
A tanévkezdésre felújított iskolát és az újon-
nan kialakított játszóteret a gyerekek hamar 
birtokukba vették.

„...jó szóval oktasd, játszani is engedd...“ – krea-
tív,  készségfejlesztő játékokkal színesítjük a ta-
nítási órákat, ezzel is vonzóbbá téve az oktatást.

A szabadságharc hőseire emlékezünk – 
március 15-i megemlékezés.

Learn English – angol nyelvi foglalkozás az 
iskola könyvtárában.

Az iskolaépület átadásának 40. évfordu-
lójára tavaly ősszel állított kopjafa csúcs-
dísze egy ecset, szimbolizálva névadónk 
szellemiségét és munkásságát.

Csallóközi ivóvíz a palackokban – rendha-
gyó biólógiaóra a víz világnapján.

Az iskolánk mellett müködő SK TALENT 
kézilabda-egyesület sikert sikerre halmoz.

–„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön“ – faültetés az 
iskola udvarán a Föld napja alkalmából.

Sítanfolyamon a 
Nyugati-Tátra csú-
csai alatt.

A jövő reménységei az informatika alapjaival 
ismerkednek.

Barkácsolás a korszerűen felszerelt technikai 
szaktanteremben.

Az 1999-től rendszeresen megjelenő, Szó-tartó 
című iskolaújságot 2016 márciusától iskolatévé 
váltotta fel.
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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

Sok kedves könyvem van, például Koszto-
lányi kötetei, ezeket két-három évente sorra 
mind újraolvasom, az újrafelfedezés nagy él-
ményével. A legkedvesebb azonban folyton itt 
van a kezem ügyében, az asztalomon, rögtön 
a Biblia mellett, ez pedig Laczkó Krisztina és 
Mártonfi Attila 2004-es szerzeménye, az Osi-
ris-féle Helyesírás, ismertebb nevén az OH. 
Mondjuk, ha egy szerkesztőnek az OH a bib-
liája, az talán nem is túlságosan furcsa. Tán 
az sem, hogy a Bibliához hasonlóan ebben is 
alá vannak húzva bizonyos részek. De azért 
mégsem tekintek rá szentírásként, ehelyett 
valóban a kedvesek közt is a legkedvesebb, 
azaz szeretem, de gyakran nem értem a 
javaslatát vagy nem értek vele egyet. Per-
sze, nem az olyan véletlenszerű elírásokra 
gondolok, mint a 727. oldalon tárgyalt 
„földalatti” és „föld alatti” megkülönbözteté-
se: az első ugye illegálist jelent, a másik meg 
azt, hogy a föld alatt található, na és a szótár 
ez utóbbihoz rendeli az irodalmat, mondván: 
„föld alatti irodalom”. Persze, ilyen is elkép-
zelhető, ha az ember elássa a könyveit, és 
bizony egy nagyobb házi könyvtár esetében 
sem volna rossz, ha a polcokon túlnövő ál-
lományt valahová a parketta alá lehetne gyö-
möszölni.
Az, hogy néha nem értem, nyilván az én hi-
bám, de hogy nem értek vele egyet, az ab-
ból is fakadhat, hogy ketten kétféle helyről 
jöttünk, más szavakkal: eltérően szocializá-
lódtunk. Az OH egy standardnak (mennyei 
eredetűnek) tartható, akadémiai közeg szüle-
ménye, én meg az édesanyámé, s bizony, az 
anyanyelvével az ember nem szeret vesztésre 
állni. Mondok erre is példát: a csóvány szót 
az OH nem tartalmazza, a csalán (564. oldal) 
azonban számomra annyira elvont, hogy csak 
nehezen tudom ezzel a növénnyel azonosíta-
ni. Van viszont lanovka (988. oldal), amit az 
én időmben a kisiskolások fejéből igyekeztek 

kiverni, mondván, hogy az drótkötélpálya, de 
azóta szerencsére nagyot változott a világ, s 
ahogy van a valóságban lanovka, úgy van már 
a szótárban is.
Ha szöveget szerkesztek, s úgy látom jónak, se 
a csóványt, se a lanovkát nem javítom. Mert 
az OH szavakat és kifejezéseket tartalmaz, 
szövegkörnyezetet vagy konkrét beszédhely-
zetet nem. Ráadásul a szerkesztő kételkedő 
ember, épp azáltal képes mások írását javíta-
ni, hogy ahol kell, ott kételkedik. Ahol meg 
nem, ott nem, és akkor az OH-ban utána sem 
néz. És lehet kételkedni az OH-ban is.
S hogy mitől kedves egy munkaeszköz? Hát 
attól, hogy nem csak munkaeszköz, másként 
is kézre áll. Olvasom például ágyban is, és 
nem győzök csodálkozni, mennyi magyar 
szónak nem ismerem, de még csak nem is 
sejtem a jelentését. Aztán vannak benne min-
denféle kedvességek, például Kertész Imre, 
Esterházy Péter, Nádas Péter – a sor hosszan 
folytatható, míg mondjuk szlovákiai magyar 
illetőségű írót csak egyet említ, Fábry Zoltánt, 
mögötte zárójelben meg is jegyzi, hogy író. 
De van például Gramma Nyelvi Iroda (758.), 
meg Csemadok (568–569.). Jó volna tudni, 
melyik marad benne a következő kiadásban, 
vagy hogy milyen új tulajdonnevek kerülnek 
majd bele. Čalfa, Mariánra nyilván nem lesz 
már szükség, Čapek, Karel viszont minden 
bizonnyal túlél minden kiadást. Köbölkút 
(955.) – hogy egy személyes érintettséget em-
lítsek, anyukám s feleségem szülőfalujának 
nevét is tartalmazza a szótár (miközben a kö-
zeli Párkányt nem).
Sajnos, velem együtt a könyv is kopik, de 
azért tartja magát, igyekszik. Mondjuk, kellő 
óvatossággal lapozom, s igyekszem másként 
is a kedvében járni, már ahogy az egy legked-
vesebb könyvnek kijár. És természetesen nem 
kölcsönzöm, egy ennyire intim kapcsolat, 
mint az enyém az OH-val, eleve belügy.
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Katedra Dobogó

TarTalomjegyzéK Maurice Fleuret zenetudós ja-
vasolta 1982-ben, hogy a csilla-
gászati nyár első napját, június 
21-ét ünnepeljük zenével. Más 
szóval: legyen ez a nap a zene ün-
nepe. Ötletét az akkori kulturális 
miniszter, Jack Lang is támogatta. 
A kezdeményezés azóta európai, 
sőt világméretűvé vált. Létrejött a 
Zene Európai Ünnepének egyesü-
lete, amelynek chartáját 1997-ben 
12 európai ország 16 városa írta 
alá Budapesten. Ezen a napon a 
városokban a megszokottnál gyak-
rabban és olykor meghökkentő he-
lyeken, helyzetekben jelennek meg 
„közönségközelben” hangszeres ze-
nészek, énekesek, kórusok. Nagyon 
hasonlóan ahhoz, mint az 1975 óta 
Yehudi Menuhin javaslatára meg-
tartott zene világnapján, október 
elsején, vagy a magyar dal napján, 
amelyet Presser Gábor hirdetett és 
szervezett meg először 2008-ban. 
Biztos vagyok benne, hogy még 
ez a felsorolás sem teljes, de igyek-
szem sietve kijelenteni: bármennyi 
legyen is belőlük, ahogy a jó zené-
től, a jó zenei rendezvényektől sem 
lehet csömörünk. Mi több: szükség 
van rájuk; kell a magasra tartott, fi-
gyelmeztető ujj: „Ezt hallgassátok! 
Ilyen zene is létezik, nemcsak az a 
szemét, amelyet a plázák hangszórói 
harsognak a vásárlótömegek fülébe.”

 Igen, ki kell mondani, hogy igen-
is létezik jó és rossz zene. Értékes 
és értéktelen. És ez nem „zsáner-
függő”. A komolyzenének is meg-
voltak/megvannak a giccsei, ame-
lyek nem állják ki az idő próbáját, 
ugyanakkor a könnyűzenének is 
vannak örök értékű gyöngyszemei. 
Fölmerülhet a kérdés: mit tehet a 
pedagógus azért, hogy a felnövek-
vő nemzedékek értékelni tudják 
az igényes zenét? Örök kérdése ez 
a zenepedagógiának. Érdemes-e 
fölháborodni azon, hogy tanítvá-
nyaink más zenét kedvelnek, mint 
mi? Kodály Zoltán akkor határoz-

Horváth géza

ta el, hogy zenepedagógiával is fog 
foglalkozni, amikor leendő tanító-
nőket hallott énekelni, és a Schnei- 
der Fáni kezdetű „sláger” volt re-
pertoárjuk „csúcsműve”. Kodály 
is érezte: nem a Schneider Fánit 
kell „letiltani”, de adni kell mellé-
je (nem helyette!) valami értéke-
sebbet. Hiszen hogy szerethetné 
a népdalt vagy a klasszikus zenét 
az, aki eddig még csak operettet, 
magyarnótát hallott?! És ezzel nem 
a magyarnótát vagy az operettet 
szeretném „leszólni”. Kodály még 
joggal érezte úgy, hogy ezek a nem 
magyar gyökerű zsánerek akadá-
lyozzák a „tiszta forrás” megisme-
rését. Ma már látnunk kell, hogy 
a magyarnótát is féltenünk kell; 
eltűnhetnek a cigányzenekarok, és 
ezzel eltűnhet egy nagyon is Kár-
pát-medencei zenei stílus és maga-
tartás: az a fajta zenekari rögtönzés, 
amelyre csak az lehet képes, aki eb-
ben nőtt fel.

 Nem tudom, van-e még egy olyan 
európai ország, ahol a zenei nevelés 
ennyire a perifériára szorult volna, 
mint nálunk. Pályafutásom elején 
a karének még választható tan-
tárgyként szerepelt az alapiskolák 
óratervében. Ma már csak szakköri 
tevékenység. A gyermekkarok és az 
ifjúsági kórusok léte ma már nem 
elvárás. Hogy mégis vannak, az 
néhány „megszállott” pedagógus-
nak és iskolavezetésnek köszönhe-
tő. (Mert bármilyen buzgó legyen 
is a kórusvezető, hiábavaló lesz az 
igyekezete, ha az iskolavezetés nem 
támogatja egy alkalmas órarend-
del, a kórustagok erkölcsi elisme-
résével.) Tapasztalatból mondha-
tom: a kórusban, zeneiskolában 
vagy néptánccsoportokban felnövő 
gyerekek anélkül, hogy „eldobnák” 
saját korábbi zenei érdeklődésüket, 
szinte észrevétlenül ismerkednek 
meg más zenei értékekkel, és neve-
lődnek ezáltal is európai műveltsé-
gű polgárokká.
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Június: Szent Iván hava – Nyárelő – 
Napisten hava – Gödölyetor (Eper) 
hava

 A június hónap nevének származtatá-
sánál már maguk a rómaiak is zavarban 
voltak. Egyesek a régi római „Junius” 
nemzetség nevéből eredeztették, amely-
nek leghíresebb tagjai: L. Junius Bru-
tus, a római királyság intézményének 
megszüntetője, továbbá a két fivér – M. 
Junius Brutus és D. Junius Brutus – vol-
tak, tudvalevőleg Julius Caesar gyilko-
sai. Miután ez a Marcus Junius Brutus 
a naptárt reformáló Caesarnak termé-
szetes fia volt, lehetségesnek kell tarta-
nunk, hogy az új kalendáriumban róla 
nevezték el a június hónapot. Amikor 
azonban ez a Brutus a saját természetes 
atyját politikai okból meggyilkolta, ak-
kor őt már nem tartották arra méltónak, 
hogy az egyik hónap az ő nevét viselje, 
s ettől fogva – főként Ovidiusnak, a köl-
tőnek befolyása alatt – Juno istennőről 
származtatták a hónap nevét. Ovidius 
kimondottan „mensis Junonius”-nak, 
Juno istennő havának mondja.

A névnek ez az átmagyarázása an-
nál könnyebben ment, mivelhogy 
Juno istennő is beletartozott Mars, 
Venus és Jupiter famíliájába (akiről a 
márciust, az áprilist és az eredeti má-
jus hónapot elnevezték), hiszen Juno 
istenasszony Jupiter nővére és felesége 
volt (a római istenek ebben a tekin-
tetben nem nagyon voltak válogató-
sak), a házasságnak és a születések-
nek védőistennője, azonkívül pedig 
a csillagos égboltnak is királynője. 
Juno a házasság által megszentelt sze-
relem pártfogója s a családi áldás isten-
asszonya. Ő védi az asszonyokat, kiket 
egészséggel és szépséggel ruház föl. A 
művészetben úgy ábrázolják, mint a 
házasság harmóniájában kifejlett női 
szépséget. Kedvenc madara a páva. 

Népi megfigyelések:
 Ha Medárd napján esik, 40 napig esik.
 A júniusi eső koldusbotot nyomhat a 
gazda kezébe.

a nyári hónapok szokásai 
és hagyományai

Klemen Terézia

 Ha a kakukk Szent Iván napja előtt 
megszólal, úgy olcsó lesz a gabona, ha 
utána, úgy drága lesz.
 Ha Szent Iván napján eső esik, úgy 
mind mogyoró, mind pedig dió kevés 
lészen, így tehát dió helyett sült almát 
ehetsz.

Jeles napok júniusban:
 Úrnapja – június 6.

Az oltáriszentség ünnepe a katolikus 
egyházban. A pünkösd utáni második 
hét csütörtökén ülik meg ezt a napot, 
de vasárnap  körmenettel és oltárok ál-
lításával szokták megünnepelni.   
 Medárd napja – június 8. 

A régi időjóslás szerint ha ezen a na-
pon esik, 40 napig esik. Ezt a jelenséget 
– amely Európa nagy részére kiterjed 
– a neves természettudós, Cholnoki 
Jenő professzor mutatta ki, és indiai 
tapasztalatai alapján „európai nyári 
monszunjelenség”-nek nevezte el.
 Jézus Szent szíve ünnep – június 11. 

Ez az ünnep Jézusnak az emberért 
való önfeláldozó, megváltó szeretetét 
állítja követendő példaként.
 Szent Vitus – június 15. 

A napfényt árasztó Vitus jó és bő 
termést, esője, hidege hetekig tartó 
hűvös borongást és silányabb gabona-
hozamot mutat.
 Szent Iván – június 21. 

Június 21-e a nyári napforduló dátu-
ma, a csillagászati nyár kezdete. Az év 
leghosszabb napja ez, amikor a nappal 
15 óra 58 percig tart. Sajnos, e naptól 
kezdve már három perccel újra rövi-
dülnek a nappalok, ám a nyarat élve-
zők ezt még nemigen veszik észre. Az 
optikai csalódáshoz hozzájárul a nyári 
időszámítás is, amely késő estig nyújtja 
a nappalt. 

Szent Iván előestéjén sokfelé ágat 
tűztek a tyúkólakra a rontás és a bo-
szorkányok ellen. A Szent Iván éjje-
lén szedett gyógyfüveknek különleges 
hatást tulajdonítottak. Hajnalán az 
öregasszonyok meztelenül járták kö-
rül a földjüket, és harmatot szedtek. 

Ezen a napon került sor a híres tűz-
gyújtásra is. A faluvégen, erdőszélen 
rakott tüzet háromszor kellett átugra-
ni, hogy Szent Iván – vagy Szent János 
– közbenjárásával a Szentháromságnál 
kegyelmet nyerjenek. Ám leginkább a 
„párosítók”, a közös átugrás, az össze-
éneklés színhelye volt az Iván-napi tűz. 
A palóc lányok a tűzgyújtás után a le-
gényekkel a kenderföldre mentek, ahol 
egyenként a kenderbe heveredtek. Azt 
tartották, hogy amelyikük után a ken-
der feláll, az egy éven belül férjhez 
megy. A tűzgyújtás alkalmával a tűz-
be vetett gyümölcsnek, főként a Szent 
Iván-i almának gyógyító erőt tulajdo-
nítottak. Egyes helyeken, hogy a ház le 
ne égjen, a tűzgyújtáskor viselt koszo-
rút feltűnő helyen a falra akasztották. 
Úgy tartották, hogy a Szent Iván-napi 
tűz megvéd a jégesőtől, a dögvésztől, a 
gonosztól, és jó termést biztosít.

Szent Iván a korán elhunyt gyerme-
kek védőszentje. A gyermeküket ko-
rán elvesztett fiatalasszonyok a tüzet 
körülülő gyermekeknek gyümölcsöt 
osztogattak, míg ők maguk nem ehet-
tek belőle.
 Péter és Pál napja – június 29.

Az első az apostolfejedelem, a másik 
a népek apostola volt. Ezen a napon 
kezdődik az aratás, mivel a néphit úgy 
tartja, hogy a búza töve „Péterpálkor” 
megszakad.

Július: Szent Jakab hava, áldás hava, 
az aratás hónapja

Július a Gergely-naptár 7. hónapja. 
Eredeti neve Quintilis (ötödik). Aratás 
előtt közös imát mondtak a dolgozók,  
a pap a templomkertben megáldotta 
az aratási eszközöket. Az első búza-
szál kévéjéből a baromfit etették meg, 
az utolsó búzaszálból aratókoszorút 
készítettek, majd mestergerendára 
akasztották.

Jeles napok:
 Július 2. – Sarlós Boldogasszony nap-
ja: ezen a napon kezdődött az aratás.
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 Július 20. – Illés napja: munkatilalmi 
nap volt.
 Július 22. – Mária Magdolna napja
 Július 25. – Jakab napja: ő volt az első 
vértanú az apostolok között, az utasok 
és hajósok védőszentje. Ezen a napon 
fejezték be a zab aratását, a téli időjá-
rásra is ekkor jósoltak.
 Július 26. – Anna napja: Szűz Mária 
édesanyjának ünnepe, aki a bányá-
szok, gazdasszonyok, szabók, járvá-
nyos betegségben szenvedők védő-
szentje. A meddő nők böjtöltek ezen 
a napon. 
 Július 31. – Ignác napja, ő a katonák 
és várak védnöke. Szent Ignác a jezsui-
ta rend alapítója volt. 

Augusztus: Kisasszony hava, nyár-
utó, új kenyér hava

Az év 8. hónapja a Gergely-naptár-
ban, nevét Augustus Octavianusról 
kapta. Előtte Sextilis („hatos”) volt a 
neve, utalva arra, hogy eredetileg ez 
volt a hatodik hónap a római naptár-
ban.

Népi megfigyelések:
 Ha forró az augusztus első héten, so-
káig lesz hó a télen.
 Ha sok az eső augusztusban, nem lesz 
jó bor a hordóban.

Jeles napok:   
 Augusztus 1. – Szent Péter ünnepe: 
Muravidéken dologtiltó nap a szőlő-
termelőknek.
 Augusztus 10. – Lőrinc napja: A diny-
nye e naptól kezdve „lőrinces”, lucskos 
lesz.
 Augusztus 15. – Szűz Mária menny-
bemenetele: Moldván gyógynövé-
nyeket szentelnek. E naptól kezdve 
tiltották az asszonyoknak a fürdést a 
folyóvízben. Muravidéken dologtiltó 
nap. 
 Augusztus 20. – Szent István napja 
1774 óta, az új kenyér ünnepe is.
Augusztus 24. – Bertalan napja: az e 
napi időjárásból jósolták meg, hogy 
milyen lesz a várható őszi időjárás. Az 
e napon köpült vajnak gyógyító erőt 
tulajdonítottak.

FORRÁSOK:
 http://www.hungarotheka.hu/kalendari-
um.html
 http://edesszomorufuzike.blogspot.sk/ 
2013/05/junius-nyarelo-napisten-hava.html 

„Csak az tudja, hogy meddig men-
tünk, aki azt látja, hogy honnan indul-
tunk el”   (Jókai Mór)

Az iskola fennállásának 60. évfor-
dulója alkalmából készült – Évkönyv, 
Jókai Mór Alapiskola 2005-2015 Ko-
márom c. – 185 oldalas kiadványt 
indítják annak összeállítói a fenti idé-
zettel. Mint az intézmény 40 éven át 
volt pedagógusa nagy érdeklődéssel 
lapoztam át az Évkönyvet. Örömmel 
tölt el, hogy az abban közölt, gondo-
san elkészített írások sokrétű, gazdag 
tevékenységről számolnak be.

Örömömbe azonban üröm is ve-
gyül, mert felmerült bennem a kér-
dés: vajon hány emberhez jut el ez 
a (s egyáltalán egy-egy ilyen) kiad-
vány? És jöttek a további kérdések: 
ha az iskoláról, mint „olyanról”, az 
ott folyó sokrétű tevékenységről alig 
ír – szól a (ma mindenható) média, 
ha nincs rendszeres tájékoztatás (ha 
az csak véletlenszerű), csoda-e, ha 
a közvélemény úgy ítéli meg az „is-
kolát”, a pedagógust, „ahogy”? Kellő 
információk hiányában a rohanó mai 
ember – tisztelet a kivételnek – egy-
szerűen általánosít: hajlamos az is-
kolát, mint olyat, szükséges rossznak 
elkönyvelni. Sőt senkitől sem irigyel 
jobban semmit, mint a pedagógus-
tól – az annak regenerálódását szol-
gáló – „hosszú” nyári szünidőt. Ilyen 
gondolatokkal mentem a 61. életévét 
taposó Jókai Mór Alapiskolába, s tet-
tem fel néhány kérdést az iskola igaz-
gatónőjének, Mátyás Katalinnak.

 Tisztelt igazgatónő (jó néhány évig 
dolgoztunk együtt), kedves Kati-
ka! Hány emberhez, kikhez jut el 
ez a gazdag, 10 évről beszámoló év-
könyv?

  Leginkább a szakmabeliekhez: a 
helyi alap- és középiskolák pedagó-
gusaihoz, az egyetemen oktatókhoz, 
a város vezetéséhez és az érdeklődő 
szülőkhöz.

 Nagy kár, hogy a nagy nyilvános-
sághoz nem jut el. Állítom, ha az 
irigykedők valós képet kapnának a 
mai iskoláról, megváltozna a véle-
ményük – folytatom én a gondolat-
sort.

  Idézet az Évkönyvből: „Profilunkat a 
művészeti irányultság jellemezte; jel-
lemzi. Ezt támasztja alá az énekkarok 
működésének évtizedes tradíciója, a 
kiemelkedő szintű képzőművészeti 
nevelés, az anyanyelvi oktatáson belül 
az országos és nemzetközi sikereket 
hozó vers- és prózamondás, illetve a 
táncoktatás. Ez teszi iskolánkat egye-
divé.” A továbbiakban többek között 
így fogalmaz az Évkönyv. „Erőssége-
ink: az egész napos, iskolaotthonos 
foglalkozás, a gyermekközpontúság, 
a sokszínű szakköri tevékenység.”

  Kérlek, szólj a felsoroltak miben-
létéről; kezdjük az iskolaotthonos 
foglalkozással.

