda-
lomra jelentkezett (42 600 fő). Magyar 
nyelvből 1858-an jelentkeztek érettségi 
vizsgára, ukrán nyelv és irodalomból 
21-en tesznek vizsgát. A matematikát 
6 790 diák választotta érettségi tárgyá-
ul. Az idegen nyelvek közül legtöbben 
az angolt választották (37 052 diák), ezt 
a német nyelv követi (5 626 diák). Az 
orosz nyelvet 861 érettségiző választot-
ta, legkevesebben – 7 diák – az olaszt 
választották.

A korábbi évekhez képest idén hosz-
szabb ideig dolgozhattak az érettsé-
gizők: a szlovák és magyar tesztlapok 
kitöltését 90 perc helyett 100 perc alatt 
végezhették el, a matematikán pedig 
120 perc helyett 150 perces időkerettel 
dolgozhattak. 

A belső érettségi vizsgák témáit 
a  hagyományokhoz híven az Okta-
tásügyi, Tudományos, Kulturális és 
Sportminisztérium képviselője, Roma-
na Kanovská államtitkár sorsolással 
választotta ki, melynek eredményeit a 
közszolgálati Szlovák Rádió (RTVS) 
élőben közvetítette.

Az írásbeli érettségi vizsga pótter-
minusa 2016. április 12-15-e között 
zajlott. A javító terminus időpontját az 
Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális 
és Sportminisztérium határozza meg, 
az előlegzett időpont 2016. szeptember 
6-9-e közé tehető. A 2016-os írásbeli 

érettségi dokumentumai, segédanyagai 
a NÚCEM oldalán találhatók: http://
www.nucem.sk/sk/maturita. A helyes 
megoldások kulcsai áprilistól elérhe-
tőek a  NÚCEM oldalán. Bővebb in-
formációk a http://www.nucem.sk/sk/
maturita vagy a  http://www.etest.sk/e-
maturita-2016/ oldalon találhatók. 
A belső érettségi vizsgák eredményei 
2016. május 4-étől kerülnek nyilvános-
ságra.

A belső (intern) érettségi vizsgák té-
mái magyar nyelv és irodalomból:
1. Én nem látom olyan tragikusan a 
generációmat  (Vitacikk a mai fiatalok 
életszemléletéről)

Lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák

2. Ez az életút elvarázsolt engem  (Egy 
általam nagyra becsült ember regényes 
életrajza)
3. Ha én lennék az iskolaigazgató... (El-
mélkedés)
4. Mint két tojás: a barátom / barátnőm 
és én (Jellemzés)

A belső (intern) érettségi vizsgák témái 
szlovák nyelv és szlovák irodalomból:
1. Párhuzamok Martin Kukučín és 
Mikszáth Kálmán elbeszéléseiben (ki-
fejtés) 
2. Mi vár rám a jövőben? (elmélkedés)
3. Az ilyesmit nem felejtjük el egyköny-
nyen... (elbeszélés)
4. A boldog ember (fiktív életrajz)

Tanítónap alkalmából március 22-
én Draxler miniszter Pozsonyban ki-
tüntette a kiemelkedő eredményeket 
elért pedagógusokat. A szent Gorazd 
Nagy- és Kis-emlékplaketteket, vala-
mint az elismerő okleveleket 62 taní-
tó és iskolaügyben dolgozó alkalma-
zott vehette át.

Mint ahogy a miniszter kifejtette, 
a jó tanító minden helyzetben gör-
dülékenyen tud kommunikálni a 
gyerekekkel és a fiatalokkal. Biztatja, 
buzdítja őket, segítséget nyújt a jövő 
megalapozásában, a világban való 
helyük megkeresésében.

A miniszter arra is kitért, hogy 
iskolarendszerünk sok változtatást 

Draxler miniszter kitüntette a kimagasló 
eredményeket elért pedagógusokat

igényel. Nem részleges vagy átmeneti 
változásokra van szükség, hanem ko-
moly, hosszú távú reformokra, a mi-
nőségi munka javítására, az anyagiak 
bővítésére. Az iskolaügy tökéletesebb 
működéséhez azonban nemcsak a 
minisztérium dolgozóinak nyitott-
ságára, hanem az iskolai közeg kép-
viselőinek szorosabb és hatékonyabb 
együttműködésére van szükség.