   A program nagy előnye, hogy az 
iskola, a pedagógusok átvállalják a 
tanulók másnapi tanításra való felké-
szítését, amely komoly tehermentesí-
tést jelent a szülőknek. A programot a 
rendkívül fontos, alapozó szakaszban 
– az 1. és 2. osztályban – alkalmazzuk. 
A kisdiákok nálunk nem visznek haza 
tanulnivalót; az iskolatáskát is csupán 
a hétvégeken kell hazavinniük. A 
gyerekek a tanítás utáni szabadidőt a 
családnak, ill. a kedvteléseiknek szen-
telhetik. A mi kisdiákjaink számára 
nem „mumus” az iskola. Ők örömmel 
jönnek iskolába. A 3. és 4. osztályban 
már nagyobb hangsúlyt kap az egyé-

Stirber lajos

a komáromi 
jókai mór 
alapiskolában  
kíváncsiskodtam
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ni – de még (a napközis) nevelő által 
irányított felkészülés. A gyerekeket 
fokozatosan így szoktatjuk a felső ta-
gozaton (5-9. osztály) már elengedhe-
tetlenül szükséges önálló tanulásra.

A szakkörök széles skáláját kínáljuk 
fel tanulóinknak. A tehetségfejlesztést 
tudatos, egyénre szabott felkészítő 
munkával végzik a kollégák. Tanuló-
inkat mind a minisztérium, mind a 
Kerületi Hivatal és az SZMPSZ által 
meghirdetett valamennyi versenyre 
felkészítjük. Gyermekeink a tanulmá-
nyi, a sport- és kulturális megméret-
tetések során szépen teljesítenek. Így 
a tanulmányi versenyeken elért ered-
ményeink alapján több alkalommal is 
a Nyitrai kerület második legeredmé-
nyesebb magyar iskolája lettünk.

 Miben és milyen eredményekkel 
mérettek meg tanulóitok ezidáig?
   Arról, ami már lezajlott, azonnal 

kézhez kapom a kimutatást. (Ezúton 
is elnézést kérek mind a versenyzők-
től, mind az őket felkészítő pedagó-
gusoktól, hogy helyszűke miatt csak 
a dobogósok, s ha pedig nincsen do-
bogós, a legjobb eredményt elérő ver-
senyző és felkészítője nevét közlöm.)

Magyar nyelv – Bendegúz nyelvész 
(regionális verseny): Annuš Emese 
– 1. hely; felkészítő tanár (ft.) Skuta 
Szilvia; Németh Levente – 2. hely, Szo-
boszlai Dorka – 1. hely, (ft.) Čermák 
Zsuzsa; Obert Lara – 2. hely, Mátyási 
Rajmond – 3. hely, (ft.) Tóth Árpád; 
Fekete Lujza – 1. hely, Juhász Luca – 
2. hely, Stirber Bianka – 3. hely, (ft.) 
Juhász Mónika; Vörös Virág – 1. hely, 
(ft.) Rablanszká Zuzana; Gyuricsek 
Szilárd – 1. hely, Beke Bálint – 2. hely, 
Beke Zsolt – 1. hely, Vovčok Laura – 
2. hely, Földes Nikolett – 3. hely, (ft.) 
Ibolya Jolán.

Szép magyar beszéd (járási és ke-
rületi forduló): Fekete Lujza – 2. hely, 
(ft.) Juhász Mónika; Farkas Fanny 
(járási forduló) – 3. hely, (ft.) Čermák 
Zsuzsa.

Szlovák nyelv – Šaliansky Maťko 
(mesemondó verseny) a  szlovák és 
magyar tannyelvű alapiskolások kö-
zös megmérettetése (járási forduló) 
– Stirber Bianka – 1. hely, (ft.) Pok 
István

Rajz – Feszty kép – II. kategória; 
Czirfusz Gabriella – 2. hely; III. kate-
gória: Száraz Barbara – I. hely, (ft.) Jó-
kai Éva; Hóember témakör: 3 díjazott 
(ft. Bécsi Mónika)

Technika (járási forduló): Németh 
Csaba – 4. hely, (ft.) Vörös Hajnalka

Testnevelés – (járási hosszútávú vál-
tó) – 5x800 m – 5. hely, (ft.) Nagy Eri-
ka; 10x1000m Németh Csaba, Rehák 
László, Vajkai Miklós, Eigel Armando, 
Lakatos Áron, Viczencz Péter, Tanka 
Tamás, Ponty Ádám, Beke Zsolt – 1. 
hely, (ft.) Németh Lajos

Futsal – Fábik Balázs, Farkas Csa-
ba, Lakatos Áron, Szépe Ádám, Beke 
Zsolt, Ponty Ádám, Hegedűs Ale-
xander, Eigel Armando, Beke Bálint, 
Kurčik Dávid – 2. hely, (ft.) Németh 
Lajos

– Természetesen – mondja az igaz-
gatónő – a  versenyekre való felké-
szülés mellett nagy súlyt helyezünk 
a „nevelésre”, a  gyermekközpontú 
tevékenységre, hiszen az alkotó mun-
kához elengedhetetlen a jó légkör ki-
alakítása. Évek óta működik nálunk 
az ún. Ovi-suli, azaz szombatonként 
havi egy alkalommal találkozhatnak 
a  leendő elsősök a  majdani tanító-
ikkal. „Csibeavató” elnevezéssel már 
másodszor tartottuk meg az első-
sök játékos avatását. És megalakult 
az iskola diákparlamentje is, amely 
havonta rendezi meg ügyességi (pél-
dául Lego-verseny) és szórakoztató 
délutánjait. Napköziseink: rendszeres 
látogatói az Olymp-center-nek. Télen 
korcsolyázni járnak, tavasztól pedig 
kerékpártúrákra viszik a gyerekeket 
pedagógusaik, nevelőik.

A  hagyományos sportjátékok mel-
lett nagyon közkedvelt iskolánkban 
a  sportgimnasztika és a  ritmikus 
gimnasztika (mintegy 60 gyerek lá-
togatja), de a  néptánc (amely szoro-
san kapcsolódik az ének-zene órák-
hoz) és a  társastánc is. Táncosaink 
és gimnasztáink a  legeredményesebb 
versmondóinkkal és az iskola Kicsi-
nyek Kórusával együtt léptek fel és 
arattak nagy sikert a komáromi isko-
lák – Elszántan óvni az álmokat című 
– nyilvános ünnepi műsorában már-
cius 13-án a VMK-ban.

A tanulmányi versenyekre való fel-
készítés mellett a már hagyományos-
nak mondható saját rendezvényeink-
re is fel kell készítenünk tanulóinkat 
– folytatja mondandóját az igazgató-
nő. – Nagy mesemondónk, Jókai Mór 
emlékét, szellemiségét őrizve 2005 
óta rendezzük a Jókai és kora elneve-
zésű országos szintű irodalmi vetél-
kedőt. 2008 óta pedig – a  Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségével 
(SZMPSZ) karöltve – az iskola egy-
kor volt diákja, a  neves színművész 
Kaszás Attila emléke tiszteletére hir-
dettük meg a  nemzetközi versmon-

dó fesztivált. A 2010/11-es tanév óta 
– a  Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
tehetségpontjaként – iskolánkban vi-
zuális és művészeti nevelés műhely 
működik.

Ebben az évben – a szülők számá-
ra már hagyományosan rendezendő 
tanév végi gálaműsor keretében – 
ünnepeljük a  Juhász Mónika vezette 
„nagyok” kórusa fennállásának 55. 
és a Pfeiferlik Annamária vezetésével 
éneklő „kicsinyek” kórusa megala-
kulásának 45. évfordulóját. Emellett 
mindkét énekkarunk nagy igyeke-
zettel készül a (háromévenként meg-
rendezésre kerülő) Csengő Énekszó 
– a  szlovákiai magyar gyermek- és 
ifjúsági kórusok országos fesztiválja – 
minősítő versenyének, idei, már XVI. 
évfolyamára. Nagykórusunk az egye-
düli olyan énekkar, amely a  Csengő 
Énekszó eddigi összes évfolyamán 
megmérettette magát; ezüst- vagy 
aranykoszorús minősítést ért el.

De folytatjuk a hagyományterem-
tést: a  Költészet napja alkalmával ta-
valy első ízben megrendezett közös 
versmondással ünnepeltünk a Klapka 
téren; továbbá az SZMPSZ-szel kar-
öltve idén is megszervezzük a  nyári 
Harmos Károly rajztábort, s  csakúgy 
a  lakszakállasi nyári gimnasztika tá-
bort is.

 Közben újabb kérdés merült fel 
bennem: vajon mi lehet az oka, hogy 
a Komáromi Városi Televízió mind-
ezekről hírt sem ad az utóbbi időben, 
a helyi magyar tannyelvű iskolákban 
történtekről (a Selye János Gimnázi-
umot kivéve) szinte egyáltalán nem 
tudósít? Hívni kell a  városi tévét, 
vagy jön magától is?

  Általában hívni kell, de nem biztos, 
hogy eljönnek.

 Apropó, gimnázium. A  gyerekek 
számára nem sok a  kétszeri törés: 
az alsó tagozatból átállni a  felsőbe, 
egy tanév elteltével meg az ún. kis-
gimnáziumba? Mintha „sikk” lenne 
kisgimissé válni?

  Lehet. Pedig a gyorsabb tempóval 
haladni képes gyerekeknek mi már 
az ötödik osztálytól belső differenciá-
lással teret biztosítunk, a szülő ennek 
ellenére elviszi a gyereket.

 Kedves igazgatónő, köszönöm 
a  beszélgetést. További sikeres 60 
esztendőt kívánok; további jó utat, 
komáromi Béke utcai Jókai Mór 
Alapiskola!
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Megkülönböztetett tisztelettel üd-
vözlöm Önöket Dunaszerdahely ta-
lán legszebb terén, a Vámbéry téren 
Vámbéry Ármin emlékműve előtt. 
Megható és szép tegnap este és izgal-
masan tanulságos ma délelőtt van 
mögöttünk. Tegnap tisztelegtünk a 
Vámbéry Polgári Társulás örökös el-
nöke, Hazai György professzor úr 
emléke előtt, aki a közelmúltban ha-
gyott el bennünket örökre, és kö-
szöntöttük a dunaszerdahelyi székhe-
lyű Lilium Aurum Kiadó legújabb 
nagyszerű kiadványát, amely össze-
fogja a magyar orientalisztika kiváló-
ságainak a közelmúltban írt tanulmá-
nyait Vámbéry Árminról. Ez a könyv 
a Lilium Aurum Kiadó 2000-ben in-
dított Vámbéry Ármin sorozatának 
immár a tizenhatodik kötete. A soro-
zatot – amint a neve is jelzi – Vám-
béry művei, illetve a Vámbéryről szó-
ló tanulmánykötetek alkotják. Ma 
pedig szinte csak néhány perce ért 
véget a Vámbéry Ármin Alapiskolá-
ban a Katedra Alapítvány és a Vám-
béry Polgári Társulás által a felvidéki 
magyar tannyelvű alapiskolák tanulói 
számára szervezett Vámbéry Ármin 
Földrajzverseny idei országos döntő-
je. Ez az a verseny, amely tartalmát 
tekintve nem a leghagyományosabb, 
hiszen a versenyzőknek a földrajzi is-
mereteiken kívül számot kell adniuk 
arról is, mennyire ismerik Vámbéry 
Ármin életútját, munkásságát. Meg-
győződésem, hogy mindannyian 
őszintén örülünk annak, hogy a 
Vámbéry Ármin Alapiskola kezde-
ményezése alapján közel másfél évti-
zeddel ezelőtt életre hívott – kezdet-
ben csak helyi, majd regionális 
méretű – verseny a Katedra Alapít-
vány és a Katedra folyóirat hatékony 
támogatása révén ma már országosan 
ismert, és Pozsonytól Nagykaposig 
évről évre egyre több iskola tanárai és 
diákjai számára vált kedvelt megmé-
rettetéssé.  Kedves Barátaink, úgy ér-
zem, az általam eddig elmondott 

gondolatok is jelzik, hogy Dunaszer-
dahely milyen megkülönböztetett fi-
gyelmet szentel a Vámbéry-hagyo-
mány ápolásának. Örömünkre 
szolgál, hogy kezdeményezésünk 
megértésre talált városunk önkor-
mányzatánál, és reményeink, céljaink 
szerint az érdeklődő helyi lakosok, de 
fokozatosan egyre több felvidéki ma-
gyar iskola, magyar diák is mindjob-
ban megismeri, őszinte tisztelettel és 
méltó büszkeséggel tudatosítja, hogy 
a tizenkilencedik század európai 
hírű, ismert és elismert tudósa – 
Vámbéry Ármin egy volt közülünk, 
felvidéki magyarok közül. Meggyő-
ződésünk, hogy a Vámbéry-életmű 
fokozatosan az egész magyarság előtt 
is egyre ismertebbé válik, hiszen az 
utóbbi években, évtizedekben a Vám-
béry-konferenciák, ezeken a nemzet-
közi tanácskozásokon elhangzott elő-
adások könyv alakban történő 
megjelentetése, illetve Vámbéry mű-
veinek, valamint a Vámbéryről szóló 
könyvek kiadásának reneszánszát él-
jük – igaz, ma még mindezt főként 
itt, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry 
Polgári Társulás és a Lilium Aurum 
Könyvkiadó jóvoltából. Éppen ezért 
kötelességemnek érzem, hogy köszö-
netet mondjak az említett társulás és 
kiadó igazgatójának – Hodossy Gyu-
la úrnak, aki valóban rendkívül sokat 
tett és tesz azért, hogy Vámbéry Ár-
min egyéniségét, életútját és munkás-
ságát egyre több magyar megismer-
hesse. Ugyancsak a legőszintébb 
tisztelet és köszönet illeti a Vámbéry 
Polgári Társulás rendkívül aktív hazai 
és magyarországi tagjait, a Vámbéry 
Tudományos Kollégium elismert 
szakembereit, a szlovákiai és a  ma-
gyarországi orientalisztika – turkoló-
gia, iranisztika és a Kelet-kutatók ki-
válóságait, a Dunaszerdahelyen 
évente rendezett nemzetközi Vám-
béry-konferencia szervezőit és elő-
adóit, segítőinket és barátainkat: 
Vásáry Istvánt, a Vámbéry Polgári 

Társulás elnökét, Dobrovits Mihályt, 
a Vámbéry Tudományos Kollégium 
elnökét, Keller Lászlót, Csirkés Fe-
rencet, Seres Istvánt, Sárközy Mik-
lóst, Madaras Lászlót, Felföldi Sza-
bolcsot, Uhrman Ivánt, Kiss Lászlót, 
Kovács Attilát, de mindenekelőtt a 
közelmúltban elhunyt Hazai György 
professzor urat, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagját, a Vámbéry 
Polgári Társulás volt elnökét, aki több 
mint egy évtizeddel ezelőtt elsőként 
vehette át polgári társulásunk legna-
gyobb elismerését, a Vámbéry-díjat. 
Barátaink munkásságának köszönhe-
tően az olvasókban, az érdeklődők-
ben is egyre világosabbá válik, hogy a 
Vámbéryről alkotott képet két szem-
pont tette kimondottan érdekessé. 
Magyarországon a 19. században ki-
alakuló nemzeti gondolat jegyében 
Vámbéry magyar őstörténeti gondo-
latai váltak szinte döntővé életműve 
megítélésében, míg külföldön az 
1862-63-as titkos közép-ázsiai utazá-
sa és az erről megjelent angol, fran-
cia, magyar, német, olasz és orosz 
nyelvű útinaplója, valamint az erre 
reflektáló írások tömege tette őt iga-
zán ismert és elismert hírességgé. Ta-
lán ez a két  értékelési szempont is 
magyarázza, hogy az 1962-ben ki-
adott hétkötetes Új Magyar Lexikon  
ugyan megemlíti Vámbéry Ármin 
nevét, hat rövid sornyi információt is 
közöl róla, sőt megemlíti három 
munkájának a címét is. Igaz, hogy az 
üdülés vagy éppen a szakszervezetek 
üzemi bizottságának a fogalmát szin-
te egész oszlopnyi terjedelemben fej-
tegeti… A másik oldalt vizsgálva vi-
szont ismert tény, hogy a külföld 
elismerte és tisztelte Vámbéryt, aki 
egyidőben szinte személyes jó barátja 
volt az angol királyi családnak és a tö-
rök szultánnak – mint az első euró-
pai, aki dervisként élete kockáztatá-
sával eljutott Közép-Ázsia legtit- 
kosabb,  legjobban óvott és őrzött he-
lyeire, és az ott szerzett ismeretei 

Akiben ötvöződött a  tehetség, 
az akarat és a kitartás
Ünnepi beszéd a Vámbéry Napok alkalmából

Fibi Sándor
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alapján mindkét uralkodónak rend-
szeresen adott nagyon fontos szak-
mai tanácsokat országuk külpolitiká-
ját illetően. Mindmáig elevenen él 
emlékeimben Dobrovits Mihály ba-
rátunknak egy nagyon érdekes meg-
jegyzése. Amikor évekkel ezelőtt Pes-
ten a Belgrád rakpart egyik tömbháza 
előtt álltunk, ő megjegyezte: Látjátok, 
ennek a háznak egy második emeleti 
lakásából irányították évekig az angol 
királyság külpolitikáját… Igen, ked-
ves Barátaim, abban a bizonyos la-
kásban Vámbéry Ármin lakott. Az 
sem elhanyagolható tény, hogy a tö-
rök szultán az ő közbenjárására adott 
vissza Magyarországnak jónéhány 
rendkívül értékes Corvinát, amelye-
ket a törökök a 16. században rabol-
tak el Budáról. Vámbéry volt az, aki 
Európában és Ázsiában egyaránt ott-
hon volt.  Külföldön szinte elképzel-
hetetlenül magas szintű, fontos és 
szoros kapcsolatokat épített ki, hiszen 
fiának, Rusztemnek a keresztapja 
Viktória angol királynő fia, a későbbi 
VII. Edward király, unokájának pe-
dig V. György angol király nemcsak a 
keresztapja, hanem a névadója is 
volt… Előtte sorra nyíltak meg a tu-
dományos intézetek kapui, tagjává 
kérte őt a Brit Földrajzi Társaság, a 
Dublini Egyetem pedig díszdoktorá-
vá avatta. Az arisztokraták és a vezető 
politikusok hosszú évtizedekre hiva-
talos tanácsadójukká fogadták külö-
nösen Angliában és az Oszmán Biro-
dalomban. Szinte az egész Európa a 
tenyerén hordozta. Őt, aki olyan sze-
gény családból indult, hogy lényegé-
ben már tízéves kora óta arra kény-
szerült, hogy tanulmányai folyta- 
tásához házitanítóskodással szerez-
zen némi pénzt, ám kiváló képességei 
ellenére pénzhiány miatt mégsem 
tudta befejezni gimnáziumi tanulmá-
nyait, és nemhogy egyetemi végzett-
sége, de középiskolai érettségije sem 
volt. Csak nagyon erős elhatározás-
sal, hihetetlen kitartással és szá-
munkra szinte elképzelhetetlenül 
erős akarattal volt képes következetes 
önképzéssel rohamosan gyarapítani 
ismereteit, érvényesíteni zseniális 
nyelvtehetségét, páratlan emlékező-
tehetségét, szinte konok akaraterejét 
és kapcsolatteremtő képességét. Ma 
szinte hihetetlennek tartjuk, de leg-
alábbis csodálkozva tudatosítjuk, 
hogy 21 éves korában már 25 nyelven 
beszélt, 29 évesen pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjává vá-
lasztották, hogy első isztambuli tar-

tózkodása alatt külföldi diplomaták 
gyermekeit tanítja török nyelvre és 
magas rangú török politikusok gyer-
mekeit nyugati nyelvekre, és ilyen fia-
talon német-török és török-német 
szótárt állít össze, nevét pedig a né-
met Wambergerről minden hivatalos 
szerv jóváhagyása nélkül Vámbéryre 
magyarosítja. Házigazdájától, a jóra-
való Huszein Daim pasától is új nevet 
kap, török nevet, és a későbbiekben 
szinte az egész iszlám világ ezen a né-
ven ismeri és tiszteli – ő Resid efendi, 
a derék, becsületes írástudó úr. A 
sztambuli előkelő társaság tagjai 
szinte kivétel nélkül kíváncsiak vol-
tak erre az idegenre, aki jobban is-
merte nyelvüket, irodalmukat, törté-
nelmüket, mint ők maguk, aki keleten 
minden szempontból keletibb lett, 
mint az igazi keletiek… Vámbéry né-
hány év múlva már németül, angolul 
és franciául publikál – természetesen 
anyanyelvi szinten –, és Charles Di-
ckens, a világirodalom kiemelkedő 
alakja egyik beszélgetésük alkalmával 
határozottan megjegyzi, hogy uram, 
önnek regényírónak kellene lennie. 
De nemcsak Dickenstől kap ilyen el-
ismerést. Sárközy Miklós barátunk 
egyik tanulmányában említi azt a 
Vámbéryre rendkívül tipikus törté-
netet, mely szerint Naszer Al-din 
perzsa sah 1889-ben tett nagyszabású 
európai körútja során hivatalosan el-
látogatott Budapestre is. Az Akadé-
mián tett látogatása során Vámbéry 
köszöntötte őt perzsa nyelven, majd a 
későbbiekben a sah személyes kéré-
sére egész budapesti tartózkodása so-
rán egyetlen hivatalos kísérőjévé vált. 
A hivatalos utazásáról írott útinapló-
jában a sah így emlékezett vissza erre 
a találkozásra: „Az Akadémia tagjai 
mind jelen voltak. Megláttam közöt-
tük egy férfit, aki alacsony termetű, 
vörösesbarna szakállú, kicsi, szűk 
szemű volt, és ő állt elénk. Azt vártuk, 
hogy egy untatóan hivatalos köszön-
tőt mond majd német nyelven, ám ő 
a helyes perzsa nyelven, a legtökélete-
sebb ékesszólással és rétorikai tudás-
sal, ahogy egyetlen udvari emberünk 
vagy hivatalos perzsa szónokunk 
Iránban nem tud beszélni, emelke-
dett tökéletes iráni szónoklatra, és 
nagyon jó, eddig általam még soha-
sem hallott tartalmas, szép beszédet 
tartott perzsául. A legnagyobb cso-
dálkozással kérdeztük: – Ki ez az em-
ber? Mondták, hogy a híres Vámbéry. 
Igen, ekkor én is felismertem őt, hi-
szen több mint harminc évvel ezelőtt 

találkoztunk Teheránban, csakhogy 
akkor ő dervis volt, most pedig az 
Akadémia legfontosabb embere.”

Kedves Barátaim, 2013-ban, Vám-
béry halála századik évfordulójának 
évében Vámbéry munkásságát mél-
tató megemlékezések, konferenciák, 
kiállítások, bemutatók, előadások 
sokasága zajlott szerte a világban. A 
legjelentősebb ilyen tartalmú akciók 
Budapesten, Ankarában, Teheránban 
voltak – és e fővárosok mellett Du-
naszerdahelyen is. A világ jelentős 
része tisztelettel hajtott fejet Vámbéry 
emléke előtt. Mi is rá emlékezünk 
ezekben a napokban, mert meggyő-
ződésünk, hogy Vámbéry Ármin 
minden jövőjét építő ember, tehát a 
felnövekvő nemzedékek tagjai szá-
mára követendő példa. Életpályá-
jának, munkásságának, sikereinek, 
elismertségének az üzenete a diákok, 
napjaink ifjúsága számára teljesen 
egyértelmű. Egész életműve bizonyít-
ja, hogy kitartással, szorgalommal, 
önbizalommal, tudatos és következe-
tes munkával, határozottsággal min-
den ember valóra válthatja álmait, 
kamatoztathatja képességeit, tehet-
ségét, adottságait, hogy majd sok-sok 
év múlva Vámbéry szavaival ő is el-
mondhassa: „Küzdelmes nap volt a 
földi létem, de szép nap volt”.

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket.
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Magyarországon és Szlovákiában is 
tanúi vagyunk annak, hogy nyugati 
mintára alakítgatjuk már az iskolá-
inkat is. Magyarországon is zajlanak 
az erőfeszítések, a pedagógusok szak-
mai érdekképviseletekkel és a civil 
szférával próbálnak egyeztetni. A pe-
dagógusok sztrájkja minálunk meg 
már történelmi rekordot dönt, hiszen 
ennyien és ilyen sokáig még nem 
sztrájkoltak sohasem. Elemzésemben 
a számok tükrében megpróbáltam 
felvázolni egy kicsit a múltat, a „fény-
kort”, és a jelenlegi helyzetet. Érdekes 
módon mintha újból forrna a világ, 
és egyre gyakrabban elégedetlenke-
dik a magyarországi és a szlovákiai 
pedagógus közösség, és azon belül a 
kisebbségi pedagógus fórum. Az EU 
tagságunktól pedig azt vártuk, hogy 
egyre jobb és egyre könnyebb, igaz-
ságosabb életet biztosíthatunk majd 
magunknak és az utánunk jövőknek. 
Bizonyára hibás lépésként fogja majd 
értelmezni az utánunk bandukoló 
generáció az ún. fejpénzt. Az elem-
zésekből kiderül az, hogy a minőségi 

Számadás iskoláinkról a zoboralján
Tóth attila

szakoktatás sínylette ezt meg a legjob-
ban.

Valamikor a tanító tekintélynek 
örvendhetett, és csaknem minden 
településen voltak kisiskolák. A köz-
pontosítás gondolata 70 évvel ezelőtt 
kezdett elterjedni, a rendszerválto-
zástól pedig azt vártuk, hogy ez a 
folyamat picit lelassul majd, illetve 
demokratikusan, szabad döntésekkel 
szavazhatunk, és nem jön vissza so-
hasem az a korszak, amikor rólunk 
döntöttek, de nélkülünk.

1990-ben Magyarországon az első 
szabadon választott kormány frissen 
kinevezett minisztere, Andrásfalvy 
Bertalan a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium élén igen karakteres és 
határozott elképzelésekkel vágott neki 
az alapfokú oktatás átszervezésének. 
Nagy hangsúlyt fektetett egy teljes, 
készségeket felölelő tantervnek, mely 
a nemzeti értékek és hagyományok 
magas fokú ápolását is magába foglal-
ta. A kisiskolák visszaállításának meg-
szállottja volt. 1993-ban a sok meg 
nem értés és visszahúzás miatt be-

nyújtotta lemondását. A liberalizmus 
nyomasztó szelleme és a piaci szemlé-
let nyomta rá bélyegét a teljes oktatási 
rendszerre, és a folyamatos leromlás 
már 1998-ra nyilvánvaló volt, amint 
nemcsak a pedagógusok, hanem a 
szülők is érzékeltek. Majd jött a bo- 
lognai rendszer bevezetése, 2002 után 
pedig olyan nyolc év következett, 
amikor a hagyományos tudás és alap-
készségek elsajátítása helyett újszerű, 
magyar becsületnek nem megfelelő 
elképzeléseket építettek be az oktatási 
rendszerbe. Kezdeményezték az alsó 
tagozatos diákok osztályzásának el-
törlését, az évismétlés lehetőségének 
megszüntetését, megjelent az a terv, 
miszerint a tantervekben egyszerűen 
megszüntették volna a testnevelés, 
illetve az ének-zene oktatást. Majd a 
természettudományi tantárgyak ará-
nyának visszaszorítása következett. 
Magyarországon is az a panasz, hogy 
a szakmai gondokon kívül a kistele-
pülések kényszerülnek az intézmé-
nyeket bezárni vagy összevonni, de 
ma már tudjuk, hogy az összevonások 
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nem hoztak jó eredményt. Az oktatás 
színvonala romlik, ahol több önkor-
mányzat társul, a végén már egyikük 
sem érzi az iskolát magáénak. Pedig 
ha valami a miénk, az éppen az is-
kolánk, ahol megtanítanak olvas-
ni, ahol felnövünk, ahol a tanítók jó 
eséllyel nevelik majd gyerekeinket is. 
Egyszóval az egyik legfontosabb szín-
tere életünknek. Magyarországon a 
kisiskolák megszüntetését falurom-
bolásnak és a szerves kisközösségek 
szétverésének nevezik. Kilenc évvel 
ezelőtt megalakult éppen az említett 
okoknál fogva a százak tanácsa, és 
éppen kilenc esztendeje „Élőlánc a 
kisiskolákért” címmel rendeztek nyílt 
napot, ahol ismertették célkitűzése-
iket, vagyis a kisiskolák fenntartását 
– ahol már megszüntették, azok hala-
déktalan visszaállítását –, mert ez az 
ország fennmaradásának alapvető fel-
tétele. Európa szinte minden államá-
ban évtizedek óta a kormányok egyik 
legfőbb programja a vidék, a falu.

Szlovákiai magyar viszonylatban 
vajon mi mondható el a kisiskolákról? 
Az SZMPSZ negyedszázados tevé-
kenységéről olvasgattam a beszámo-
lót. „A megváltozott politikai klíma 
rendre ösztönözte a vitákat, útkere-
séseket, a közösségek visszanyúltak 
hagyományaikhoz. 1990-ben sorra 
nyíltak a kisiskolák (hogy mára elnép-
telenedjenek?). Az 1994-1998 közötti 
időszakban a hatalom a csírájában 
jelentkező demokratikus vívmányok 
kerékkötője, a kisebbség fejlődésének 
rosszindulatú blokkolója volt. Meg-
jelent az ún. „alternatív iskola” kon-
cepciója, és elérkezett az egynyelvű 
bizonyítványok időszaka. Kicsit az 
1998 és 2006 között a jobboldali kor-
mány politikája révén a nyugodt lég-
kör kedvezett az alkotásnak.“ 2008-tól 
az új közoktatási törvénnyel lehetőség 
nyílott az iskolák önálló arculatának, 
programjainak megteremtésére, lét-
rejött a Selye János Egyetem, a nyitrai 
felsőoktatási lehetőségek bővülésével 
új perspektívák nyíltak meg a magyar 
iskolát végzett fiatalok számára. Az 
SZMPSZ bizonyosan sokat tett és tesz 
azért, hogy a magyar iskola vonzó le-
gyen, és hatékony, eredményes minő-
ségi nevelést biztosítson.

De szerintem még most is tényle-
gesen folytatni kellene a párbeszédet 
a társadalmat alakítókkal, a nemzeti 
közösségekkel, a fenntartható, élhe-
tő élet és jövő érdekében. Illetve még 
most sincs veszve minden, a Zoboral-
ján sem.

Visszakanyarodván Magyarország-
ra: Kálmán Attila 1991-től volt a Mű-
velődési és Közoktatási Minisztérium 
politikai államtitkára. Így vallott: „A 
legjelentősebb sikernek a hatvanas 
években fölszámolt több mint ezer kis-
iskola közel egyharmadának visszaál-
lítását tartom (csaknem mindet azóta 
ismét megszüntették), valamint az 540 
tornaterem építését, a mintegy ötezer 
orosznyelv-tanár átképzését angol-, 
német-, franciatanárrá, az elsős főis-
kolások-egyetemisták számának meg-
kétszerezését, a hazai kisebbségek és 
a határon túli magyarok oktatásának 
intenzívebb segítését, a közoktatási, a 
szakképzési és a felsőoktatási törvény 
kidolgozását, elfogadását, továbbá az 
egyházi, az alapítványi, valamint a 
művészeti iskolák hálózata kiépítésé-
nek megkezdését.”

A sakkjátszma a bársonyos forra-
dalom óta folyamatosan tart. Különös 
módon éppen ez a játék jut az eszem-
be, mivel a harcban az bizonyulna 
talán a legjobbnak, ha meglépnénk 
a sáncot, ami a sakkban a bástya 
és király helycseréjével történik. A 
(zoboraljai) végeken mindenképpen 
meg kell erősíteni a pozíciónkat, még 
akkor is, ha a vezéreink megoszlanak, 
illetve kidobódnak a játékból. Mert 
néhány éve még együtt voltak a ve-
zéreink is, az akkori elemzésekből is 
idézek egypárat: „Öt-hat gyerekkel 
pedig még a legnagyobb jóakarattal 
is nehezen fognak osztályokat vagy 
egész iskolákat fenntartani – elvégre 
bármilyen csúnyán hangzik is, a kí-
nálatot ezen a területen is a kereslet 
határozza meg. Vagyis az a tény, hogy 
idén, jövőre és az azt követő években 
hány gyereket íratnak a magyar is-
kolába. A csallóközi tömbmagyarság 
számára az egyre kevesebb magyar el-
sős talán osztályok összevonását vagy 
legrosszabb esetben azt jelentheti, 
hogy néhány község iskola nélkül ma-
rad, de a peremvidéken már egyetlen 
kisiskola megszűnése az egész hálózat 
összeomlását okozza. Ha nem törté-
nik csoda, a Zoboraljára könnyen ez a 
sors várhat. A mintegy tizennégyezer 
magyart számláló régióban a hatva-
nas években még huszonegy magyar 
iskola működött; mára hét maradt 
belőlük, és a diákok létszáma ezekben 
sem éri el mindenhol a minisztérium 
által ajánlott osztályonkénti tizenkét 
fős minimumot.“ A jövő nagy kérdé-
se, lesznek-e a Zoboralján tíz-tizenöt 
év múlva is annyian a megszállottak, 
hogy nekik köszönhetően és értük, 

minden statisztikai törvényszerűség, 
asszimilációs divat és demográfiai fo-
lyamat ellenére, mégis marad a régió-
ban magyar iskola?“

És mi jelenleg ott tartunk, hogy en-
nek a közösségnek a maradék iskoláit 
is központosítjuk. Nevezhetjük-e ezt 
EU-vívmánynak? Minden bizony-
nyal. Hiszen az is EU-vívmány, hogy 
nyugati minta alapján a reprodukciós 
hányados 1,4 lett. Tehát 200 szülőnek 
140 gyermeke lesz, akkor 30, 60 illetve 
90 év múltán negyedére csökken a né-
pesség. De még vagyunk! És ezért meg 
kellene tartani, ameddig csak lehet, a 
kisiskoláinkat. Akár közösségi, akár 
alapítványi, akár egyházi segítséggel, 
ha már másként nem megy (ugyanak-
kor megkérdőjelezném azt is, hogyan 
maradhat fenn állami támogatással a 
Pilisben a szlovák kisiskola?)

És ha már a számoknál tartunk, ér-
dekes módon a  számok más jellegű, 
értékes információt nyújtanak. Még-
pedig olyan szempontból, hogy éppen 
a  háborúk és forradalmak (beleértve 
az ún. bársonyos forradalmat is) után 
nőtt meg a  népszaporulat. A  gímesi 
iskola számadásai erre nagyon jó pél-
daként szolgálnak: 1842-ben a diákok 
száma 63, 1860-ban 112, 1865-ben 
107 egy tanerővel, 1912-ben 3 tante-
rem és egy igazgatói lakás, 1933-ban 2 
osztály szlovák, 3 osztály magyar volt, 
1945-ben szünetelt a tanítás cipőhiány 
és kanyarójárvány miatt, majd 2 évig 
szünetelt a magyar nyelvű oktatás. Ez-
után a  Forgáchok kastélyában indult 
a környező településekből is összevon-
va a tanítás (Lédec, Gímeskosztolány, 
Néver, Kolon, Zsére és Pusztahatár). 
1950-ben az alsó tagozatba a  diákok 
109-en szlovák és 59 magyar iskolába 
voltak beíratva, a felső tagozaton ez az 
arány 169/87. 1959-ben 22 osztályban 
a tanítók száma az alsó tagozaton 4-4, 
a  felső tagozaton 8-8. 1960-ban az új 
iskolaépületben megindult a  magyar 
nyelvű óvoda is, 1961/62 tanévben az 
arány 326/351 diák 12 szlovák és 11 
magyar osztállyal. 1967 óta van nap-
közi otthon, 1969-ben van 32 osztály 
(19/13). A hetvenes években volt tehát 
az iskolának diáklétszámból a fényko-
ra! Mára már csak Kolonban működik 
a magyar óvoda a nyelvszigetünkön, 
sok-sok áldozatos munka gyümölcse-
ként megóvódott.

Ezek a számok is tükrözik azt, hogy 
a háborúk és forradalmak után békés 
világot vártunk, és valahogy nagyobb 
a  biztonság, ami nagyobb  gyermek-
vállalási kedvet idézett elő. Hadd em-
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lítsem meg, hogy még az önálló szlo-
vák állam alatt is volt magyar iskola 
nemcsak Gímesen, hanem Kolonban, 
Alsóbodokon, Pogrányban, Zsérén és 
Menyhén.

2002-ben íródott, hogy 14 éve is 
Gímes bizonytalanságban volt, az is-
kolák különválasztása akkor nem si-
került. Egy akkori nyilatkozat: „Meg-
szoktuk, hogy évek óta bizonytalan 
a helyzetünk, de ha ez a tendencia 
folytatódik, és mint idén is, egyáltalán 
nem lesz elsősünk, akkor hamarosan 
a „hegy mögötti” falvak, Béd, Menyhe 
és Szalakúsz sorsára jutunk, ahol már 
csak az öregek beszélnek magyarul.” 
Pedig még vonaton is jártak sokan egy 
ideig a gímesi iskolába. A baj csak ak-
kor kezdődött, amikor már kényelem-
ből kifolyólag nem utaztatták a gyere-
keket Menyhéről Gímesre, itt történt 
meg a törés.

2016-os esztendőt írunk, és ele-
mezhetnénk, beteljesedtek-e teljes 
mértékben az aggályok. Megvan még 
a  gímesi iskola, az iskolabuszt a  diá-
kok megszokták, körüljárja az euró-
pai jelzésű iskolabusz Zsérét, Kolont, 
Kosztolányt, Lédecet. A nagycsaládos 
felméréseink alapján a jelen helyzetet 
az mentette meg, hogy a  bársonyos 
forradalom után békét, szebb jövőt 
várván a  családjaink szép számban 
három és több gyermeket vállal-
tak (falvanként 20-25 nagycsalád!). 
2001-ben a  nagycsaládos szerveze-
tünk meghívására jött el Andrásfalvy 
Bertalan Kolonba, felsorolta a  kis-
iskolák előnyeit, közösségmegtartó 
erejét. Nagyon jó biztatás volt! Az 
iskoláink jó eredményeket érnek el a 
hatvanas évektől napjainkig, ezt mu-
tatják a  felmérések, a  versenyeken 
való helyezések, és nem utolsósorban 
a  néphagyomány átadása, melynek 
a központosítás maradandó károso-
dást okozhat. A számszerűleg sok és 
fantasztikus eredményeket „A mi is-
kolánk” 2011-es (Élő Zoboralja) kiad-
ványból is megtudhatjuk.   A 2016. ja-
nuár 9-én tartott zoboraljai össz-szülői 
tanácskozás eredménye: csak „komp-
romisszumos megoldással menthető 
meg a zoboralji magyar iskolahálózat“. 
Ez annyit jelent, hogy belenyugod-
tunk abba, már csak egynéhány ma-
gyar iskola lesz ezen a nyelvszigeten? 
Tehát a megoldás csakis a központo-
sított iskolák összevonása, központo-
sítása lenne? Emlékeztetőül idézem 
a  2004-es kérdést (Vrabec Mária, 
február 20., Vasárnap): „Ha összefo-
gás helyett továbbra is valamennyien 

egymásra várnak, és egymásra muto-
gatnak, a maradék hét zoboralji isko-
lára ugyanaz a sors vár, mint a többi 
tizennégyre. Emlékeztetőül és figyel-
meztetésül álljon itt a végén egy felso-
rolás: Nemespannon 1961-ben szűnt 
meg a magyar iskola, Bábindalon 
1966-ban, Szalakúszon és Egersze-
gen 1968-ban, Gesztén 1972-ben, 
Felsőahán és Berencsen 1974-ben, 
Nyitragerencsérben, Alsócsitárban, 
Csiffárban és Nagyhinden 1976-ban, 
Kálazon 1984-ben, Felsőkirályiban 
1985-ben, Lédecen pedig 1999-ben. 
Vajon melyik lesz a következő?“

Végezetül csak annyit szeretnék még 
a számok világából megmutatni, hogy 
Németországnak az NDK-val együtt 
mért népessége 1970 óta 78-82 mil-
lió között stagnál. Az elmúlt hetven 
évben 12 millió bevándorlót fogadott 
be. E 12 millió nélkül az állam már rég 
összeomlott volna. És a korfa folya-
matosan romlik, egyre kevesebb aktív 
keresőnek kell eltartania az államot, 
benne az egyre több nyugdíjassal. A 
jelenlegi migrációs befogadókészség 
is ezen alapszik (alapult, mert már 
nem fogadnak be újabb érkezőket). 
Félő lehet ebben, hogy olyan emberek 
fognak bevándorolni, akik a demo-
gráfiai túltermelés kultúráját hozzák 
magukkal. Pl. 2,5-ös reprodukciós há-
nyadossal a harmincéves emberöltőt, 
utána pedig az is kiszámítható, hogy 
mi fog következni.

Magyarország bezárta kapuit a mig-
ránsok elől, de megalapozottan új csa-
ládoknak kedvező szociális politikát 
folytat. A CSOK (Családok Otthonte-
remtési Kedvezménye) hatására állító-
lag érezhetően megnőtt a gyermekvál-
lalási kedv, és majdnem fél százalékkal 
nőtt egypár év alatt a reprodukciós há-
nyados. Gondolom, előbb vagy utóbb 
a  mi államháztartásunk is kénytelen 
lesz óvintézkedéseket bevezetni a kö-
vetkező években, mert ha nem, akkor 
kiszámíthatóan komoly következmé-
nyekkel kell számolnia. De nem len-
ne-e könnyebb a kormányunknak is 
a mi dolgos kisebbségünket egy kicsit 
támogatni, mint az olcsó (román, uk-
rán) munkaerőt foglalkoztatni? 

Végezetül egy tényszerű, valós meg-
állapítás egy nemrég elhunyt erdélyi 
nagycsaládos szervezőtől: „Azé a föld, 
aki benépesíti” (a rendszerváltás 
előtt még ugyanez így hangzott: azé 
a  föld, aki megműveli). Engedtessék 
meg egy új szlogent a végére tennem 
(bárcsak ne lenne igazam): „azé az is-
kola s  a  föld, aki benépesíti”. Kedves 
fiatalok, zoboraljaiaik, hacsak lehet, 
legyünk hűek hagyományainkhoz, 
hiszen a  mi kis népünk volt az, aki 
a  leghűebb volt a hazájához (a legke-
vesebb még most is az elvándorlás), 
és turbózzuk fel a  reprodukciós há-
nyadosunkat legalább 2,2-re! És ne 
felejtsük el, hogy a jó harcot a magyar 
iskoláinkért az őseink megharcolták! 
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Az általam meghatározott nyolcadik 
korszakba a XXI. és a XXII. évfolyam 
tartozik. Ebben az időszakban a  fő-
szerkesztő továbbra is Hodossy Gyula 
maradt, míg az eddigi szerkesztőt, Gál 
Andreát Petres Csizmadia Gabriella 
váltotta. A szerkesztőbizottság összeté-
tele a XXI. évfolyam 5. számától válto-
zott meg. Az addigi hattagú csapat (Fibi 
Sándor, Komzsík Attila, Szokol Dezső, 
Sebő Renáta, Kulcsár Mónika, Krippel 
Éva) Novák Mónikával, Klemen Teré-
ziával, Kalácska Józseffel és Hrbácsek 
Noszek Magdalénával egészült ki. 
Fibi Sándor a februári számtól kezdve 
a szerkesztőbizottság elnökeként tevé-
kenykedett. 

Ez a  korszak a  bizonytalanság kor-
szakaként indult. Sem a kormányhiva-
tal, sem a  minisztérium részéről nem 
érkeztek meg az anyagi támogatások. 
Dotáció nélkül pedig életképtelenné 
vált a  lap. Petres Csizmadia Gabriella 
szavait idézve: „A  probléma orvoslása 
érdekében a Lilium Aurum megelőlege-
zett befektetésekkel próbálta átvészelni 
a támogatások visszafogásának idősza-
kát, azonban a  hitelképesség határait 
súrolva a lap megjelentetése így is esetle-
gesre sikeredett: a tavaszi-nyári időszak 
számait egy csomagban postáztuk az 
olvasóknak.“ (Petres, 2013, november, 
11).

A  nehéz helyzet ellenére a  folyóirat 
továbbra is a  szlovákiai magyar okta-
tásügy aktuális kérdéseiről és esemé-
nyeiről kívánt tájékoztatni. A fő hang-
súly a  modern pedagógiai módszerek 
bemutatásán és azok gyakorlati alkal-
mazásán volt. A  szerkesztőbizottság 
kétféle szerzői célcsoporttal dolgozott: 
a gyakorló pedagógusokkal és a kuta-
tókkal. Elengedhetetlennek tartották 
az elméleti és a  gyakorlati pedagógia 
ötvözését, kreatív emberek bemutatá-
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sát és különféle projektek megjelente-
tését. (Petres 2013, november, 11–12).   

A  lap külalakját tekintve megőrizte 
színes külsejét. Terjedelme továbbra is 
40 oldal maradt. Mellékletként pedig 
a  Katedra-versenyek kerültek be a  fo-
lyóiratba. 

A  rovatok száma jelentősen nem 
változott az előző korszakhoz képest. 
A legtöbb rovat a XXI. évfolyam februá-
ri számában volt, szám szerint 25, a leg-
kevesebb pedig a  XXI. évfolyam szep-
temberi számában volt, mégpedig 15. 

Állandó jelleggel a 21. évfolyamot te-
kintve csupán a Legkedvesebb könyvem 
és a Dobogó, a 22. évfolyamban pedig 
a már említett két rovat mellett a Házi 
olvasmány és a Házunk tája megneve-
zésű rovatok jelentek meg. 