A Szent Gorazd-emlékplaketteket 
1999 óta azok a pedagógusok és pe-
dagógiai dolgozók vehetik át, akik 
munkájukkal sokat tettek az iskola és 
a tanulók fejlődésének területén. Ez a 
kitüntetés a legmagasabb fokozat az 
iskolaügyön belül.
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2016-ban is folytatódik az a prog-
ram, melynek célja az analitikus 
kapacitások megerősítése az állami 
szférában. A világ neves egyeteme-
inek szlovákiai hallgatói számára 
ismét lehetőség nyílik egy, a tanul-
mányi költségeiket fedező öszöndíj 
elnyerésére, amennyiben a tanulmá-
nyaik befejezése után legalább három 
évig elkötelezik magukat a miniszté-
riumban vagy a kormányhivatalon 
belül.

A minisztérium 2014 óta folya-
matosan hirdeti meg az ilyen típusú 
pályázatokat, és most is elsősorban 
a közgazdaságtan, a matematika, 
statisztika és a politika területeivel 
foglalkozó tanulmányi ágazatokat tá-
mogatja. A kiválasztás tíz lehetséges 
pozícióra orientálódik, melyekben a 
Közlekedésügyi Minisztérium, Bel-
ügyminisztérium, Pénzügyi Miniszté-
rium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, Környezetvédelmi 
Minisztérium érdekelt.

A pályázatra bármely szlovák ál-
lampolgár jelentkezhet, aki főiskolai 
vagy egyetemi hallgató, illetve hallga-
tója valamelyik külföldi egyetemnek, 
mely a Shanghai Academic Rancing 
of World Universities 2015 rangsoro-
lásának első 200 vagy a RePEc rang-
sorolásának első 200 helyezésében 
található.

Az iskolaügyi tárca ismét az állami szférába 
csábítaná a híres nemzetközi egyetemek végzőseit

A kétfordulós kiértékelést sikerrel 
vevő pályázókkal szerződést kötnek 
az ösztöndíj kézbesítéséről és a továb-
bi együttműködés feltételeiről. A si-
keres pályázónak két akadémiai évre 
biztosítják valamennyi költségének 
megtérítését, beleértve a lakhatási, 
étkezési, biztosítási, tanulmányi, uta-
zási költségeit is. Az erre a célra szánt 
anyagi keret meghaladja a 41 000 eu-
rót. A jóváhagyott ösztöndíjak száma 
az egyes tanulmányi szakok anyagi 
megterhelésétől, valamint a többi 
anyagi tényező nagyságától is függ. 
2015-ben négyen, 2014-ben hárman 
nyertek el ilyen jellegű ösztöndíjat.

Abban az esetben, ha az ösztön-
díjas saját hibájából kifolyólag keve-
sebb, mint három évet dolgozik le a 
közszférában, illetve nem fejezi be 
főiskolai tanulmányait, a kiutalt ösz-
töndíjat teljes terjedelmében vissza 
kell térítenie. A vállalt munka elvég-
zése tárgytalanná válhat, amennyi-
ben a minisztérium nem tud megfe-
lelő minőségű munkát biztosítani a 
pályázó számára, illetve más minisz-
tériumok nem igénylik a munkavál-
laló szolgálatait. 

Bővebb tájékoztató a http://www.
minedu.sk/ vyzva-v-roku-2016/. ol-
dalon olvasható.

Peter Plavčan az iskolaügy 
új minisztere

Andrej Kiska köztársasági elnök 
2016. március 23-án kinevezte az új 
kormányt. A kinevezési dekrétumot 
Peter Plavčan, a Szlovák Köztársa-
ság újonnan kinevezett oktatásügyi 
minisztere is átvehette a köztársasági 
elnök kezéből.

Peter Plavčan, 
az új iskolaügyi miniszter 
elkezdte munkáját

Rend és stabilitás az iskolaügyön 
belül, a lehető legtöbbet megtenni a 
művelődési rendszer hatékonysága 
érdekében – ezekkel az elképzelések-
kel érkezett az új miniszter a tárca 
élére. Plavčant Robert Fico kormány-
fő iktatta be hivatalába, felváltva az 
eddigi minisztert, Juraj Draxlert, aki 
2014 novembere óta állt a tárca élén.