A  régi rovatok közül megmaradt 
a  Stafétabot, továbbá az Iskolahírek. 
Emellett olyan új rovatok keletkeztek, 
mint a Tesztfeladatok, Az edukáció ak-
tuális kérdései, Tapasztalat, Négyszem-
közt, Anyanyelvtanítás és a  Kisiskola. 
A Tesztfeladatok rovat a magyar nyelv-
ből, szlovák nyelvből és matematikából 
való, kilencedikesek számára esedékes 
tesztelésre való felkészülés segítésére 
szolgált. Az edukáció aktuális kérdései 
megnevezésű rovatban olyan nevelé-
si kérdésekkel foglalkoztak, amelyek 
a  szülő-tanár-diák hármas közti vi-
szonyban merülhetnek fel. A  rovat 
vezetője és kitalálója Pintes Gábor 
neveléselméleti szakember. Ebben 
a  viszonylatban olyan írások szület-
tek, mint pl.: Pintes Gábor – Fenyvesi 
Lívia: Mindennapi gyakorlat a nevelés-
tudomány fókuszában – avagy „Merre 
tart a  neveléstudomány a  21. század 
elején?“. (2013, december, 19–20; 2014, 
január, 6–7).  A  Tapasztalat rovatban 
egy-egy tanár jól bevált sajátos tanítási 
módszereit mutatták be. Ezek a  taná-

csok kiváló segítségként szolgálhatnak 
a pályakezdő tanároknak, pl.: Pelle Ist-
ván: A  siker titka: az intenzív munka 
(2014, március, 23–24).

A humán tantárgyak közül a Magyar 
nyelv és irodalom, valamint az angol 
nyelv dominált, ugyanakkor teret ka-
pott a történelem, a szlovák és a német 
nyelv, valamint a zene is. A reáltantár-
gyaknál a matematika dominált, alkal-
manként fizikával, biológiával, földrajz-
zal és kémiával kapcsolatos írásokat is 
tanulmányozhattak az olvasók. A kész-
ségtárgyakat a testnevelés képviselte. 

A  kiváló módszertani írások közül 
megemlíthetjük, pl.: A Négyszögletű ke-
rek erdő egyes módszertani feldolgozá-
sait, amelyek a 21. évfolyam első 9 szá-
mában jelentek meg, valamint Zalaba 
Andrea: Az Óz, a  nagy varázsló című 
meseregény módszertani feldolgozása 
megnevezésű sorozatát (2014, szeptem-
ber – 2015, május). 

Összességében kijelenthető, hogy 
a szerkesztők továbbra is pedagógiai és 
a módszertani jellegű témákat helyez-
ték előtérbe, ugyanakkor megfigyelhe-
tő, hogy igyekeztek odafigyelni a  tan-
tárgyak arányára, persze a lehetőségeik 
határán belül. 

Munkám eredményeivel reményeim 
szerint hozzájárulok a  Katedra folyó-
irat alaposabb megismeréséhez, illet-
ve bízom benne, hogy áttekintésem 
egyfajta támpontként szolgálhat majd 
a jelenlegi és a jövőbeli szerkesztőknek 
a  lap hiányosságainak kiküszöbölésé-
ben. Hiszem, hogy a  Katedra hatéko-
nyan elősegítheti a szlovákiai magyar 
oktatás színvonalának emelkedését, 
de ez csak úgy érhető el, ha a pedagó-
gusok, szakemberek, szülők és diákok 
egyaránt kiveszik a  részüket a  közös 
munkából.  
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Még ma is jellemző a tehetséggon-
dozás könnyű útja: végy egy jól fejlődő 
gyereket, és adjál neki nehéz feladato-
kat. Vagyis azonosítsuk a tehetséget és 
fejlesszük a tehetséget.

Nem mintha így nem lehetne tehet-
séget gondozni, de a módszer ered-
ményessége igen gyatra. A 20. századi 
tehetséggondozó programok erre a 
sémára épültek, és a vizsgálatok sze-
rint nem került ki több alkotó tehetség 
ezekből a programokból, mint a prog-
ramokon kívül fejlődőkből. Lipsey és 
Wilson (1993) átfogó vizsgálata azt 
jelezte, hogy a tehetséggondozás egy-
általán nem támogatta a tehetségek 
fejlődését. A témában megjelent pub-
likációkban eltúlozták a hatásokat, a 
placebo hatást nem meghaladóak az 
eredmények. Hiábavalónak bizonyult 
egy évszázadnyi befektetés a tehetség-
gondozásba. (Steenbergen-Hu, Moon, 
2011)

Egyértelművé váltak a szemléletbeli 
és gyakorlati változtatások első terepei:

 a tehetség fogalmának újraértelme-
zése

 a tehetség fogalmának differenciálá-
sa

a tehetséggondozás rögös útja
gyarmathy éva

 gondoskodás helyett lehetőségek 
biztosítása

Jelen tanulmányban ezt a három 
problémakört járom körül, hogy a 
tehetség és tehetséggondozás koráb-
biaknál egyetemesebb megközelítését 
mutassam be.

1. A tehetség sajátos attitűd
A tehetséget a kiváló képességekkel 

azonosító szemlélet könnyen vezet a 
leegyszerűsítő „mindenki tehetséges” 
szlogenhez. Bár látszólag jól hang-
zó, de nagyon veszélyes kijelentés ez. 
Egyrészt nem bizonyítható, másrészt, 
ha mindenki tehetséges, akkor maga 
a fogalom szűnik meg. Mindeközben 
pedig nagy terhet ró a felelősséggel 
gondolkodók vállára, mert azt sugall-
ja, hogy akiből nem lesz tehetség, az 
vagy maga, vagy a körülötte lévők nem 
tették meg, amit meg kellett volna ten-
ni, hiszen elpazarolta a tehetséget.

A képesség azonban nem egyenlő a 
tehetséggel. A kiemelkedő adottságból 
akkor lesz képesség, ha rendkívüli erő-
feszítések által kifejleszti azt az egyén, 
és kemény felkészüléssel, gyakorlással 
alkalmassá teszi magát a kiemelkedő 

teljesítmények elérésére. Ehhez van 
szükség a sajátos attitűdre, aminek a 
lényege, hogy nem azzal foglalkozik, 
hogy valamit el lehet-e érni, hanem 
azzal, hogy hogyan lehet elérni. Ez ve-
zet a képességek rendkívüli fejlődése 
mellett később a kiemelkedő teljesít-
mények eléréséhez. A képesség tehát 
következménye a tehetségattitűdnek.

Nyilván nagyobb lehetősége van a 
kiváló adottságokkal megáldott egyén-
nek a tehetségirányú fejlődésre, de a 
tehetségattitűd hiányában a könnyebb 
út legfeljebb kiváló szakemberré tesz.

„Nem érdekel, hogy lehetetlen”
A tehetségnek a belső hajtóerő 

az egyik fő jellemzője. Amikor már 
mindenki feladta, ő még mindig nem 
nyugszik. A kihívások erősítik és élte-
tik. Ez azt is jelenti, hogy a tehetségnek 
akár a gyenge oldala erősséggé is vál-
hat a megküzdés során. Nincs lehetet-
len, csak tehetetlen.

Az ókori Athén nagy szónoka, Dé-
moszthenész, beszédhibákkal küzdött, 
beszéde artikulálatlan volt és dadogott. 
Beszédhibái ellen kavicsokat tartott a 
szájában, futás közben verseket szavalt, 
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és a tengerparton hangjával igyekezett 
legyőzni a hullámok morajlását. Bruce 
Willis is küzdött a dadogással, és a 
színjátszó körben tette magát túl ezen 
a problémán. Súlyos dadogó volt John 
Paul Larkin, Scatman John, amerikai 
jazz zenész és költő, aki megalkotta a 
„scat” éneklést és táncot, melynek leg-
ismertebbje a „Scatman” című slágere.

Számos zenész, zeneszerző figye-
lemzavarral küzd/ött. A zene és zene-
tanulás segíti a kontrollműködés fejlő-
dését is, és miközben a gyenge oldallal 
küzd, kiemelkedővé válhat az ember. 

Egyre több tehetséges diszlexiás 
gyerek és fiatal fordul a robotika felé. 
Egyébként is az egyik jellemző önfej-
lesztési terület a programozás a diszle-
xiás agy számára. A robotika pedig még 
sokkal nagyobb segítség a részleteket, 
irányokat, viszonyokat nehezen kezelő 
agy számára. A programozás ugyanis 
módszerességet, a részletek, viszonyok 
pontos követését, leképezését kívánja. 
A hibák pedig gyorsan megmutatkoz-
nak, és a robot különösen vizuálissá 
teszi ezeket, vagyis nagy segítség, hogy 
szembesüljön az ember a hibájával, és 
kijavítsa azt.

A gyenge oldal veszélye
Az emberek gyenge oldala legtöbb 

esetben nem azért gyenge, mert de-
ficites, hanem mert kerüli azokat a 
tevékenységeket, amelyekben szem-
besülnie kell ezzel. Így a gyakorlás hiá-
nyában valóban gyengévé válik. 

Hatalmas felelőssége van a környe-
zetnek abban, hogy miképpen értékeli 
a kisgyerekek gyengeségeit. Ha eleve 
elrendeltnek tekintik a problémákat, 
akkor azzá is lesznek, mert a kisgyerek 
átveszi ezt az attitűdöt, és így önbetel-
jesítővé válik a jóslat.

A tehetség azonban nem ilyen köny-
nyen adja fel. A tehetség a szokásosnál 
nagyobb természeti erő, amely min-
denképpen fog valamit tenni. Ha meg-
akasztják, akkor is megy tovább, csak 
legfeljebb nem arra, amerre szeretnénk. 
Ahogy a víz és a tűz is utat tör, ha a szo-
kásosnál nagyobb, és az útját eltorlaszol-
juk. Arra fog menni, amerre utat talál. 

Azok a tehetségek, akik elé a kör-
nyezet akadályokat állít akár, mert 
fejlődésük a szokásostól eltérő, vagy, 
mert kulturális gátak hátrányt okoz-
nak a fejlődésében, a társadalmi ér-
tékektől elzárva antiszociális irányba 
fejlődhetnek.

A hatékony tehetséggondozás nem a 
tehetségekre való kereslet miatt fontos, 
hanem mert a társadalom legjobb önvé-

delme. A tehetségfejlődésben megaka-
dályozott tehetség ugyanis pusztítóvá 
válhat.

A tehetség jellemzője a sokféle út
A tehetségattitűd, amely a megol-

dást keresi, amelynek a változás és 
a változtatás a lényege, sok tekintet-
ben kellemetlen a környezet számára. 
Akármennyire is vágyunk a tehetség-
re, amikor szembesül vele a környezet, 
nem feltétlenül örül, mert esetleg

 kérdez és megkérdőjelez,
 összefüggéseket talál ott, ahol nem 

szeretnénk,
 eltérő véleménye van,
 a saját útját járja, és nem hagyja 

könnyen eltéríteni magát,
 akár a kötelességei elmulasztása árán 

is követi az érdeklődését.
És ez csak néhány azok közül a jel-

lemzők közül, amelyek a tehetségről 
szólnak. Amúgy a tehetség rendkívül 
sokféle, és sokféle úton fejlődik, de 
maga is sokféle utat ismer.

A tehetség számára a dolgok nem 
végesek és véglegesek, hanem megvál-
toznak és megváltoztathatók. A „nem 
érdekel, hogy lehetetlen” szemlélet nem 
csupán a belső hajtóerőre épül, hanem 
arra is, hogy új utakon, új módszerek-
kel új megoldások születhetnek.

A kreativitás lényege, hogy összeköti 
az összeköthetetlent, hogy elviseli a bi-
zonytalan, kétértelmű keltette feszült-
séget. Sőt az alkotás lehetőségét látja 
benne.

A sokféleség lehetőség az alkotásra. 
A homogenitás a véglegességhez vezet. 
A leépülés, a pusztulás a sokféleség el-
vesztése. Ilyenek a romok, a kiszáradt 
természet, a letarolt föld.

A tehetség maga a változás, és addig 
tehetség, amíg erre képes.

Dan Shechtman csak 2011-ben nyert 
kémiai Nobel-díjat a kvázi kristályok 
felfedezéséért, pedig már a 80-as évek-
ben publikálni akarta felfedezését. 
Linus Pauling kétszeres Nobel-díjas 
kémikus haláláig akadályozta Dan 
Shechtman elméletének terjedését. Sze-
rinte kvázi kristályok nincsenek, csak 
kvázi tudósok. Dan Shechtman szerint 
„a szerény tudós a jó tudós”. 

A tehetség számára nincsen lehetet-
len. A tehetség szerénysége azt jelenti, 
hogy óvatos a kategorikus kijelentések-
kel, kirekesztéssel, mert számára a vál-
tozás és sokféleség mindig lehetőség.

2. A tehetség talentummá fejlődése
A tehetséggondozásnak is akadálya, 

ha a tehetséget homogén fogalomként 

és kész entitásként kezeli. A tehetség 
sokfélesége nem csupán területe, ha-
nem magának a fejlődési utaknak a 
sokféleségében is megjelenik. 

A tehetség prediszpozíció vele-
születetten jelen van a népesség egy 
igen nagy hányadában, de különböző 
mértékben. A tehetségmezőt a popu-
láció 20-25%-ára teszi a szakirodalom 
(Gyarmathy, 2014). Vagyis a tehetség 
ritka, de nem annyira, mint amennyire 
ritka az értékké fejlődő tehetség.

Tehetségfejlődés
A tehetség fogalma a tehetség fejlő-

dése szempontjából is finomítandó, és 
első menetben meg kell különbözetni 
a tehetséget mint lehetőséget, és a ta-
lentumot mint értéket létrehozót.

Minden ember érték önmagában is, 
és a tehetségfejlődést mutató, a tehet-
ség attitűdjével rendelkező gyerekek is 
önmagukban értéket hordoznak. A ta-
lentum azonban az, amikor a tehetség 
már nem csupán önmagában érték, 
hanem értéket hoz létre, vagyis telje-
sítménybe fordult.

A tehetségfejlődés az ember egész 
életében folyamatos lehet. A talentum 
viszont jellemzően tizenéves kortól 
tud megjelenni, amikor már elég nagy 
tudás és képesség fejlődött ki az inten-
zív tevékenység által.

Címkézés helyett értelmes kihívások
A tehetség a tevékenység során tud 

fejlődni, ezért az ellátásnak elsősorban 
erre kell irányulnia, vagyis fejlesztő 
környezetet kell biztosítani. A tehetség 
fejlődését támogató környezet nem 
vár el teljesítményt, hanem tevékeny-
ségekre ad lehetőséget. A tehetség el-
várások nélkül fordul teljesítménybe, 
amikor eléri az ennek megfelelő szin-
teket.

Azok a szülők és nevelők, akik a fia-
tal tehetséget folyton teljesítményekre 
késztetik, gyorsan akarnak sikere-
ket aratni, és a saját bizonyosságukat 
erősítik, nem a gyerekét. A korai tel-
jesítménybe nyomás ártalmas lehet, 
viszont a korai magas szintű tevékeny-
ség, amelyet a gyerek maga választ, fej-
lesztő hatású.

A talentum megjelenését a teljesít-
mény elérést támogató ellátás és az 
értékeket, teljesítményeket támogató 
környezet segíti, nem a címkézés és az 
elvárások. 

Az utóbbi évtizedben egyre több ti-
zenéves tehetség jelenik meg kiemel-
kedő teljesítménnyel. Ennek a vál-
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tozásnak a hátterét egyértelműen az 
elérhetővé vált fejlődés, a könnyebben 
elérhető információk adják. A tehetség 
a környezet ingergazdagságát másoknál 
sokkal jobban ki tudja használni sajátos 
attitűdje folytán, amely tevékenységre 
sarkallja.

Várhatóan egyre több fiatal mutatko-
zik majd meg kiemelkedő teljesítmény-
nyel, és egyre több lesz a gyorsan, sőt 
átütően fejlődő kisgyerek is. Nekik sem 
címkékre, hanem értelmes kihívásokra 
van szükségük.

3. Tehetség és lehetőség
A tehetség sajátos attitűdje folytán 

rendkívüli erővel igényli az ingerben 
gazdag környezetet, amelyet éppen 
sajátos attitűdje folytán a szokásosnál 
jobban ki tud használni fejlődése ér-
dekében. Nem támogatásra, hanem 
fejlődési lehetőségekre van szüksége. 
Ezt pedig maga a tehetség jobban is-
meri, mint bárki más. Ha megkapja a 
legfontosabbat, a fejlődéséhez szüksé-
ges szabadságot, fejlődni fog. Az atyás-
kodó szemlélet helyett, amely kijelöli a 
fejlődés útját, partnerként kell kezelni 
már a gyerekeket is.

A tehetség nem szunnyad és nem rejte-
kezik

A tehetséggondozásban is ideje 
meglépni azt a szemléletváltást, amit a 
pszichológia és orvostudomány egyre 
jobban közelít: a diagnosztikus, gyó-
gyító megközelítés helyett az emberi 
jogi aspektusokat érdemes előtérbe 
helyezni.

Az a megközelítés, amely szerint 
a tehetség szunnyad vagy rejtekezik, 
paternalista nézőpontot tükröz. Olybá 
tűnhet, mintha a tehetséget rá kellene 
venni, hogy fejlődjön, megjelenjen, 
mintha gyógyítani kellene, hogy fejlő-
désre képes legyen. Pedig a tehetség-
nek a lényege, hogy fejlődik, és ahogy 
lehet, megjelenik. A környezet fele-
lősségének áthárítása, ha a tehetség-
re a szunnyadó vagy rejtekező jelzőt 
használjuk, mert a környezet az, amely 
nem veszi észre, vagy a fejlődésében 
gátolja a tehetséget. A tehetségnek 
nem alapjellemzője vagy szándéka a 
szunnyadás vagy rejtekezés. 

A tehetség akkor is fejlődik, ha a 
környezet, akár még a szakemberek 
sem veszik észre. A tehetség fejlődése 
nagyon sokféle lehet, és nem mindig 
látványos. Ha pedig nem jelenik meg, 
akkor is létezik, mint egy természeti 
erő, és valamit mindenképpen tesz és 
fog tenni.

A tehetséggondozói szemléletben is 
nagyobb alázatra van szükség. A te-
hetséggondozó feladata, hogy optimá-
lis körülményeket biztosítson minél 
többféle tehetség fejlődésének. Szak-
mai tudása nem abban rejlik, hogy 
megtalálja az amúgy is fejlődő tehetsé-
get, hanem hogy minél többféle tehet-
ségnek megfelelő környezetet biztosít. 
Ha ugyanis a fejlődéshez szükséges 
ingerek, elfogadás és keretek hiányoz-
nak, akkor nagy a veszélye az antiszo-
ciális irányú önpusztító vagy pusztító 
irányba történő fejlődésnek.

A talentum valószínűsége
A talentum az emberiség számára 

értéket létrehozó tehetség. Az emberi 
értékekkel szembehelyezkedő, azokat 
figyelmen kívül hagyó tehetség nem 
talentum, hanem veszély.

A tehetség egyenletesen oszlik el 
a népességben, tehát a szociokultu-
rálisan hátrányos helyzetű, és egyéb 
okokból eltérő fejlődésű populációkon 
belül is éppen annyira ott van a lehető-
ség, mint ahol könnyebben tud talen-
tummá fejlődni. (Gyarmathy, 2015) 
Ezért mindenkire úgy kell nézni, hogy 
tehetség lehet, még ha nem is min-
denki tehetséges, sőt nem is mindenki 
akar tehetséggé lenni.

A tehetséggondozó programokban 
felülreprezentáltak a beilleszkedésre 
alkalmasabb, jó szociális hátterű, a te-
hetségen kívül más különlegességekkel 
nem, vagy csak kezelhető mértékben 
bíró tehetségek vagy nem tehetségek, 
akik a programok számára így elvisel-
hető kihívást jelentenek.

A különleges teljesítményekhez 
azonban sokszor a különleges helyzet 
az út. A különleges helyzetű tehetsé-
gek ellátása pedig a mindennapokban 
kezdődik, a tanításba vitt tehetséggon-
dozó szemlélettel. (Gyarmathy, 2015) 

Ennek lényege az önálló választás, a 
biztos ismeretek mellett a kérdések és 
kétségek, a sokféle megoldás megjele-
nése a tanórákon.

Az egyelőre atipikusnak nevezett 
módszerek (Kadocsa, 2006), mint a 
projektek, probléma alapú oktatás 
(Molnár, 2005), adaptivitás (M. Náda-
si, 2007), öndifferenciáló módszerek 
(Gyarmathy, 2010), komplex instruk-
ciós program (K. Nagy, 2000) és így 
tovább, sok létező és kidolgozott lehe-
tőség, csak élni kell velük. A tehetséges 
pedagógusok már el is kezdték ezt. Ők 
azok, akik érzékenyek a változásra és 
képesek változni és változtatni.

A fejlesztés, tevékenység és kihívás 
által a tehetség jó eséllyel megjelenik.
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A tehetség fogalma 
A  mindennapi életben és a  szak-

irodalomban   a tehetség fogalmának 
különböző értelmezéseivel találkozha-
tunk. Van, aki a tehetség szó hallatán a 
kiemelkedően magas értelmi képessé-
gű emberekre, zsenikre gondol, mások 
tágabban értelmezik a  tehetség fogal-
mát, kiterjesztve mindenkire, aki vala-
milyen területen ügyesebb az átlagnál.

A  tehetség mindenképpen össze-
függ velünk született adottságokkal, 
hajlamokkal, és átlagon felüli értelmi 
képességekkel. A pszichológia a tehet-
ségre mint az egyén fenotipikus tulaj-
donságára tekint, mely fejleszthető.

Czeizel Endre definíciója szerint: 
„A tehetség egy lehetőséget, potenciált, 
ígéretet jelent arra, hogy valamelyik 
emberi tevékenységi körben olyan 
kiemelkedő teljesítményt hozzon 
létre, amely társadalmilag hasznos, 
és amely megelégedettséggel, sikerél-
ménnyel jár elérője számára.“

Ahhoz, hogy egy gyerekről azt 
mondhassuk, tehetséges, nem elég 
tudni, hogy milyenek a  képességei. 
A  tehetség összetevői közé tartoznak 
az egyén motivációi, érdeklődése 
és  kreativitása is.

Oktatási–nevelési rendszerünkben 
intellektuálisan tehetséges gyermek-
nek tekinthető az a  gyermek, akinek 
kognitív fejlődése gyorsabb az átlag-
nál, eléggé kreatív és motivált, s meg-
felelően stimuláló környezetben kor-
társaival összehasonlítva kimagasló 
eredményeket ér el egy vagy több in-
tellektuális tevékenységben. Ez azon-
ban nem jelenti mindig azt, hogy átlag 
feletti előmenetelű az iskolában.

Általában egy bizonyos korosztály 
2-5 %-a tartozik a  tehetségesek közé, 
különlegesen tehetséges viszont csak 
1 gyerek az 1000 közül. Ahhoz, hogy 
a  tehetséges gyermekekből valóban 
kimagasló képességű, tehetséges fel-
nőttek váljanak, különleges figyelmet 
és törődést kell(ene) szentelni nekik 
az oktatásban, mivel a  tehetség nem 

egy olyan dolog, ami egyszer és min-
denkorra adott és változatlan.

A tehetséggondozás múltja és jelene
Szlovákiában (az akkori Csehszlo-

vákiában) intézményesen az 1960-as 
években kezdtek a  tehetséges gyere-
kekkel foglalkozni. Ekkor hoztak létre 
néhány olyan különleges iskolai osz-
tályt, ahol bizonyos tantárgyakat bő-
vített óraszámban tanítottak. 

A  70-es évektől végeztek 
mélyrehatóbb elméleti kutatásokat 
a tehetség, kreativitás területén 
(Ľuboslava Klindová, Jaroslav Hlavsa, 
Marta Jurčová, Miron Zelina, Tomáš 
Kováč és mások), majd a 80-as évek-
ben a  pozsonyi Gyermekpszichógiai 
és Patopszichológiai Kutatóintézetben 
(Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie – VÚDPaP) megva-
lósult projekt keretében folyt a tehet-
séges gyermekek megfigyelése PhDr. 
Vladimír Dočkal CSc. vezetésével, 
PhDr. Jolana Laznibatová CSc. együtt-
működésével. Az 1993-2007 közti 
években zajlott a  tehetséges tanulók 
különálló osztályokban való oktatásá-
nak kísérleti tesztelése ez utóbbi irá-
nyításával. 1998-ban ő alapította meg 
Pozsonyban az első iskolát és gimná-
ziumot különlegesen tehetséges gye-
rekek számára. A Jolana Laznibatová 
által kidolgozott APROGEN program 
szerint ma Szlovákia 28 alapiskolájá-
ban oktatnak tehetséges gyerekeket 
a számukra létrehozott osztályokban.

2000-2005 között folyt a tehetséges 
tanulók integrált oktatásának kísérleti 
tesztelése V. Dočkal szakmai veze-
tésével. E kísérleti program alapján 
került kidolgozásra egy módszertani 
információs anyag az intellektuálisan 
tehetséges tanulók oktatásának és ne-
velésének szervezéséről az alapisko-
la 1-4. évfolyamaiban (Informačno 
metodický materiál k  organizácii 
výchovy a vzdelávania integrovaných 
intelektovo nadaných žiakov v  1.-
4. ročníku ZŠ), melyet a  törvények 

értelmében 2008-ban aktualizáltak, és 
jelenleg is érvényes.

2005-től a  tehetséges gyerme-
kek is a  sajátos oktatási–nevelé-
si igényűek csoportjába tartoznak, 
s  mint ilyeneknek, a  245/2008 sz. új 
iskolaügyi törvény 2.§- a értelmében  
joguk van az oktatásban képességeik 
és személyiségük megfelelő fejleszté-
sére és az ehhez szükséges  körülmé-
nyek (környezet, eszközök, oktatási 
módszerek, formák, tananyag) kiala-
kítására. Mindehhez módszertani se-
gítséget nyújt a VÚDPaP, s ezen intéz-
mény végzi  jelenleg a  pedagógusok, 
gyógypedagógusok, pszichológusok 
szakmai  továbbképzését, amely a  te-
hetséges gyermekek identifikálásá-
hoz és oktatásához elengedhetetlen. 
(Megj.: Az intézmény honlapján meg-
találhatók a tehetséges tanulók oktatá-
sával kapcsolatos módszertani anya-
gok és képzési tájékoztatók.)

A  tehetséges gyermekek (tanulók) 
felismerése

A  307/2008 sz. minisztériumi 
rendelet 2. §-a értelmében a  tehetsé-
ges gyermekek (tanulók) identifiká-
lását, diagnosztizálását a  Pedagógiai-
Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós 
Központok szakemberei – pszicholó-
gusai, gyógypedagógusai – végzik. 
A  pszichotesztek eredményein kívül 
figyelembe veszik a szülőktől szárma-
zó anamnesztikus adatokat, az óvó-
nők és pedagógusok megfigyeléseit 
a gyerekkel kapcsolatban. 

Az általános intellektuális tehetség 
megállapításánál a  következő kritéri-
umoknak kell teljesülni: 

 Az értelmi képességek szintje (IQ) 
130 felett van, s a kreativitás mértéke 
legalább átlagos (8 éves korig a hang-
súly a nonverbális képességeken van)

 Az értelmi képességek szintje 120 
felett van, s a kreativitás mértéke át-
lagon felüli

 Óvodás korú gyermek esetében 
a  gyermek nonverbális tesztekben 

a tehetséges gyerekek helyzete 
oktatási rendszerünkben

jefferies makki márta
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mért mentális kora iskolába lépéskor 
legalább 7 év 10 hónaposnak feleljen 
meg.

Mindezen kritériumok mellett 
a  gyermek szociabilitása nem lehet 
túlságosan átlag alatti.

Emellett a  tehetséges gyerekekre 
jellemző, hogy egy vagy több kog-
nitív területen jóval meghaladják 
kortársaikat, korán – már óvodás 
korban – megtanulnak olvasni, illetve 
számolni. Jó az emlékezőképességük, 
könnyen és gyorsan tanulnak. Aktivi-
tás, motiváltság, új dolgok megisme-
rése iránti vágy, széles érdeklődési kör 
jellemzi őket. Bizonyos dolgok már-
már megszállottan foglalkoztatják 
őket, s  ezeknek sok időt szentelnek. 
Korukhoz képest szokatlan kérdéseket 
tesznek fel, eltérnek az átlagtól. Gaz-
dag a  szókincsük, önállóak, van saját 
véleményük, jól tudnak érvelni. Kriti-
kusak nemcsak önmagukkal, hanem 
a  felnőttekkel, tanítóikkal szemben 
is. Mindezek mellett viszont nehe-
zebben alkalmazkodnak, figyelmet-
lenebbek, esetleg hiperaktívak, ezért 
gyakran problémás gyerekként tart-
ják őket számon. A  kitűnő értelmi 
képességeik mellett sokszor fejletlen 
lehet a  grafomotorikájuk vagy más 
részképességük. Gyakran társulhat az 
átlagon felüli képességekhez diszle-
xia, diszgráfia, szomatikus vagy pszi-
chikus fejlődési zavar. Természetesen 
nem mindegyik  felsorolt tulajdonság 
jellemző minden tehetséges gyerekre, 
nagy egyéni eltérések mutatkozhat-
nak.

A  tehetséges gyerekek oktatásának 
formái

A diagnosztikus vizsgálatok eredmé-
nyei és egyéb körülmények mérlegelése 
alapján a szülőkkel konzultálva a pszi-
chológus javaslatot tesz a  tanuló szá-
mára legmegfelelőbb oktatási formára, 
amely lehet szegregált – a tehetséges 
gyermekek iskolájában vagy a számuk-
ra létrehozott osztályokban, illetve ha-
gyományos iskolai oktatás keretében, 
integráció formájában –, egyéni tanterv 
alapján. Ezek a formák a gyakorlatban 
rugalmasan változhatnak, kombiná-
lódhatnak. Pl. egy normál osztályban 
integrált tehetséges gyerek bizonyos 
órákat magasabb évfolyam osztályá-
ban látogat. A  pedagógus munkáját 
gyógypedagógus, iskolai pszichológus 
vagy a  tehetségek oktatására speciali-
zálódott pedagógus segítheti. Integrált 
oktatásnál alapvető elvárás a pedagógi-
ai-pszichológiai tanácsadók szakembe-

reivel való folyamatos kapcsolattartás 
és konzultáció. Ők segítséget nyújta-
nak az egyéni oktatási-nevelési tervek 
kidolgozásában, figyelemmel kísérik a 
tehetséges tanulók fejlődését, és elvég-
zik a szükséges rediagnosztikus vizsgá-
latokat.

Az integrált oktatási forma általában 
kisiskolás korban ajánlott, mivel jobb 
feltételeket nyújt a  tehetséges gyere-
kek kedvező szociális fejlődéséhez. 
A  tehetséges gyerekek képességeinek 
fejlesztése a  tananyag gazdagításával, 
bővítésével, plusz tantárgyak beik-
tatásával, szakköri tevékenységekkel 
érhető el. 

A  tehetségek  külön osztályokban, 
illetve iskolákban való oktatása egy-
szerűbb, mert azonos módszerek al-
kalmazhatók , viszont itt is figyelembe 
kell venni az egyéni sajátosságokat. Az 
ilyen osztályokban a tanulók előreha-
ladása gyorsabb lehet, de fenn áll a ve-
szély, hogy szociális képességeik nem 
fejlődnek megfelelően, kedvezőtlen 
versenyszellem, rivalizálás alakul ki 
a tanulók közt. 

A  magyar tannyelvű iskolák köré-
ben a tehetséggondozás leggyakoribb 
terepeként leginkább a  specializált 
osztályok jelentek meg (nyelvi, ma-
tematikai, sport, zenei). Jellemző to-
vábbá a szakköri munkán belüli tehet-
ségkibontás, illetve a  magyarországi 
Magyar Géniusz tehetséggondozó há-

lózat Tehetségpontjainak segítő tevé-
kenysége is.

Szlovákiában több állami és ma-
gániskola is működik, melyekben 
tehetséges gyerekek oktatása folyik. 
Ilyen a fővárosban található Tehetség-
központ (Centrum nadania – Karlova 
Ves), a  J. Laznibatová által alapított 
Tehetséges Gyerekek Alapiskolája és 
Gimnáziuma (Škola pre mimoriadne 
nadané deti a gymnázium – Teplická), 
a Kiemelt Intellektusú Gyerekek Ma-
gániskolája (Súkromná základná škola 
pre intelektovo nadané – Bratislava). 

Tény, hogy a tehetségek fejlesztésé-
ben kulcsfontosságú szerepük van az 
iskoláknak. Reméljük, hogy a  rájuk 
bízott talentumokat nem hagyják el-
veszni, s mindehhez a jövőben a meg-
felelő anyagi és szakmai támogatást is 
megkapják.

FORRÁSOK:
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 Dr. Czeizel Endre: Tehetség – talentum 

(2015)
 Dr. Duró Zsuzsa: Tehetségfejlesztésről 

„dióhéjban“ (2011)
 V.Fořtík –J.Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj 

jeho schopností
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A gyerekek tehetséggondozása 
kapcsán újra végiggondoltam a kü-
lönféle területeken tehetséges ta-
nítványok lehetőségeit, újra arra a 
következtetésre jutva, hogy a mai 
iskolarendszer leginkább azoknak 
kedvez ezen a területen, akik álta-
lában jók. Mert a tehetséggondozás 
folyamata nálunk úgy vihető végig, 
ha valaki jó gimnáziumba jut, majd 
onnan egyetemre. Ha ehhez megfe-
lelő pontszámot gyűjt nyelvvizsgá-
val, pluszpontokkal. Aki egy speci-
ális területen tehetséges, de másban 
pl. részképesség-kieséses, nos, neki 
nem sok babér terem, persze vannak 
kivételek, jó érdekérvényesítési ké-
pességgel rendelkező szülői háttérrel 
rendelkezők, de nem ez az átlag.

Eszembe is jutott, mekkora viták 
voltak, amikor még egy művészeti 
középiskolában tanítottam, hogy kit 
vegyünk fel a felvételi eljárás után. 
Akik nagyon tehetségesek rajzban, és 
nem baj, ha a közismereti tárgyakat 
nem tudják olyan jól, vagy azokat, 
akik ugyan nem annyira tehetsége-
sek, de jó jegyeik vannak? A tantes-
tület leginkább ez utóbbit óhajtotta, 
ezután fogalmazódott meg bennünk 
a „szorgalmas, de tehetségtelen tanít-
ványoktól ments meg, uram, minket” 
óhaj, mert bizony, a szaktanároknak 
nem kis kihívást jelentettek ezek az 
egyébként aranyos gyerekek.

Sokat írtam már effélékről, főleg a 
hátrányos helyzetű tehetségekről, no 
meg arról is, ki az elismertebb pe-
dagógus nálunk, a tehetséggondozó 
vagy a felzárkóztató. Így most nem 
is erről, hanem inkább a tantestületi 
tehetséggondozásról gondolkodtam.

Mert a tantestületen belül is 
akadnak tehetségek, pedagógusok, 
akikben több van, mint az átlag, és 
akiknek tehetségét segíteni kellene 
kibontakozni. Mert attól mindenki 
jól járna. Az iskola is.

De ez nem egyszerű. Főleg most 
nem. Mert a tehetséges pedagógus 
mindig új utakat keres. Átrende-
zi a termet, nem azt a tankönyvet 

akarja, mint a többi, meg állandóan 
fénymásol, elengedve a füle mellett a 
megjegyzéseket, képes még a szabad 
idejében is a gyerekekkel foglalkozni, 
kirándulásokat szervez, nyüzsög.

Ezt egy átlagos tantestület nem bír-
ja. Túl sok oda. Egy idő után olyan, 
mintha a többi, a rutinból tanító, a 
tapasztalt, az nem csinálna semmit. 
Piszkálják hát. Kiutálják. Először 
nem örülnek a sikerének. Aztán epés 
megjegyzéseket tesznek rá. Később 
keresztbe tesznek neki. Utálják, mert 
a gyerekek jobban szeretik. Mert a 
tehetséges tanárt mindig jobban sze-
retik a gyerekek, mint a középszerűt. 
A tehetséges tanár óráin mindig tör-
ténik valami izgalmas. Mert készül 
arra, hogy az órája izgalmas legyen.

De az efféle dolgokat a tantestüle-
tek zöme nem szereti. Jobb, ha egy 
szinten teljesít mindenki. Ha nem lóg 
ki senki a sorból. Nem hiányzik sen-
kinek, hogy a léc magasabban legyen, 
és a végén még ahhoz kelljen igazod-
ni. Ki akar többet dolgozni?

A tehetséges pedagógust többnyire 
nem tudja megtartani a tantestületi 
közösség. Ma a tantestületek zömének 
nincs tehetségmegtartó képessége. A 
tehetséges tanár pedig elmegy. Oda, 
ahol értékelik a kreativitását. És ez 
leggyakrabban nem a pedagóguspá-
lya.

Persze, ha az igazgató mellé áll, 
akkor minden más. Akkor a lendü-
let, ami az ő lételeme, az besodorja a 
kollégák egy részét is. De nehéz egy 
igazgatónak elviselni azt, ha tehetsé-
ges kollégája van. Pláne, ha gyakran 
tehetségesebb, mint ő maga.

Mert sok igazgató azt hiszi, attól, 
mert ő vezető pozícióba került, ő lett 
a legokosabb. A legtekintélyesebb, a 
mindent jobban tudó. Kevesen tud-
nak olyan légkört teremteni, ahol 
a saját egójuk nem nyomja agyon a 
többit. Nemrég hallottam, hogy egy 
jelenléti ívet újraíratott egy vezető. 
Mert nem az ő neve volt az első. És az 
első sor az neki jár. Mert ő a vezető. Ő, 
aki „vezetői szintű” megbeszélésekre 

jár. Aki a rangot a pozícióval köti 
össze. Rangként éli meg az igazgatói 
munkát.

A vezetőtől sok függ. Persze, az a 
jó, ha tekintélye van. De nem a pozí-
ciótól. Hanem a szakmaiságától, em-
beri kvalitásától, tisztességétől, attól, 
hogy képes csapatot építeni, képes a 
jelekből olvasni, látja, ha valakit va-
lami bánt, aki képes megdicsérni, 
irányt mutatni, arculatot adni.

Tényleg, mi a helyzet a tehetséges 
vezetővel? Ő vajon képes ma a kreatív 
képességeit megfelelően kihasználni? 
Az ő tehetséggondozásával foglal-
kozik valaki? Talán a KLIK? A nagy 
végrehajtások rendszerében hogyan 
tud ma túlélni egy tehetséges iskola-
igazgató?

Azt hiszem, sok tehetséget fecsé-
relünk ma el. A tantestületekben, a 
pedagógusok és az igazgatók között. 
Akik ma inkább elmenekülnek az ok-
tatásból. Szerintem ezzel senki sem 
foglalkozik. Vagy egy felnőtt szak-
ember tehetsége már kipipálható? Az 
már megvolt? Arra nem kell figyel-
ni? Akkor a cégek, a nagy vállalatok 
szerte a világon miért foglalkoznak 
ezzel? Miért profitálnak abból, hogy 
fejlesztik, hogy olyan helyzetbe hoz-
zák, ahol még jobb lehet? Ők miért 
gondolják, hogy ez fontos?

A tehetséges tanárok nélkülözhe-
tetlenek lennének a kedvezőtlen fo-
lyamatok megállításában. Ők talán 
még képesek lennének visszafordí-
tani valamit. De őket is legyűri va-
lami, amit körül sem tudunk rende-
sen határolni. Szakmai féltékenység, 
kicsinyesség, merev szabályok kusza 
rendszere. Nemtörődömség. Ellen-
ségkép. Irigység. Káröröm.

És így veszítjük el a jó iskola ideáját 
is. Pedig a jó iskola az olyan, amiben 
mindenki tehetségesnek érezheti 
magát. A gyerekek, a pedagógusok 
és az intézmény vezetője is. Vajon 
ilyen-e a rendszerünk? Vagy maga a 
rendszer idézi elő a kontraszelekciót?

 Első megjelenés: http://www.tani-tani.
info/tehetseggondozasrol_kicsit_maskepp

Tehetséggondozás 
a tanteremben 
és a tantestületben

l. ritók Nóra
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a pályaorientációs munka 
lehetőségei iskolai kereteken belül
Az osztályfőnök szerepe 
a diákok pályaválasztásában

molnár Kriszta

Mit takar a pályaorientáció?
A pályaorientáció célja, hogy az 

egyén megtalálja a számára legmeg-
felelőbb szakmát, életutat. A cél el-
éréséhez szükséges az, hogy az egyén 
tisztában legyen a saját képességeivel, 
továbbá az, hogy tudja, az egyes szak-
mákban milyen követelményeknek 
kell megfelelni, és végül az is, hogy 
a munkaerőpiacon milyen trendek 
vannak jelen az egyes szakmákat il-
letően. Vagyis a pályaorientáció há-
rom alappillérre épül: 1. önismeret, 
2. pályaismeret, 3. munkaerő-piaci 
ismeretek.

kedési esélyei, milyenek a bérviszo-
nyok, egyéb juttatások, munkaerő-
piacra való belépéshez kapcsolódó 
kötelezettségek. 

Ha megnézzük, milyen lehetőségei 
vannak pályaorientációs kérdések-
ben egy átlagos felvidéki fiatalnak, 
valószínűleg nem találjuk majd túl 
színesnek a palettát. A középisko-
lákban megbízott pályaválasztási 
tanácsadók legtöbbször az informá-
ciókhoz való hozzájutást garantál-
ják, illetve abban tudnak segíteni. A 
munkaerőpiaci ismeretekhez való 
hozzáférés különösen nehéz kérdés, 

célok eléréséhez szükséges kitartás el-
engedhetetlenül fontos a középiskolás 
korosztály számára, szeretnénk buz-
dítani minden tanár olvasónkat, vegye 
fel a saját felelősségei közé azt, hogy a 
saját diákjainak legalább minimális 
lehetőségeket biztosít az életpályája 
tervezéséhez. Különösen azért tartjuk 
fontosnak ezt kiemelni, mert tapasz-
talataink szerint Kárpát-medence-
szerte azzal lehet találkozni, hogy a 
gimnáziumi, középiskolás és szak-
képzésben tanuló fiatalok motiváció-
ját és a tanulásra történő késztetését 
azzal próbálják elérni a körülöttük élő 
felnőttek, hogy vészjósló és negatív 
előrejelzéseket, fenyegetéseket tesz-
nek arra vonatkozóan, hogy mi vár 
rájuk, ha nem produkálnak elégséges 
eredményeket. Sorra találkoztunk az 
elmúlt években zajlott munkánk so-
rán középiskolás osztályokkal, akik 
egy hangként skandálták a jövőké-
pükre vonatkozó kérdésre válaszul, 
hogy „belőlünk úgysem lesz semmi!”. 
Ha ezzel az üzenettel bocsátjuk fiatal-
jainkat útra nap mint nap, megszok-
ják a gondolatot, elhiszik magukról és 
már nem is éri őket olyan megrázóan 
a fenyegetés, hiszen hozzászoktak és 
ezáltal immunisak is lettek a gondo-
lathoz. Ennek következtében alakul ki 
ebben a generációban az a fajta tanult 
tehetetlenség1, amelynek következté-
ben ambícióikat vesztik, céltalanná 
válnak, és már nem vállalnak felelős-
séget a saját sorsuk iránt. Cikkünket 
annak a célnak is szeretnénk szen-
telni, hogy irányt mutassunk ennek 
a negatív spirálnak a megfordítására, 
és hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél 
több fiatalt tudjunk segíteni a sikeres 
jövő felé.

Gyakorlati lehetőségek 
Az alábbiakban bemutatunk né-

hány olyan módszert, amelyek pálya-
orientációs témában alkalmazhatók 
akár egy hagyományos iskolai tanóra 
keretében, akár az iskolaév rendsze-
rébe valahogy másképp beépítve. 

Az önismereti tudás a diákok sa-
ját erősségeivel, gyengeségeivel, vá-
gyaival, céljaival, képességeivel és 
tehetségével kapcsolatos egészséges 
önértékelést és gazdag rálátást jelen-
ti. A pályaismereti csomagba tartoz-
nak olyan információk és tudások, 
amelyek egy-egy kiválasztott vagy 
potenciálisan érdekes szakma jellem-
zői: milyen tanulmányi eredménye-
ket igényel, hol lehet tanulni, milyen 
életvitellel jár, milyen elhelyezkedé-
si lehetőségek állnak előtte, milyen 
szakmákkal kerül kapcsolatba, stb. A 
munkaerőpiaci ismeretek pedig arra 
vonatkoznak, hogy a pályaválasztás 
előtt álló fiatal rendelkezzen megfele-
lő ismerettel arra vonatkozólag, hogy 
az ő jelenlegi és potenciális életkör-
nyezetében melyek a hiányszakmák, 
milyenek egy friss diplomás elhelyez-

mert ahhoz folyamatosan aktuali-
zált statisztikák és törvényi előírások 
szintjén (is) képben kéne lennie az 
érintett tanároknak, ez pedig olyan 
jelentős plusz munkát igényel, ami 
rendszerint nem fér bele a tevékeny-
ségükbe. Az önismeretben való fel-
táró és fejlesztő munka pedig sokkal 
inkább olyan szakemberek dolga len-
ne, akik, legalábbis pályaválasztási 
témában, ritkán elérhetőek az átlagos 
középiskolás diákok számára. 

Tanári, osztályfőnöki szereplehető-
ségek 

A tanári, osztályfőnöki szereple-
hetőségek a pályaorientációs munka 
terén ennek ellenére rendkívül szerte-
ágazóak, és mivel az egészséges és sta-
bil jövőkép kialakítása, az ahhoz való 
elegendő motiváció megszerzése és a 
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Élő KöNyVTár
Az Élő Könyvtár éppúgy működik, 

mint egy rendes könyvtár – az olva-
sók kikölcsönöznek egy „könyvet” 
egy rövid időre. Csupán egy különb-
ség van: az Élő Könyvtárban a Köny-
vek élő személyek, és a Könyv és ol-
vasója között személyes párbeszéd 
kezdődik. Az Élő Könyvtár módszert 
számos témára alkalmazhatjuk, de 
pályaorientációval kapcsolatosan 
különböző, érdekes foglalkozású fel-
nőttet érdemes bevonni, akik a saját 
szakmai munkájuk, életpálya-ta-
pasztalataik megosztásával mutatnak 
példát, szolgáltatnak információt és 
közvetítenek érzéseket az olvasók 
közé. Az Élő Könyvtárban a Könyvek 
nem csak beszélnek, de válaszolni is 
tudnak az olvasók kérdéseire, sőt, a 
Könyvek is tehetnek fel kérdéseket, 
és maguk is tanulhatnak.2 (Ez a mód-
szer alkotja a központi elemét a Mes-
terségem CíMERRE? pályaválasztási 
napunk délutáni részének is.)