Jelenlegi legfontosabb feladatunk 
a kormányprogram kidolgozása – 
mondta Peter Plavčan a terveivel 
kapcsolatban. Elképzelése szerint 
megbeszélésre invitálja az iskolai 
szakszervezetek képviselőit a kor-
mányprogrammal kapcsolatban. A 
megszólítottak jelezték, szándékuk-
ban áll megjelenni ezeken az egyez-
tetéseken, és tárgyalni akarnak az új 
kormánnyal a februárban elfogadott 
követeléseikről is.

Peter Plavčant a Szlovák Nemzeti 
Párt – SNS nevezte erre a posztra. A 
többi miniszterrel együtt 2016. már-
cius 23-án nevezte őt ki Andrej Kiska 
köztársasági elnök. Peter Plavčan ed-
dig a főiskolák részlegének vezérigaz-
gatójaként, a tudomány és kutatás te-
rületén dolgozott a minisztériumban.
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Apa Eszter felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

Szerzőink

Pályázati felhívás

Vallom, hogy a rendszeresen olvasónak több 
kedvenc, kedves könyve is lehet egyszerre – ez 
tág érdeklődési köréről és szellemi nyitottságá-
ról árulkodhat. Idegenvezetőként, fordítóként 
és újságíróként sokat olvasok célirányosan, 
tehát nem pusztán a szellemi szeszélyek szi-
rénhangjait követve. Persze, annak is meg-
van a maga varázsa, ha találomra emelünk le 
egy-egy kiadványt a polcról, ám fontos, hogy 
a „kötelező olvasmányainkba“ is bele tudjunk 
szeretni.
Olyan könyvet ajánlanék röviden, amelyre 
szükség lehet a honismeret (s azon belül a re-
gionális ismeretek) oktatása során. B. Mánya 
Ágnes Arcképek és homlokzatok – Fejezetek 
Pozsony építészetéből 1890–1914 című kö-
tete minden bizonnyal nemcsak a fővárosi, 
mátyusföldi vagy felső-csallóközi iskolákban 
forgatható haszonnal, hanem minden olyan 
oktatási intézményünkben is, ahonnan diák-
csoporttal kerekednek fel egy-egy pozsonyi 
kirándulásra.
A török hódítás miatt Pozsonyba települt ma-
gyar központi intézmények a 18-19. század-
ban sorra visszakerültek eredeti székhelyükre, 
így a városnak az 1848/49-es forradalmat és 
szabadságharcot követően keresnie kellett a 
továbbfejlődés lehetőségeit. Kulcsfontosságú 
volt e téren az, amiből máig sokat profitál: fon-
tos útvonalak mentén fekszik. Növekedésében 
kétségtelenül nagy szerepet játszott a vasút és 
a folyami hajózás, az iparosodásnak és az ez-
zel együtt járó építkezéseknek azonban az is 
nagy lökést adott, hogy 1890-re elkészült az 
egykori Ferenc József híd (a mai Öreg híd). Az 
új „kapocsnak“ köszönhetően sorra nőttek ki 
a gyárak és az üzemek a Duna mindkét olda-
lán. Tehetős polgári réteg alakult ki, komoly 
intézmények, cégek jöttek létre vagy telepedtek 
meg itt, s ez az élénkülés a városkép változását 
is magával hozta.
B. Mánya Ágnes világos okfejtéssel, szabatos 
magyarsággal, jól rendszerezve és adatgazdag 
leírásokkal „igazítja el“ olvasóját a korabeli 
Pozsonyban. Várostörténeti bevezetője után 

külön fejezeteket szentel az ekkoriban épült 
színházaknak, a Pozsonyi Hajós Egylet ma 
már nem létező klubházának és Durvay Antal 
építési vállalkozó tevékenységének. Áttekintést 
kapunk a Kék templomként is ismert, Lechner 
Ödön tervezte Szent Erzsébet-templomról és 
az ahhoz kapcsolódó egykori katolikus főgim-
názium (a mai Grössling utcai gimnázium) 
épületéről, a református templomról, a város 
fürdőiről és fürdőéletéről, valamint a kórhá-
zakról és szociális intézményekről. Pozsony 
munkáslakásairól szintén külön rész szól, mi-
ként arról is, hogyan próbálták „átértelmezni“ 
az újabb beruházásokkal a Mária Terézia-ko-
rabeli épített örökséget. A kutató sorra veszi a 
pozsonyi szecesszió remekeit. Megismerked-
hetünk a Stefánia út és környéke épületeivel, a 
laktanyák és más katonai létesítmények világá-
val, valamint a helyi Feigler építészdinasztiával.
A szerző megrajzolja a belle époque meghatá-
rozó pozsonyi tervezőinek és kivitelezőinek az 
arcélét, utalva a nevükhöz kötődő épületekre 
is. A már említett Lechneren, Durvayn és a 
Feiglereken kívül például Pártos Gyuláról, Al-
pár Ignácról, Komor Marcellről és Jakab De-
zsőről is olvashatunk.
S hogy miért fontos az iskolai és magánkönyv-
tárakban tudni ezt a könyvet? A szerzőt hí-
vom segítségül a válaszadáshoz. Előszavában 
a vonatkozó magyar kiadványok kapcsán így 
fogalmaz: „A Pozsonyról szóló útikönyvek és 
a városnézésre hívogató honlapok többsége 
azt sugallja, mintha az 1830-ban történt utol-
só királykoronázás vagy az 1847/48-as, úgy-
szintén utolsó rendi országgyűlés óta megállt 
volna az idő Pozsonyban, és az azt követő 
hetven évben nem történt és nem épült volna 
semmi figyelemreméltó a városban – pedig 
ennek éppen az ellenkezője az igaz.“ A könyv 
olvasójaként és a pozsonyi utcákat rovó ide-
genvezetőként is ezt tanúsíthatom.

Arcképek és homlokzatok – Fejezetek Pozsony 
építészetéből 1890–1914, Kalligram 2015, 216 
oldal

Könyv a pozsonyi 
„boldog békeidők“ 
építészetéről
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Az iskolaépület 1974-ben épült, de csak 
1978-ban, az akkori hatalommal szembeni 
szívós, kitartó harc eredményeként indulha-
tott el a teljes szervezettségű magyar iskolá-
ban az oktatás

Az év végi kirándulásokon az ismeretszerzés 
mellett a szórakozás is helyet kap - Family 
park, Ausztria

A komáromi Jókai Színházban nemcsak 
szórakoznak, de szerepelnek is diákjaink

A rendhagyó tornaórán volt diákjaink tar-
tottak vívóbemutatót

Az elsősök Zippyvel, a szöcskével tanulják 
a közösségépítés szabályait

Az erdei iskola rendkívüli élmények soroza-
ta minden évben

2015 októberétől új játszótéren tölthetik a 
játékra szánt időt a gyermekek

Minden évben megemlékezünk nemzeti ün-
nepeinkről - az aradi vértanúk emlékműsora

Az adventi időszakban jótékonysági vásárra 
készítik az ajándéktárgyakat ügyes kezű tanu-
lóink

A tanítási év legvégén kerül sor a házi ked-
vencek - kisállatok kiállítására

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny iskolai fordulójában a tanulók egyhar-
mada indult - a képen az 1. kategória nyertesei

A lányok kézilabda-csapata 2015-ben az is-
kolák Pozsony megyei bajnokságán 2. helyet 
szerzett

A Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A hónap témája: pedagógus és minőség
 Pintes Gábor: A minőség illúziója és az illúzió minősége  Albert Sándor: Jó pedagógus 

nélkül nincs jó iskola  Veress Tamás: Széles társadalmi összefogás a minőségi oktatásért 
 Ladnai Anita: A pedagógia napos oldala

Óvópedagógia: 
 Borbély Diana: Változások az állami oktatási programban és annak dillemmái az óvodai 

képzésben  Komjáti Ilona: A mozgásfejlesztés fontossága az óvodáskorban  Kele Ildikó: 
Pünkösd az óvodában
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