Job ShAdowING
A job shadowing módszer annyit 

jelent, hogy a fiatal résztvevők egye-
sével „elszegődnek” egy időre (ez egy 
naptól akár egy hétig tartó időszak 
is lehet) valamely felnőtt szakember 
mellé, és végigkövetik a napi mun-
káját a reggeli kezdéstől a délutáni 
munkazárásig, minden mozgást, tár-
gyalást, munkafázist és szünetet be-
leértve. Ennek a módszernek a nagy 
előnye, hogy testközelből nyújt valós 
tapasztalatot arról, hogyan zajlanak 
az adott szakma mindennapjai, mi-
lyenek a kihívások, nehézségek, örö-
mök, sikerélmények. Ilyen technika 
alkalmazására remekül bevonhatók 
az adott iskolába járó diákok szülei, 
hiszen a résztvevő felnőttől nem sok 
plusz energiát igényel az, hogy egy 
napra maga mellé fogadjon valakit, 
aki őt csak megfigyeli. 

PályAISMErETI fAlIÚJSáG, 
cSoPorTMuNKA, MozAIK 
MódSzErű TANuláS

A felsorolt módszerek lényege, 
hogy a diákok a szakjukhoz kapcso-
lódóan elérhető szakmákról gyűjtse-
nek kooperatív módszerek segítsé-
gével olyan információkat, adatokat, 
tudnivalókat, amelyek a jövőbeni 
lehetőségeik tisztán látásához szük-
ségesek. Ez a kutatómunka azzal a 
haszonnal is jár, hogy a diákok a cso-
portos együttműködést, a tanulást 
is tanulják (információk elérését és 

feldolgozását, szelektálását és össze-
kapcsolását, ismeretek megosztását), 
és a csoportos együttműködés terén 
is fejlődhetnek. 

SzAKMA-INTErJÚK
Legfőképpen pályaismereti hoza-

dékkal bír, amellett pedig rendkívül 
inspiráló tud lenni az, ha a diákok 
egyesével készítenek interjúkat a 
szakmájukról olyan felnőttekkel, akik 
sikeresnek, elégedettnek mondha-
tók, és valamilyen, az adott diákok 
számára is érdekes szakmát végez-
nek. Akár egy egész éven átívelő fel-
adat lehet egy osztály számára, hogy 
előre megbeszélt kérdéssor alapján 
mindenki készítsen egy-egy interjút 
a környezetében élő felnőttel, akit 
utána a többiek előtt bemutat. A kér-
déseket állítsuk össze közösen úgy, 
hogy a pályaválasztástól a tanuláson 
keresztül a munkaerőpiacra történő 
belépésig és ottani tapasztalatokig, a 
szakma megélésének mindennapjaiig 
kiterjedjen. Az interjúk bemutatása 
után pedig az osztállyal közös beszél-
getés formájában kereshetünk választ 
akár az olyan kérdésekre is, hogy ki-
ből lesz jó vállalkozó.

Nulladik lépés osztályfőnökök szá-
mára

Ha tanár vagyok, nem vagyok vál-
lalkozó – lehetne ez a nulladik lépéses 
hozzáállásunk, ami teljes mértékben 
igaz is. Kivéve, ha van vagy volt valami 
saját kis vállalkozásunk életünk során 
bármikor, vagy – bővítsük a sort – ha 
megesett már velünk, hogy létreho-
zunk valami egészen újat, beindítot-
tunk egy közösséget, civil szervezetet, 
iskolán belüli kezdeményezést vagy 
bármi hasonlót. Ezzel a lépéssel ajánl-
juk kezdeni a pályaorientációs mun-
kát diákjaink körében: vizsgáljuk meg 
mi magunk, hogy eddigi életutunk 
során mi mindent valósítottunk meg, 
ami akár piciben egy vállalkozásnak 
is tekinthető. Ha emlékszünk rá, vizs-
gáljuk meg kinagyítva lépésről lépés-
re a folyamatot: mi kellett hozzá, és 
mi minden történt az ötlettől a sikeres 
megvalósításig? Mik voltak bennünk 
a belső hajtóerők? Mi adta a hitet, len-
dületet, alkotási vágyat?

Ezek után vizsgáljuk meg a másik 
(talán egyértelműbb) oldalt is: én 
mint alkalmazott. Miért választottam 
és választom újra ezt a formát? Mi 
adja a biztonságot számomra, mi tart 
itt mint megtartó erő, mi motivál ab-
ban a rendszerben, ahol dolgozom? 

Harmadik lépésként pedig vé-
gezzünk el egy kissé szárnyalóbb 
gondolatkísérletet: milyen témában 
lennénk vállalkozók, ha egy hirtelen 
fordulattal újra kéne alakítani az élet-
pályánkat? Melyek azok a területek, 
termékek, szolgáltatások, amelyek-
kel szívesen foglalkoznánk? Van-e 
olyan innovációs ötletünk, amelyet, 
ha egyszer végtelen sok időnk és erő-
forrásunk lenne, megvalósítanánk? 
Képzeljük bele magunkat minél 
konkrétabb élethelyzetekbe: milyen-
né alakulna az életünk, ha egyszer 
csak átváltoznánk vállalkozóvá/
innovátorrá/netán felfedezővé? 

S ha ez a kép is megvan, gyűjtsük 
össze, konkretizáljuk azokat a képes-
ségeinket, erősségeinket, amelyekben 
pillanatnyilag jók vagyunk, és ame-
lyekről úgy gondoljuk, hogy akár egy 
saját vállalkozás megalapításánál is 
hasznunkra lennének. 

AJÁNLOTT IRODALOM
 Gergely Orsolya: Nő a tét. Munkaerőpiaci 

pályák, vállalkozói karrierutak székelyföldi 
nők körében. http://www.rodosz.ro/files/
Gergely%20Orsolya.pdf

 Martin Seligman: Az optimista gyermek. 
Akadémiai Kiadó, 2012 

 Molnár Kriszta – Rabec István: Állj pá-
lyára! Pályaorientáció a középiskolában. 
http://www.tandemno.sk/sites/www.
tandemno.sk/files/allj_palyara.pdf
Ajánlott weboldalak: 

 Nemzeti Pályaorientációs Portál: http://
eletpalya.munka.hu/

JEGYZETEK:
1 A kifejezés Martin E. P. Seligmantól 
származik, eredeti forrás a Tehetetlenség 
(Helplessness, 1975) című könyvében
2 Bővebben: Nézz a borító mögé! Útmutató 
az Élő Könyvtár szervezői számára. http://
www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Living%20
library%20with%20coverHU.pdf
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A meseélmény mint szertartás 
Manapság nagyon sokan alábe-

csülik a mese értékét, mivel nem a 
megfelelő irodalmi mércével mérik 
a fontosságát. Többen a realitás való-
sághű ábrázolását várják a mesétől, 
de ha azt vesszük figyelembe, hogy a 
mesék a lélek szintjén, a tudattalan-
ban fejtik ki hatásukat, akkor valóban 
a valóságot közlik. (Bettelheim, 2011, 
160) Boldizsár Ildikó is cáfolja azt az 
állítást, miszerint a mese idilli képet 
fest a világról, ahol a mesehős tökéle-
tes, aki helyett a segítőtársak megol-
danak mindent, s ezáltal a mesének 
nincs semmilyen valóságalapja, csu-
pán a mesemondó képzeletének szü-
leménye. Véleménye szerint a mesék 
mindenkor olyan problémákat vetnek 
fel, amelyekkel az ember a hétköznapi 
életben is találkozik. Lehetőségekről, a 
tévedések helyrehozataláról szólnak, 
arról, hogy minden rendbe hozható és 
nem arról, hogy minden rendben van. 
(Boldizsár, 2004, 13-14) 

„A mesemondásnak ahhoz, hogy ha-
tékony legyen, a gyermek és a felnőtt kö-
zötti interperszonális eseménynek kell 
lennie, amelyet a két résztvevő alakít.” 
(Bettelheim, 2011, 155) Bettelheim 
szerint mesét mondani a felnőtt és a 
gyermek közös élményéért érdemes, 
még ha mást jelent ez az élmény a gyer-
meknek és mást a felnőttnek. A gyer-

A mesemondás, mesehallgatás 
alkalmai, körülményei

galambos Barbara

mek örül a fantasztikus kalandoknak, 
a felnőtt pedig a gyermek örömének, 
és hogy sikerült valami újat nyújtania 
a gyermek számára. (Bettelheim, 2011, 
158) Bettelheim szerint hasznosabb a 
gyerek számára a meséket fejből el-
mondani, mint felolvasni. „Azért jobb 
a mesét mondani, mint felolvasni, mert 
így jobban alkalmazkodhatunk a hely-
zethez és a gyermekhez.” (Bettelheim, 
2011, 155) A gyermek számára meg-
nyugtató érzés, hogy a szülő, akit a 
gyermek legjobban szeret, az elmon-
dott történet által osztozik a gyermek 
irracionális, olykor sötét fantáziaéleté-
ben. (Bettelheim, 2011, 159) Pontosan 
emiatt fontos a gyermek számára az 
is, hogy annyiszor hallgathassa meg 
a lelkének megnyugvást hozó mesét, 
ahányszor csak szeretné. (Fischer, 
2009) 

Szükséges lenne a családban és az 
óvodában is mindennapos esemény-
nyé tenni a meseolvasást, a gyermek 
olvasóvá nevelésének már egészen pici 
korában, a családon belül el kellene 
kezdődnie. A gyermek első tanárai 
mindenképpen a szülei. A közös ol-
vasás a gyermek számára örömforrást 
és megnyugvást jelent, valamint a szü-
lőkkel való kapcsolatteremtés alapjául 
is szolgálhat. A meseolvasás általá-
ban párbeszédes formában történik, 
vagy a szülő, vagy a gyermek tesz fel 

kérdéseket az olvasás folyamán, míg 
a gyermek el nem sajátítja a hallgatói 
magatartást. A másik helyszín, ahol a 
gyermek pozitív attitűdöt alakíthat ki 
az olvasással szemben, az óvoda, ahol 
a meseolvasás rendszeres napi prog-
ram. (Szinger, 2009, 72-73, 77-78) 

Nagyon fontos azonban előkészíteni 
a mesélést, megteremteni a megfelelő 
hangulatot a meséléshez és a mese-
hallgatáshoz. Ehhez gondosan meg 
kell választani az időt és a helyszínt, 
meghitt, nyugalmas, otthonos légkört 
biztosítva a hallgatóság számára, amit 
például mesesarok kialakításával lehet 
elérni. A gyerekeknek kényelmesen 
kell elhelyezkedniük, úgy, hogy a me-
sélő mindenkivel felvehesse a szem-
kontaktust. A meseélmény szertar-
tásosságát növeli, ha a mese kezdetét 
zenei szignál vagy csengő jelzi, a me-
sélés idejére gyertyát gyújtunk. (Tancz, 
2009) Zóka Katalin kihangsúlyozza, 
hogy a meseélmény szertartásossá-
gának megteremtése azért is nagyon 
fontos, mert a mesehallgatás egyfajta 
belső aktivitást, koncentrációt igényel 
a gyermektől. „A tevékenységhez kötő-
dő rítusok beavatják a gyereket az óvo-
dai történésekbe, a kiszámíthatóságot, 
az élményközösséget sugallják, bizton-
ságos közeget teremtenek, eligazítják 
a gyerekeket a változatos események 
között.” (Zóka, 2007a, 47) A mese kez-
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detén található jól ismert „Egyszer volt, 
hol nem volt…” formula segít elhagyni 
a hétköznapi valóságot és bevezet a 
mesék birodalmába. Ezáltal a történe-
tet különleges mesebeli időszámításba 
helyezi, ami sejtteti, hogy a történet 
valamikor réges-régen, egy ősi kor-
szakban játszódik, különös, távoli, de 
mégis ismerős tájakon, a gyermeki 
lélek útjain, a tudattalan birodalmá-
ban. A csodálatos utazás végén pedig 
a gyermeket visszavezeti a valóságba. 
(Bettelheim, 2011, 64-65) 

A jó mesemondó személyiségjegyei 
„A jó mesélő úgy játszik a hallgatói 

érdeklődésének szálain, mint Orfeusz a 
maga bűvös citharájának húrjain. Min-
den akkorddal vele rezeg egy-egy húr a 
hallgató lelkében is.” (Nádai, 2009, 7) A 
mesét mondó felnőtt és a gyermek mint 
befogadó élményközössége csak akkor 
jöhet létre, ha a mesemondó ismeri a 
gyermekben lejátszódó folyamatokat. 
(Zilahi, 1998, 40) Nagyban függ tehát a 
mesélőtől, attól, mennyire képes átélni 
a történet cselekményének mozzana-
tait, hogy a mese a gyermek részéről 
milyen fogadtatásra talál. (Bettelheim, 
2011, 160) A mesélőnek mindenek fe-
lett azt kellene szem előtt tartania, hogy 
igazi hatása csak az élőszó erejének 
van. (Nádai, 2009, 8-9) Voigt Vilmos 
is egyetért azzal, hogy „a szóbeli me-
sélésnél nincs csodálatosabb kapcsolat: 
a százszor ismert mesét is együtt élvezi 
az előadó meg közönsége.” (Voigt, 2009, 
16) Egyaránt fontos az is, hogy a me-
sélő a mese szemléltető erejével hasson 
a hallgatóira. Szavaival illusztrálja is az 
elmondottakat, mondanivalójának le-
gyen stílusa. (Nádai, 2009, 8-9) 

Tancz Tünde a beleélő szövegmon-
dásra helyezi a hangsúlyt. „A megjele-
nítés kitűnő eszköze a mesemondásban 
az úgynevezett egyenes beszéd, amely 
élesen elkülöníti a leíró és párbeszédes 
részeket.” (Tancz, 2009) Zilahi Józsefné 
szerint a mesélő vonzó fizikai megje-
lenése sem elhanyagolandó, valamint 
kellemes beszéde és belső nyugalma 
is elengedhetetlen. (Zilahi, 1998, 82) 
Tancz Tünde fontosnak tartja a nonver-
bális kommunikációs eszközök alkal-
mazását is, mint a gesztusok, mimika, 
testtartás stb. (Tancz, 2009) Boldizsár 
Ildikó szerint is „ezek a néma üzenetek 
legalább olyan fontosak, mint a hallot-
tak“, ilyenkor a gyermeknek befelé irá-
nyul a figyelme és képes eljutni egyfajta 
intenzív fókuszált figyelem állapotba, 
a történethallgatási transz állapotába. 
(Boldizsár, 2010, 319-320) Zóka Kata-

lin szerint ez az állapot, valamint a me-
sei kettős tudat megléte, amely párhu-
zamot jelent a valóság, illetve az illúzió 
megélése között, a befogadóképesség 
és a „mesei beállítódás” feltétele, amely 
a gyermeknél 5-8 éves kor körüli időre 
tehető. (Zóka, 2007a, 15-16) 

A gyermekre fordított idő a jövőbeli 
bizalmas szülő-gyerek kapcsolat épí-
tőköve is, mivel „a gyermekkel töltött 
minőségi idő nem a puszta együttlétet, 
jelenlétet jelenti, hanem az osztatlan fi-
gyelmet, amelyet neki szentelünk.“ (Ká-
dár, 2012, 108-109) 

A meseválasztás kérdései az óvodás-
korú gyermek igényei szerint 

„A jó választáshoz figyelembe kell 
venni a gyermeki érdeklődés szaka-
szosságát, az óvodáskorú gyerek fejlő-
déspszichológiai, érési sajátosságait.“ 
(Zóka, 2007a, 14) Zilahi Józsefné a vá-
logatás alapelveként említi azt a tényt, 
hogy a pedagógusnak sokkal több me-
sét kell ismernie, mint amit felhasznál, 
mivel a jó pedagógus sosem azt tanítja, 
amit arra a napra készített, betervezett, 
hanem azt, amire a gyermeknek éppen 
akkor szüksége van. Másrészt figyel-
meztet arra, hogy mikor a megfelelő 
irodalmat szeretnénk kiválasztani a 
gyermek számára, ne feledjük, hogy 
értékekkel bánunk. (Zilahi, 1998, 45-
46) „A kultúrában minden értékünk a 
jó ízlés, a hagyománytisztelet és a jö-
vőépítés elfogultságaiból származik.“ 
(Zilahi, 1998, 51) Oda kell tehát figyel-
nünk, mit közvetítünk, a határt pedig 
a gyermek életkora szabja meg. (Zila-
hi, 1998, 51) 

A 3-4 éves gyerekek, azaz a kiscso-
portosok számára még nem érdemes 
bonyolult cselekményű, terjedelmes 
mesét választani, mivel szókincsük eh-
hez még nem megfelelő. Érdemesebb 
inkább rövidebb, egyszerű szerkezetű 
lánc-, halmozó-, illetve mondóka-
meséket beiktatni, amelyek ismétlő-
dő szövegrészeket is tartalmaznak. 
(Tancz, 2009) Ennek a korosztálynak 
megfelelő mesefajta a állatmese is, 
mivel a gyermek animizmusából ki-
folyólag könnyen azonosul az állatsze-
replőkkel, ha azok emberként visel-
kednek. (Zóka, 2007b) 

A 4-5 éves, azaz középső csoportos 
gyerekek számára már válogathatunk 
a terjedelmesebb állatmesékből, no-
vellisztikus-realisztikus mesékből, va-
lamint a novellisztikus tündérmesék-
ből. Az 5-7 éves, azaz nagycsoportos 
gyerekek ismeretei és szókincse már 
elég bő, valamint gondolkodása az el-

vont felé halad, így választhatunk bo-
nyolult cselekményű tündérmeséket 
is. (Tancz, 2009) 

Zilahi Józsefné szerint a vegyes 
korcsoportnál meg kell válogatni a 
kisebbeknek és nagyobbaknak szó-
ló meséket, a hosszabbakat érdeme-
sebb inkább a lefekvés idejére hagyni, 
amikoris a kicsik hamar elalszanak, 
a nagyobbakat pedig átsegíti a mese 
az általuk kevésbé kedvelt időszakon. 
(Zilahi, 1998, 82) 

Sok szakember választandó mű-
fajként a népmesét ajánlja, mivel 
„pszichoanalitikus megközelítésben a 
kollektív tudattalant hordozza, ezért a 
gyermekhez ez áll a legközelebb“ (Nyit-
rai, 2009, 19), az irodalmi mesék írói 
ugyanis sokszor nem igazán találják 
meg az utat az óvodás korú gyermeki 
lélekhez, meséikben keverednek a va-
lóságos és fantasztikus elemek, ami a 
gyermeket összezavarhatja. (Nyitrai, 
2009, 15)
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Az óvodáskorú gyermekek fő tevé-
kenysége a játék. A gyermekek szá-
mára a játék természetes életforma. A 
játékon keresztül fedezik fel önmagu-
kat és a környező világot. Szerepeket 
játszanak. A szerepeken keresztül tud-
ják értelmezni környezetüket. A játék 
során a gyermek újraélheti, amit már 
átélt, új élményekkel gazdagodva új 
dolgokkal ismerkedik meg. Az óvoda-
pedagógus kezében pedig számtalan 
eszköz és lehetőség van a gyermekek 
képességeinek fejlesztésére. Ezek egyi-
ke a drámapedagógia, ezen belül pedig 
a drámajáték.

drámapedagógia
Mérei Ferenc (2006) a drámapeda-

gógiát a mintha pedagógiájának neve-
zi, mert a gyermekek gyakran lépnek 
olyan szerepbe és játszanak olyan szi-
tuációkat, mintha valaki mások len-
nének. A drámapedagógia az óvodás-
korú gyermeknél hihetetlen erővel bír. 
A drámán keresztül egy képzeletbeli 
világba kerülnek, ahol a szerepek biz-
tonságában átélhetik a problémákat, 
konfliktusokat.

Pinczésné Palásthy Ildikó (2003) sze-
rint a drámapedagógia a személyiség 
fejlesztésének módszere, közösségfor-
máló csoportmódszer. A módszer ál-
tal a csoport és személy kölcsönös vi-
szonyban fejlődik. A gyermek mindig a 
középpontban áll, akit úgy szeretnénk 
nevelni, hogy a személyiségében lévő jó 
tulajdonságokat megerősítjük, a kevés-
bé jókat pedig elnyomjuk. Mindehhez a 
drámapedagógia eszköze, a drámajáték 
nyújt segítséget.

drámajáték az óvodában
Lőrincz Jenő (1992) azt mondja, 

hogy a drámajátékok olyan témákkal, 

Drámapedagógia 
az óvodában

Kele Ildikó

tartalommal bírnak, amelyekben nagy 
szerepe van az utánzásnak, a képzelet-
beli játszótársnak, később pedig a tör-
ténetek megjelenítésének és a szerep-
lőkkel való azonosulásnak. Kezdetben 
a mozgás kerül túlsúlyba, később a mo-
nológ, majd a társalgás. Minél időseb-
bek a gyermekek, annál nagyobb sze-
repet játszik a testtartással, mimikával, 
gesztusokkal való játék.

A drámajátékot az óvodában az óvo-
dapedagógus kezdeményezi, irányítja, 
képességfejlesztő módszerként alkal-
mazza. A drámajátékban az óvónő és 
a gyermek közös alkotó tevékenységet 
végez. A gyermekeket úgy irányítja, 
hogy saját maga is bekapcsolódik a 
játékba, játszótárssá válik, a játékon 
keresztül hat a gyermekre. Motiválja, 
működésre serkenti a gyermek fantázi-
áját. A szerepeken keresztül mindvégig 
irányítja az eseményeket. Kérdez, és 
kérdéseivel továbblendíti a történetet. 
Ehhez nyújtanak még nagy segítséget 
az osztályban található játékok, eszkö-
zök, használati tárgyak is. 

A drámajátékok alkalmazása köz-
ben fejlődik a gyermekek személyisége, 
kreativitása, kommunikációs készsé-
ge. Szerepeken keresztül könnyebben 
megfogalmazzák gondolataikat. Társas 
kapcsolataik is kiteljesednek: együtt-
működnek, beszélgetnek, barátkoznak 
egymással. Nyitottabbá válnak, hama-
rabb oldódnak, bátrabbak lesznek, erő-
södik önbizalmuk.

drámafoglalkozások
A drámapedagógia becsempészhető 

az óvodai oktató-nevelő munka vala-
mennyi művelődési területébe. Konk-
rét tevékenységekkel mutatunk rá arra, 
hogy az óvoda valamennyi korcsoport-
jában lehet alkalmazni az egyszerű drá-

majátékokat az irodalmi, anyanyelvi, 
zenei, mozgásos, matematikai, képző-
művészeti, természetismereti foglal-
kozásokon. Lényeges, hogy a játékokat 
úgy építsük be a foglalkozásokba, hogy 
vegyük figyelembe a pedagógiai célokat 
és feladatokat. A foglalkozások komp-
lex jellegűek, variálhatók, mindhárom 
óvodai korosztálynál alkalmazhatók. 
Egyszerre több nevelési területet is fej-
leszthetünk velük.

1. drámafoglalkozás: A barna mackó 
kuckója

 Korcsoport: Kis csoportos osztály
 Művelődési terület: Matematikai-lo-

gikai nevelés
 Pedagógiai cél: Ismerjék fel a meny-

nyiséget az 4-es számkörben.
 fókusz: Mennyit kell számolni, hogy 

bejussanak a kuckóba?
 Játékcél: Játsszák el a kismackókat.
 Segédeszközök: asztalok, kartonla-

pokra rajzolt állatfigurák különböző 
mennyiségben, kopogó- és ütőhang-
szer.

 drámai elemek: Tér – osztályterem, 
idő – 20 perc, szerep – kisállatokká 
vállnak, feszültség – itt a tél, beférünk 
a kuckóba?

 bemelegítés
Vidám körjátékot játszunk el a mackó-
ról: „Mackó, mackó, ugorjál…“
Előkészítés
Óvónő: „Gyerekek! Lassan itt a tél, sok 
állat fázik ilyenkor a határban. Építsünk 
nekik búvóhelyet. Hová építsük? Mi-
lyen állatokat engedjünk be?”
Amíg az asztalokból kuckót építünk, a 
gyermekek sorolják az állatokat (mó-
kus, sün, nyuszi, hangya, borz, cinke, 
róka, béka stb.). Közben az óvónő min-
den gyermek nyakába egy kartonlapot 
függeszt, különböző mennyiségű állat-
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figura képével. A gyerekek megmond-
ják, hogy milyen állattá változtak, és 
mennyi figura van a kartonlapjukon.

 bonyodalom
Az óvónő a barna mackó szerepébe 

lép:
„Szervusztok, kis állatkák, én a bar-

na mackó vagyok, Méz Áron a nevem. 
Azért építettem Nektek ezt a kuckót, 
hogy ide beköltözzetek, biztonságban 
legyetek a farkastól.”

Az óvónő felül a „kuckó” tetejére, ko-
pogót tart a kezében.

Óvónő: „Annak nyílik ki a kuckó aj-
taja, aki megmondja, mennyit ütöttem 
a varázspálcámra, és ugyanannyit ugrik 
majd előre. Gyertek, kis mókusok, elő-
ször ti ugorjatok!”

Az állatkák egymás után járulnak a 
barna mackó elé. A kopogásra meg-
mondják a helyes mennyiséget, majd 
bebújnak a kuckóba. A játék addig foly-
tatódik, míg minden gyermek be nem 
kerül a kuckóba.

 befejezés
A kuckóban azután meghallgatják 

Varga Katalin „A barna mackó kuckó-
ja” című meséjét.

2. drámafoglalkozás: Kiscsibék
 Korcsoport: 4-5 éves gyermekek
 Művelődési terület: Anyanyelvi ne-

velés
 Pedagógiai cél: Fejleszteni, bővíteni a 

szókincset
 fókusz: Milyen házat építsünk?
 Téma: A három csibe című mese (a 

gyermekek jól ismerik)
 Segédeszköz: csomagolópapír, zsír-

kréta
 drámai elemek: Tér – szabad tér a 

csoportszoba szőnyegén, idő – 30 perc, 
szerep – kiscsibék szerepébe lépnek, fe-
szültség – mit mondott a kiscsibe?

 bemelegítés
Énekes kapcsolatteremtéssel kezdjük a 
foglalkozást. A gyermekek körbesétál-
nak az osztályban, és közösen éneklik 
a „Hogy a csibe, hogy?” kezdetű gyer-
mekdalt. A dal végén meg kell érinteni-
ük a mellettük elhaladó gyermek vállát. 
Az óvónő megkérdezi a gyermekektől, 
hogy kit érintettek meg. A gyermekek-
nek meg kell nevezniük a megérintett 
gyermeket.

 Előkészület
Három csoportot alakítunk. Az első 
csoport a fekete csibe házát, a második 
csoport a piros csibe házát, a harmadik 
csoport a fehér csibe házát rajzolja meg.
Ezután szoborjáték segítségével sze-
repbe lépnek a gyermekek: sétálnak a 
teremben, majd dobszóra szoborrá vál-
toznak az óvónő instrukciójára.

Óvónő: „Legyetek félős kiscsibék.”
Majd minden gyermektől megkérdezi: 
„Mitől félsz, kiscsibe?”

 bonyodalom
Óvónő:„Mindenki élje bele magát an-
nak a kiscsibének a szerepébe, amelyik-
nek a házát lerajzolta! ”
Az óvónő a Tündér szerepébe lép:
„Szervusz, kiscsibe! Kérlek, válaszolj a 
kérdéseimre! 
Mit gondolsz, kiscsibe, erős házban 
laksz?
Szerinted megvéd ez a ház a ravasz ró-
kától?
Mennyire érzed magad itt biztonság-
ban?
Mi történne, ha a róka nekirontana a 
házadnak?
Hova menekülnél a róka elől?
Segítene neked valaki, ha bajban len-
nél?
Te segítenél azon, aki bajban lenne?“

 befejezés
Óvónő: „Adjuk körbe a labdát!”
A gyermekeket körben leültetjük a sző-
nyegen. Az óvónő a kör közepén áll, 
kezében egy labdával.
Óvónő: „Mit gondoltok, miért szaladt 
el a róka a mese végén?”
A gyermekek csak egy mondattal vá-
laszolhatnak. Például: Azért, mert a 
kőből épült házat nem tudta betörni. 
Az a gyermek válaszol a kérdésre, aki 
megkapta a labdát. Ami már egyszer el-
hangzott, azt nem szabad megismétel-
ni. Aki nem tud válaszolni, zálogot ad. 

3. drámafoglalkozás: Tyúkanyó mos-
toha gyermekei

 Korcsoport: Nagycsoportos óvodá-
sok

 Művelődési terület: Természetisme-
ret

 Pedagógiai cél: A háziállatok tulaj-
donságainak és életkörülményeinek 
megismerése

 fókusz: Mindenkinek tartoznia kell 
valahová!

 Téma: A tyúkanyó mostoha gyerme-
kei című Gárdonyi Géza-mese.

 Játékcél: Háziállatok eljátszása
 Segédeszköz: Az osztályterem búto-

rai
 drámai elemek: Tér – osztály, idő – 

30-35 perc, szerep – háziállatokká vál-
nak, feszültség – hol találunk fészket 
magunknak?

 bemelegítés
Óvónő: Eljátsszuk a „Kiskacsa fürdik” 
c. játékot.

 Előkészítés
Utánzó játék: a gyermekek a tojásokban 
ülnek, mint a kiskacsák. Kitapogatják 

belülről a tojásokat, feltörik, kibújnak, 
kinyújtózkodnak és körülnéznek.
Óvónő: „Milyen a baromfiudvar, kiska-
csáim? ”
A gyermekek fantáziájára hagyjuk a ba-
romfiudvar jellemzését – színek, épüle-
tek, mi található az udvaron.
„Mintha” játékkal folytatjuk:
Óvónő: „Adok nektek egy kiskacsát” 
– a gyermekek körbeadják a képzelet-
beli kiskacsát – „Milyennek érzed? Mit 
érzel, mi van a kezedben?” Elmondják 
érzéseiket.

 bonyodalom
Óvónő: „Hunyjátok be a szemeteket, 
képzeljétek el a baromfiudvart. Ti is 
szeretnétek a baromfiudvar lakói len-
ni? Képzeljétek magatokat egy háziállat 
szerepébe. Ha tapsolok, kinyithatod a 
szemed, már nem gyerek vagy, hanem 
kiskacsa, kakas, kecske, disznó, liba stb.”
Megelevenedik az udvar. A gyermekek 
szerepbe lépnek az óvónő irányítása 
segítségével. Hogy mozogjanak? Hogy 
„beszéljenek”? Mit egyenek? Ki mit te-
gyen?
Beesteledik. Az állatok megkeresik al-
vóhelyüket. Melyik hol alszik? (Ólban, 
istállóban, fészekben.)
Az óvónő a tyúkanyó szerepébe lép.
Óvónő: „Hát mi hol aludjunk? Hol le-
gyen a fészkünk? Gyertek, kiskacsáim, 
keressük meg!”
A tyúkanyó elindul 2-3 gyermekkel, 
akik a kiskacsák szerepében vannak. 
Minden állat alvóhelyénél megállnak és 
érdeklődnek.
„Jó estét! Lakik ebben az ólban valaki? 
Lakik ebben a fészekben valaki?”
Minden alvóhelynél bemutatkoznak az 
ott alvó állatok.
Ezután a tyúkanyó egymás vállára tett 
kézzel, láncban, behunyt szemmel ve-
zeti a kiskacsákat a fészkük felé. Na-
gyon csöndesen kell menni, nehogy 
felébresszék a rájuk leselkedő „veszé-
lyeket”! 
Megtalálják a fészküket.

befejezés
Az óvónő élőszóval elmeséli az egész 

mesét.
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Az óvodai fejlesztő  foglalkozásokat 
egyéni vagy kisebb csoportokban vé-
gezzük, melyek differenciált formában 
és játékos feladatokon keresztül való-
síthatók meg. Nyugodt körülménye-
ket biztosítunk a  gyermekek számára, 
mivel a  munkában csak így érhető el 
eredmény. A foglalkozáson fontos sze-
repe van a bemutatkozásnak, az után-
zásoknak és a  fokozatosság elvének. 
A  gyermek személyiségének jellemzői 
– a taníthatóság, az együttműködés, 
a  terhelhetőség, a  kapcsolatteremtés, 
a  kitartás a  munkában, a  feladattudat, 
a  motivációk, a szociabilitás, a  pszi-
chés funkciók fejlettsége, az emlékezet, 
a figyelem – mind-mind befolyásolják 
a céljaink elérését.

Fontos tudatosítanunk, hogy meg-
felelő odafigyeléssel megelőzhető 
a grafomotoros hibák létrejötte és rög-
zülése, megvalósítható a  helyes ceru-
zafogás elsajátítása, a megfelelő testtar-
tás kialakítása, valamint a  kéz és ujjak 
ügyességének, mozgékonyságának fej-
lesztése. A  mozgások könnyedsége se-
gíti a  színezést, rajzolást, a  vonalszerű 
elemek gyakorlását.

 A helyes ceruzatartás
Az előkészítő szakaszban történik az 

írószerek célszerű használatára szok-
tatás. Ha ez rosszul rögzül, nehezen 
megvalósítható az átszoktatás. A  sza-
bályos ceruzafogás lágy, puha, nem 
görcsös. A  ceruzának bele kell feküd-
nie a  hüvelyk- és a  mutatóujj közötti 
mélyedésbe. A  ceruza gondolatban 
meghosszabbított végének a jobb váll-
hoz kell érnie.

a grafomotorika tökéletesítése az óvodában

Komjáti Ilona

 A helyes testtartás
Ügyeljünk arra, hogy szép és egész-

séges legyen a  testtartás. Az egyenes 
háttal ülésre mindig figyelmeztetni 
kell a gyerekeket. Nemcsak rajzolgatás-
nál, hanem evésnél, játéknál egyaránt. 
A gyermek szeme kb. 25 cm-re legyen 
a papírtól.

A  fokozatosság elvének megfelelve 
a  nagymozgástól jutunk el a  finom-
mozgásokhoz. A mozgás nemcsak fizi-
kai tevékenység, hanem másodlagosan 
is fejlesztő hatása van a változó tempó, 
ritmus és irány következtében (pl. a fi-
gyelemre, emlékezetre).

Óvodáskorban, sőt még kisiskolá-
ban sok szülő és pedagógus is panasz-
kodik, hogy a gyerekek nem szeretnek 
rajzolni, finommotorikájuk fejletlen, 
motiválatlanok a rajzos feladatok iránt. 
A  gyeremekek érdeklődésének fejlesz-
tése az esztétikum iránt nemcsak rajzos 
feladatokon keresztül történhet. 

Ahhoz, hogy önkifejezésük – akár 
rajzban, mintázásban, de beszédben 
is – adekvát legyen, fel kell keltenünk 
érdeklődésüket, és figyelmüket a  kör-
nyezet esztétikai szépségére, a  formák-
ra, színekre kell irányítani. Az otthoni, 
óvodai sétákról, kirándulásokról gazdag 
zsákmánnyal lehet hazatérni, a szép 
alakú, színű kavicsok, levelek, kagy-
lók, csigaházak mind-mind motiváló-
an hatnak a  gyermekre, főleg ha nem 
értéktelen kacatként kidobjuk azokat, 
hanem kis gyűjteményeket készítünk 
belőlük. A  szépség iránti érzékenység 
fejlesztése még nem elég ahhoz, hogy 

gyermekeink finommotorikája fejlőd-
jön. Az ún. papír-ceruza-feladatok előtt 
nagyon sok lehetőség van arra, hogy 
a  finommotorikát fejlesszük. Sok éves 
pedagógiai munkám tapasztalata alap-
ján állítottam össze a következőkben fel-
sorolt fejlesztési lehetőségeket mintegy 
alapként, amelyet azután ki-ki (szülő, 
pedagógus) bátran alkalmazhat, variál-
hat, bővíthet – hiszen a kéz mindig kéz-
nél van!

  Építés, kirakás, soralkotás,
  Gyöngyfűzés,
   Agyag, gyurma, só-liszt – gyurma 

alkalmazása,
  Fűzés – varrás,
  Ragasztás,

   Festés,
  Játékos láb- és kéztorna,
  Szem-, kéz-, lábkoordináció fejleszté-

se.

Építés, kirakás, soralkotás:
 nagyméretű építőkockák egymásra 

rakása,
 közepes- és kisméretű építőkockákkal 

torony építése,
 Montessori-torony építése,
 kockák sorbarakása balról jobbra,
 sorbarakás adott szempontok alapján, 

minta után (nagyság, szín, ritmus),
 leporellóból terek építése,
 számolópálcikák, korongok sorba ra-

kása (balról jobbra),
 mértani ábrák soralkotása.

Gyöngyfűzés:
 nagy lyukú gyöngyök felfűzése, ké-

sőbb kisebb lyukúra cserélése,
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 azonos forma kétféle színű variációi,
 három színű nyaklánc, karkötő készí-

tése.

Agyag, gyurma:
 puhítás, nyomkodás,
 csippentés,
 gömbölyítés, lapítás, sodrás, hengere-

lés,
 saját kézlenyomata,
 saját láblenyomata,
 gömb alakítása,
 kisebb-nagyobb gyöngyök formázása,
 alagút készítése,
 kígyó, csiga, kifli, perec, gyümölcs 

formálása,
 gyurmakép készítése magok felhasz-

nálásával,
 gyurmaállatok formázása.

fűzés – varrás:
 fűzőkartonon egyszínű papírcsíkok 

befűzése balról jobbra, fentről lentre,
 egyenes oldalú formák körbevarrása,
 íves formák körbevarrása,
 kartonra nagyméretű gomb felvarrása.

ragasztás:
 nagy felületek összeragasztása,
 tépett papírszeletek szétszórása,
 ragasztós felületre különféle alak ra-

gasztása,
 képkiegészítés, a hiányzó részlet kép-

be ragasztása,
 mozaikkép ragasztása papírgalacsin-

ból.

festés:
 kikevert festékbe mártott ujjal – ujj-

nyomok,
 tenyérnyom: jobb, bal,
 komponálás ujjfestéssel,
 nagy foltok befestése ujjal,
 játék- vagy „maszatoló“ festés nagy 

felületen,
 kivágott egyszerű formák körbefesté-

se (háttér),
 többféle színnel folt festések (átfolya-

tás).

Játékos láb- és kéztorna:
 A lábtorna mindig mezítláb történik. 

Kiinduló helyzete az ülés, enyhén hajlí-
tott térdekkel.

 lábujjak „ökölbe szorítása“, szétter-
jesztése (legyező),

 lábfejek beforgatása (nézd meg a tal-
pad),

 dobolás talppal a talajon,
 tárgyak szedegetése lábujjal (kavics, 

gomb, zokni, kendő),

 papírzsebkendő apró darabokra szag-
gatása lábujjal,

 járás földre helyezett kötélen (ugró-, 
gumi-, mászókötélen),

 lábbal formák rajzolása homokba.

Lúdtalp ellen ható gyakorlatok: ka-
vicsjárás, gombszőnyeg, vastagabb 
henger, bot görgetése a talppal, ülő- és 
álló helyzetben.

Kézfej ökölbe szorítása – ujjterpesztés:
 ujjak egyenkénti összeérintése (egy 

kézzel, két kézzel),
 földre szorított tenyér mellett az ujjak 

egyenkénti felemelése oda – vissza,
 szalvéta tépése két ujjal,
 nagyméretű gombok felszedegetése 

egy kézzel, majd két kézzel,
 szivacslabda nyomogatása külön-kü-

lön minden ujjal, majd  tenyérbe fogva 
egyszerre,

 széles, merev szalagok felsodrása, 
visszatekerése,

 műanyag flakonok, dobozok tetejé-
nek le- és feltekerése, csavarása,

 ugrókötél egyszerű csomójának kiol-
dása, majd újracsomózása,

 könyv és füzet lapozása,
 egyszerű papírhajtogatások.

Szem-, kéz-, lábkoordináció fejlesz-
tése:

 babzsák dobása, elkapása, csúsztatása,
 babzsák célbadobása, változó nagysá-

gú körökbe,
 babzsák csúsztatása változó szélessé-

gű vonalak között,
 pingponglabda célba gurítása,
 karika gurítása előre – hátra,
 kugli gurítása,
 labda célba juttatása bot segítségével,
 labdavezetés lábbal,
 labda elrúgása, célba rúgás változó 

távolságra.

Az összeállításomban szereplő gya-
korlatokat bizonyára sok pedagógus 
ismeri. Ezeket a  gyakorlatokat bátran 
alkalmazhatják iskolai gyakorlatokban 
is ahhoz, ha a gyermekek az író – raj-
zoló mozgás szintjén még elmaradnak 
az elvárásoktól. A feladatok megoldását 
nem a gyerekek életkora, hanem a fej-
lettségi szintje határozza meg.

Mindezek után bátran hozzáfogha-
tunk a különböző vonalelemek gyakor-
lásához. A gyerekek örömmel, jókedv-
vel fogják végezni, nem lesz szükség 
nógatásra.

TÉMA: A tanult mesék ismétlése, ösz-
szefoglalása 
A TANÍTÁSI ÓRA TÍPUSA: Ismétlő 
óra – 2 x 45 perc
A TANÍTÁSI ÓRA CÉLJAI:
Kognitív célok: 

 a tanuló a felelevenítés után el tudja 
mondani a mesék tartalmát, részletek-
ből felismeri a meséket

 a tanuló felfogja és reprodukálja a 
mese értelmét
Szocio-affektív célok: 

 a tanulónak növekszik az olvasás 
iránti érdeklődése

 a versenyszellem növeli az olvasási 
motivációját

 a tanuló segítséget tud nyújtani csa-
pattársának 

 egyéni felelősséget vállal 
 különbséget tud tenni jó és rossz kö-

zött  
Pszichomotoros célok:

 a feladatok végzése alatt szabadon 
„közlekedhetnek” a tanulók

KOMPETENCIÁK:
1. Kognitív kompetencia: olvasási és 
íráskészség fejlesztése, logikus gon-
dolkodás képességének átalakítása
2. Irodalmi kompetencia: szöveg-fel-
dolgozási képesség, kommunikációs 
képesség fejlesztése
3. Mozgásos kompetencia: szabad, 
önálló „közlekedés” a feladatok meg-
oldása alatt
4. Művészeti kompetencia: esztétikus, 
empatikus képességek fejlesztése a 
csoportmunkák alkalmával
5. Pszichológiai kompetencia: tole-
rancia és együttműködési képesség 
fejlesztése  
6. A tanulás tanulása: effektív tanulás

STRATÉGIA:
Módszerek: beszélgetés, csoportmun-
ka, versenyeztetés, válogatás, párosí-
tás, részekből egész, meseillusztráció 
közös készítése, barkochba, beszélgető 
kör. 
Szervezési forma: csoportfoglalkozás
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Segédeszközök: színes ceruza, ragasz-
tó, olló, borítékok (benne a szétdara-
bolt képek a meséről)
Tantárgyközi kapcsolatok: szövegér-
tés, nyelvtan

TANÍTÁSI ELVEK:
1.  Együttműködés elve 
2. Tolerancia elve

A TANÍTáSI órA MENETE
bevezető rész (5 perc)

 Beszélgetőkör: A tanulókat üdvöz-
löm, ők is üdvözölnek, egymásnak 
kezet adnak. 
A szőnyegen ülve beszélgetünk: Ne-
ked melyik a kedvenc meséd? Miért 
szereted? stb.

Motiváció: (10 perc)
 Ismert mondóka előadása ritmus-

hangszerekkel kísérve: pl. Mese, mese, 
mátka… 
A ritmushangszerek lehetnek rögtön-
zött eszközök az osztályteremben. A 
tanulókra bízom, hogy a mondókát 
csak elmondva vagy énekelve szeret-
nék előadni.

Expozíció: (60 perc)
 Csoportalakítás: Az elmúlt foglalko-

záson alakított csoportok dolgoznak 
továbbra is együtt, szerepkörök kije-
lölése szerepkártyák húzásával. A cso-
portban a szerepek az előző órákhoz 
hasonlóan alakulnak. 

 A mesék felelevenítése közös beszél-
getéssel. Közösen elmeséljük, miről 
is szóltak a mesék, de csak röviden. 
Ahhoz, hogy jól meg tudják oldani a 
feladatokat, szükséges, hogy a tanulók 
felidézzék a mesét az emlékezetükben. 
A mesék a következők: A só, A bujdo-
só macska, Az ember a legerősebb, Az 
aranymozsár (Benedek Elek gyűjtése).

A csoportok feladatai: feladatlapo-
kat osztok az eszközfelelősöknek 
1. feladat: betűháló – A tanulóknak 
a betűhálón ki kell színezniük 10 sze-

replőt a mesékből más-más színnel, 
majd a megmaradt betűket összeol-
vasva a kapott mondatot leírni a vo-
nalra. Ha felismerték, melyik mesében 
található ez a mondat, le kell írniuk a 
következő vonalra.
2. feladat: „Keresd a párját!” – A fel-
adatlapon különböző alakzatokban 
szavak találhatók, melyekből szókap-
csolatokat kell alkotniuk a tanulók-
nak. A talált szókapcsolat felismerése 
után az alakzatot a meghatározott 
színre kell kiszínezniük. Minden me-
sének más-más színe van.
3. feladat: „Igaz vagy hamis?” – A 
feladatlapon a csoportok állításo-
kat olvashatnak a mesékből. Minden 
mondatban a cselekvésre utaló sza-
vakból kettő van, egy igaz, egy hamis. 
Az oda nem illő szavakat kell áthúzni-
uk a tanulóknak.
4. feladat: Kakukktojás – Ebben a 
feladatban soronként 4 szó olvasható, 
melyből egy nem tartozik oda, a ka-
kukktojás. Ezt kell a tanulóknak be-
karikázni, majd a szavakból felismert 
mese címét leírni a vonalra.
5. feladat: „Mi lakik a dobozban?” 
– A feladatban szereplő ábra 7 dobozt 
jelent. A 6 számozott dobozba kell 
beírni a megfejtéseket az ábra alatt 
található meghatározások szerint. A 
csillaggal jelölt betűket be kell írniuk 
az utolsó betűhálóba. Végül a meg-
határozások szerint ki kell színezni a 
megfejtést.
6. feladat: rejtvény – A betűhálós 
rejtvénybe a hiányzó magánhangzó-
kat kell betölteniük a tanulóknak. A 
felismert mese meghatározott színe 
alapján ki kell színezni a betűháló 
jobb oldalán található „mosolykákat” 
(smile)
7. feladat: Kirakó – Minden csoport 
kap egy-egy borítékot, amelyben egy 
kép darabjai találhatók. A képrészle-
teket összerakva a négy mese egyikét 
kapják meg. A felismert mese címét a 
borítékban található üres papírra kell 
írniuk. Az összerakott képet felra-

gasztják egy rajzlapra, és a megfelelő 
meséhez, az oldalt elhelyezett aszta-
lokra teszik.
8. feladat: Válogató – A terem köze-
pén található kosárból minden cso-
port húz 4 kártyát, melyeken a mesék 
szereplői vannak írva. A csoportban 
megbeszélik, hogy melyik szerep-
lő melyik mesében található, majd 
a mágnes táblára, a megfelelő mese 
címe alá teszik.
9. feladat: „Találd ki, hogy ki/mi va-
gyok!” – Borítékban találhatók a me-
sékből szereplők vagy tárgyak nevei. 
A csoport minden tagja mond egy-
egy jellemző megállapítást a papíron 
szereplőről/tárgyról. A többi csapat-
nak ki kell találni, melyik mesében 
szerepel ez a valaki vagy ez a tárgy. 
Amelyik csapat kitalálta, az lesz a kö-
vetkező fordulóban a kihívó.

 Időkitöltők: Arra az esetre, ha a 
valamelyik csoport hamarább elkészül 
az adott feladattal, időkitöltőket készí-
tünk.
a) Szólánc – a szó utolsó betűjével – 
korforgóban – kell írni a következő 
szót (egy papírra, közösen)
b) Színezés – a kirakott puzzle kép szí-
nezése (közösen)
c) Illusztráció – a kedvenc meséhez 
illusztrációt készítenek.

fixáció (10 perc)
 „Beszéljük meg!” – szóforgóval: 

Minden csapat kiválaszt egy-egy me-
sét (kártyákról), és arról elmesélik, 
hogy mi tetszett nekik a legjobban 
benne.

befejező rész (5 perc)
 Értékelés: A tanítási óra végén, az 

oldalt elhelyezett asztalról minden 
tanuló kiválasztja azt a „mosolykát”, 
amelyik jellemzi, hogyan érezte magát 
az órán.
Tanítói értékelés: Szóban értékeljük a 
tanulók munkáját, és megköszönjük 
nekik az aktív részvételt. A győztes 
csapatnak külön is gratulálunk.

Olvasóvá nevelés mesékkel, 
avagy hogyan motiválni a kisiskolásokat 
az olvasás megszerettetésére (3. rész)

Szanyi Nóra
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„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem 
futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, 
csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!” 

(ifj. dr. Martin Luther King)

A gyermekek testi-lelki, szellemi 
fejlődéséhez elengedhetetlen a rend-
szeres mozgás, sportolás. A rend-
szeres mozgás jótékony hatása már 
gyermekkorban az izomzat, a kerin-
gési rendszer és a többi szervrend-
szer magasabb szintű működésében 
nyilvánul meg (1.). Ám a rendszeres 
mozgás és a sport nem csupán a szer-
vezet egészséges fejlődését biztosítja. 
Igen nagy szerepe van a környeze-
ti vagy egyéb okok miatt létrejövő 
stresszhelyzetek hatékonyabb fel-
dolgozásában, a kedvezőbb szociális 
beilleszkedésben, de az egészséges 
önbizalom kialakulásában is.

Sajnos olyan korban élünk, mikor 
a gyermekek életmódja egyre inkább 
mozgásszegénnyé válik. Ennek több 
oka is lehet: 

 az információs technológiák, elekt-
ronikus játékok túlzott használata, 

 az iskolai követelmények növeke-
dése a tanulásra szánt idő növeke-
désével jár, ez pedig annak a szabad-
időnek a rovására megy, amelyben 
játszani, sportolni lehetne, 

 a sportolás és egyéb játéklehetősé-
get biztosító játszóterek fokozatos 
megszűnése.

Ennek az az eredménye, hogy már 
a kisiskolás korú gyermekek szíve-
sebben töltik szabadidejüket tévézés-
sel, videojátékokkal vagy a számító-
gép előtt ülve, semmint sportolással, 
testmozgással.

A mozgást egészen kiskortól el kell 
kezdeni, mert az egészséges testi és 
lelki fejlődéshez elengedhetetlen. A 

rendszeres testmozgás befolyásolja a 
mozgáskoordinációt, az egyensúlyér-
zék javulását, fokozza az állóképessé-
get, erősíti a helyes testtartást biztosító 
izmokat, növeli az egyén alkalmazko-
dóképességét. Egyszóval: az egészsé-
ges gyermek lételeme a mozgás.

Alsó tagozatos kisiskolán dolgo-
zom. Fontosnak tartom, hogy diák-
jaim ne szenvedjenek hiányt moz-
gásban. Ezt nemcsak a testnevelési 
órák keretein belül igyekszem elérni, 
de a szünetekben, sőt a tanítási órák 
közben is. A padok feletti görnyedés 
mellett a mozgás sok örömet jelent a 
gyermekeknek.

A testnevelési órák legfontosabb 
feladata, hogy megszerettessük a 
gyermekekkel a mozgást. A 45 perc 
ne gyötrődés legyen, hanem egy 
örömteli háromnegyed óra, mely 
kialakítja a természetes igényt a diá-
kokban a rendszeres mozgás iránt.

Játszani mindenki szeret, különö-
sen igaz ez a gyermekekre. Kisisko-
láskorban a képességek fejlesztésének 
leghatékonyabb módja a játékok cél-
szerű alkalmazása. Az alsó tagozatos 
testnevelés kulcsanyaga éppen ezért 
a játéktevékenység. Ez nem azonos a 
testnevelési órával, de a tanulók élet-
kori sajátosságait figyelembe véve a 
megtanult készségek alkalmazásának 
és a cselekvéstanulásnak a legfőbb 
eszköze. A játék ebben a fejlődési 
szakaszban semmivel sem pótolható, 
mert ebben a tevékenységi formában 
sajátos módon kapcsolódik össze 
a megismerés és a cselekvés (2.).  A 
játékszituációkban a gyermekek ér-
deklődése, aktivitása, teljesítménye 
nagyobb. Ezáltal könnyebben válnak 
motiválhatóvá, és képességeik szinte 
észrevétlenül fejlődnek. 

A játék alapvető eszköze:
 az új ismeretek gyarapodásának,
 a gyermek testi fejlődésének,
 a mozgási készségek kialakulásá-

nak,
 a megtanult készségek folyamatos 

alkalmazásának,
 az akarat, becsületesség, szabályok, 

tisztelet, bátorság és egyéb erkölcsi 
tulajdonságok kialakításának,

 a jó teljesítmény elérésének,
 az örömteli, derűs időtöltésnek.
A játék az ember egész életét vé-

gigkíséri. Játék nélkül nincs igazi 
gyermekkora a gyermeknek. A test-
nevelési játék mint a nevelés egyik 
fő mozgásos tevékenységformája 
arra törekszik, hogy megjelenítse 
és beépítse mindazokat a feladato-
kat, amelyek biztosítják a gyermek 
fejlődését, segítik a közösségi életre 
való felkészítését (3.). A különböző 
mozgásos játékok elősegítik a szer-
vek jobb működését, az anyagcserét, 
növekszik a szervezet teherbíró ké-
pessége, edzettsége, továbbá fejlődik 
a mozgáskultúra, az összerendezett-
ség. A testnevelési játékok egyik fő 
feladata, hogy a mozgás a gyermekek 
számára valóban élmény legyen (4.). 
A gyermek a játékot komolyan veszi, 
aláveti magát a játékszabályoknak, 
leküzdi a nehézségeket, akadályokat. 
A mozgásos játékok a testnevelési 
órákon alkalmasak a bemelegítés-
re, lazításra, feszültségoldásra, de a 
csoportépítést és az együttműködést 
is szolgálják. A tanítási órákon kívül 
alkalmazhatjuk őket a mindennapos 
testmozgás keretében, szünetekben. 
A néhány alábbi sokoldalúan fejlesz-
tő mozgásos játék apró szabálymó-
dosítással tornateremben, osztályte-
remben is játszható:

A játék jelentősége 
a mozgástanulás folyamatában

máté anett
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házatlan mókus – futójáték
Köröket rajzolunk vagy karikákat 

rakunk ki egyenletesen szétszórva. 
A karikák száma eggyel kevesebb, 
mint a tanulóké. Sípszóra minden ta-
nulónak el kell foglalnia egy karikát. 
Akinek nem marad, az lesz a házatlan 
mókus. A ház nélkül maradt tanuló 
„Mókusok, ki a házból! Egy, kettő, 
három“ kiáltására minden tanulónak 
el kell hagynia a házat, és egy új ház-
ba beállnia. Akinek nem marad kari-
ka, az lesz az új „házatlan mókus“.
Szabályok:  

 a házat csak felszólításra lehet el-
hagyni

 mindig új házat kell elfoglalni
 az új ház azé, aki hamarabb belép
 egy házban csak egy mókus lehet, 

tilos egymást kilökni
Fejleszti: a gyorsaságot, téri tájékozó-
dást, reakciógyorsaságot.

Kacsintó
A gyerekek párokat alkotnak, egy 

pár nélkül marad. Kört alakítanak 
ki, ahol a páros egyik tagja leguggol, 
a másik tagja mögéáll és hátrateszi 
a kezét. Az egyedül maradt tanuló 
rákacsint valamelyik guggolóra, aki 
átszalad hozzá. Ezt csak akkor tudja 
megtenni, ha az őt őrző párja nem 
veszi észre, és még időben nem fogja 
meg. Ha sikerült átfutni, helyet cse-
rélnek, a guggoló lesz az őrző, a ka-
csintó leguggol. Az egyedül maradt 
tanuló próbálkozhat a párszerzéssel, 
kacsintással. Guggolás helyett lehet 
székekkel is játszani.
Szabályok:

 előre nem szabad lefogni a guggolót
 nem szabad vadul visszarántani az 

illetőt
Fejleszti: a reakciógyorsaságot, gyor-
saságot, dinamikus láberőt.

Kelj fel, Jancsi! 
A játékterület egyik szélén egymás 

mellett egy sorban felállnak a játszók. 
Tőlük kb. 25-30 lépésre áll, velük 
szembefordulva az egyik gyermek. Ő 
az első pajtásának ezt mondja: „Kelj 
fel, Jancsi!”, mire az megkérdezi: 
„Hány órára?”. Ezután mond egy szá-
mot, és utána egy lépésfajtát, amit az 
illetőnek meg kell tennie. Ilyen lehet 
pl. három tyúklépésnyire, két óriáslé-
pésre, hét békaugrásra, egy forgásra, 
stb. Most a következő gyerekkel meg-
ismétlődik ugyanez, majd így megy 
tovább a játék. Ha mindenki sorra 

került, akkor elölről folytatják a be-
szélgetést. Győz az, aki először ér a 
túlsó oldalra az irányító mellé.

Fejleszti: Ennél a játéknál nem 
egészen az ügyesség dönt, hanem az 
egyéni kedvezmények, nem igazsá-
gos a győzelem. Mégis jól fegyelmez, 
figyelmet fejleszt, ötletességre és hu-
morra is módot ad. A barátoknak 
nyújtott kedvezmény erős összetarto-
zási érzést fejleszt.

békák, be a tóba!
Kört rajzolunk a talajra. A gyere-

kek békaugrással ugrálnak a „tó” kö-
rül. „Békák, be a tóba!” felszólításra, 
páros lábbal be kell ugrani a körbe. 
„Ki a partra!” felszólítás után pedig ki 
kell ugrani a körből. Aki nem ugrik 
ki vagy utoljára ugrik, az külön fel-
adat elvégzése után állhat vissza csak 
a játékba.

Fejleszti: a gyorsaságot, téri tájéko-
zódást, reakcióképességet, egyensú-
lyozó képességet.

hányat tapsoltam?
A gyerekek szabadon futkároznak. 

Egy tapsra mozdulatlanul megáll-
nak. Két tapsra két gyerek egymással 
szemben kézfogással állnak. Három 
tapsra három gyermek kört alkot, és 
így tovább.

Fejleszti: a reakcióképességet, téri 
tájékozódást, gyorsaságot.

Összegezve a fentieket úgy gon-
doljuk, hogy a mozgásos játékok 
biztosítják a mozgásképességek fej-
lesztését azáltal, hogy a gyermekek 
természetes mozgásait tartalmazzák 
(ugrás, futás, gurítás, dobás, kúszás, 
mászás, egyensúlyozás stb). Játsszon 
a gyermek! Mozogjon! Fusson, ugrál-
jon, kerékpározzon, ússzon! Vigyen 
több mozgást a mindennapokba! És 
ezt örömmel tegye!
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egy soha véget 
nem érő háború

Csicsay alajos   

Az állatvilág legnépesebb osztálya a rovaro-
ké, fajaik számát 1,5 millióra becsülik, de csak 
mintegy 700 ezer ismert. Ki tudja, még meny-
nyi nem, így hát az entomológusoknak akad 
bőven kutatnivalójuk. A rovarok, más néven 
a hatlábúak között vannak növény-, állat- és 
korhadékevők, paraziták és betegségeket ter-
jesztők. Megjegyzem, én nem vagyok híve az 
élőlények károsakra és hasznosakra való fel-
osztásának, mert ezek kimondottan emberi 
szempontok, s legyünk őszinték, az élővilággal 
szemben mi, emberek vagyunk a legkártéko-
nyabbak. Viszont azt is meg kell vallanunk, 
hogy egyes rovarfajok ellen kénytelenek va-
gyunk védekezni, mert azok a táplálékláncban 
betöltött szerepük folytán számunkra közvet-
lenül vagy közvetve egyáltalán nem kívánato-
sak. Ilyenek az emberi betegségek terjesztői, a 
haszonállataink és a termesztett növényeink 
egészégét károsító, vagy akár a pusztulásukat 
is előidézhető fajok. E tevékenységük megaka-
dályozása – a rovarölő vegyszerek gyártása és 
alkalmazása – mérhetetlen nagy anyagi ráfor-
dításokkal jár. Sok felületes vélemény elhang-
zott már arról, hogy ezt nem kellene tennünk, 
mert a vegyi védekezés több kárt okoz, mint 
amennyi hasznot hoz, vissza kellene térnünk 
az ún. biotermelésre, ami sajnos lehetetlen. 
Mi, emberek, olyannyira elszaporodtunk már, 
hogy képtelenség lenne annyi „bioélelmet” 
termelnünk, ami elegendő lenne a táplálá-
sunkra. A mai emberiségnek egyharmada így 
is éhezik. Fogalmunk sincs arról, hogy mennyi 
lehet az alultáplált ember, ugyanakkor arról 
sem, hogy mekkora méreteket ölt a pazarlás, 
és hány millióan pusztulnak el túltápláltság 
következtében. Mindnyájan tudjuk, hogy va-
lami nincs rendben, ám e gondokat nem lehet 
puszta filozofálással meg konferenciák rende-
zésével megoldani.

Az emberre nézve a rovarok kártevése ah-
hoz képest elenyésző, hogy a biodiverzitás 
szempontjából mekkora jelentőséggel bír a 
tevékenységük, például a növények (virágok) 
megporzásában betöltött szerepük. Ráadásul 
sok fajuk a puszta létükkel még esztétikai él-
ményben is részesíthet bennünket. Alighanem 
e szempont is közrejátszik abban, hogy mikor 
melyik fajt választjuk meg az év rovarának. 
2013-ban például a fehérlepkék (Pieridiane) 
családjába tartozó sárga színű citromlep-
ke (Gonepteryx rhamni) lett a kiválasztott. 
E lepkefaj már kora tavasszal, néha március 
végén, április elején feltűnik. A telet e rovar 
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bármely szaporodási fázisában (pete, 
hernyó báb) képes átvészelni, az imá-
gó néhány napot, esetleg pár hetet él, 
de amíg a petéből kifejlett rovar lesz, 
akár tíz hónap is eltelhet. Lepkéknél 
ez rekord élettartam. Évente két nem-
zedékük váltja egymást, áprilisban az 
első, augusztusban a második hullám 
jelenik meg, melynek bábjaiból a kö-
vetkező tavasszal bújnak majd ki az 
első lepkék. Azt hiszem, a lepkék rend-
jével kapcsolatban meg kell jegyez-
nem, hogy szájszervük, a közismert 
– egyes fajoknál elcsökevényesedett 
– pödörnyelv. Lárváik a henger alakú, 
lábakat viselő hernyók. Szokás beszél-
ni éjjeli és nappali lepkékről, melyeket 
leginkább a szárnytartásuk alapján le-
het megkülönböztetni, ám ezek (ma 
már) nem tekinthetők rendszertani fo-
galmaknak, inkább morfológiai szem-
pont, mintsem genetikai. A pillangó 
megnevezéssel is óvatosan kell bán-
nunk – bár a köznyelvtől nem várható 
el, hogy következetesen ragaszkodjon 
a helyes biológiai kifejezésekhez –, 
mert nem minden „nappali lepke” pil-
langó, csak egy család (Papilionidae), 
amelybe a fecskefarkú – és a kardos 
lepke is tartozik. (Csupán a humor 
kedvéért jegyzem meg, valamikor át-
vitt értelemben beszéltek éjjeli pillan-
gókról is, de azok nem a rovarok osz-
tályába tartozó lények voltak.) Viszont 
a nagy szentjánosbogarat (Lampyris 
noctiluca) jogosan illeti meg az éjje-
li jelző, bár ez kevés lett volna ahhoz, 
hogy ő legyen a 2015-ös év rovara. A 
szentjánosbogarak rendszertani beso-
rolása valószínűleg még nem teljesen 
dőlt el. Vannak, akik a lágybogarak-
kal (Cantharidae) rokonítják, mások 
pedig külön családba, a világítóboga-
rakéba, illetve a szentjánosbogár-félék 
(Lampyridae) családjába sorolják be 
őket. Azért tekinthetők éjjeli rovarok-
nak, mert a potrohuk oldalán világító 
szerveik vannak, melyek a párkere-
sésben, vagyis a szaporodásukban ját-
szanak fontos szerepet. Érdekes, hogy 
már a petéik (tojásaik) is képesek fényt 
kibocsátani, de ennek az okát tudomá-
som szerint még nem sikerült kideríte-
ni. E jelenséget biolumineszcenciának 
nevezik, ami nem tévesztendő össze 
sem a fluoreszcenciával, sem pedig a 
foszforeszcenciával, elsősorban azért, 
mert mindhárom folyamatot más-más 
vegyi anyagok okozzák. A szentjános-
bogarak lumineszcenciáját, a rovar 
testében képződő luciferin nevű pig-
ment idézi elő, melynek oxidációjával 
sárga vagy zöld színű hideg fényt ké-

pes kibocsátani. E reakciót egy enzim, 
a luciferáz katalizálja. A Lucifer latin 
eredetű összetett szó, ami kezdetben 
nem egy ördög nevét jelentette, hanem 
azt, hogy fényhozó. Az esthajnalcsil-
lag, vagyis a Vénusz bolygónak a jelző-
je volt. No, de térjünk vissza az eredeti 
témánkhoz. 

A Magyar Rovartani Társaság meg-
alakulásának 101. évfordulója alkal-
mából, hasonlóan, mint az MME 
– az év madara, növénye stb. mintá-
jára – hagyományteremtő szándék-
kal, 2011-ben elindította az év rovara 
megválasztásának a lehetőségét. Az 
első győztes a hétpettyes katicabogár 
(Coccinella septempunctat), a gyerek-
versek, mondókák, népdalok, énekek, 
sőt a magyar nóták közkedvelt szerep-
lője lett. Kevesen tudják, hogy e mohó, 
„vérszomjas” ragadozó, a levéltetvek 
egyik nagy ellensége már lárvaálla-
potában is. Ez részemről, mármint a 
kertészkedő ember oldaláról, rendben 
is van, csupán az a baj, ha a levéltet-
vek inváziót indítanak valamelyik fám 
vagy más kerti növényem ellen, nincs 
annyi hétpettyes katica, amennyi képes 
lenne elpusztítani őket, így hát kényte-
len-kelletlen nincs más védekezési le-
hetőségem, mint a permetezés. Akkor 
pedig az ott mászkáló katicabogarak-
nak is annyi. Tapasztalták ezt másutt 
is a világon. A nagytermelők addig 
kutatgat(tatt)ak az átkozott levéltet-
vek elleni leghatékonyabb „biológiai 
fegyver” után, amíg rá nem akadtak 
egy ázsiai rovarfajra, a harlekin-kati-
cabogárra (Harmonia axyridis), amit 
sokszínű katicabogárnak is neveznek 
meg keserűkaticának. Alighanem ez 
a név illik rá legjobban, mert a burgo-
nyabogáron kívül újabban tán ő fogja 
okozni a legtöbb keserűséget a kerté-
szeknek, leginkább a kistermelő sző-
lészeknek, borászoknak. Valamikor az 

1980-as évek táján honosították meg 
az USA-ban, a Harlekin-program ke-
retében. Mint üvegházi növényvédőt 
kezdték el szaporítani, ám úgy látszik, 
nem vigyáztak rá kellő óvatossággal, 
mert 1988-ban kiszabadult, és roha-
mos elszaporodása folytán nemcsak 
Észak-Amerikát hódította meg, ha-
nem átkerült Nyugat-Európába, on-
nan pedig 2008-ban Magyarországra 
is. Párkányban 2014 nyarán figyeltem 
fel rá, amikor kezdtek panaszkodni 
a rádióban, hogy betolakszik a laká-
sokba, és ha megbolygatják, igen orr-
facsaró szagot áraszt. De kérdezem, 
hogy lehetne kiseprűzni a megérintése 
nélkül? Ugyanis a katicabogaraknak, 
mint sok más rovarfajnak, egyik véde-
kezési módjuk, hogy érintésre holtnak 
tettetik magukat, miközben visszata-
szító bűzt és borzasztóan kellemetlen 
ízű (lásd egyes poloskafajokat) test-
váladékot bocsátanak ki magukból, 
amit a gyümölcsről még úgy, ahogy le 
lehet öblíteni, de ki szokta megmosni a 
borszőlőt? Préseléskor e nedv a must-
ba kerülve lerontja a bor minőségét. 
Mondhatnánk, hogy ez a természet 
egyik bosszúja az emberi beavatkozás 
miatt. Ám ha csak egyszerű bosszú 
lenne! Igazi, soha véget nem érő, több 
frontos, egyre hevesebb háború folyik, 
immár sok évtized óta a mezőgazda-
sági kórokozók, kártevők és az em-
ber között, melynek súlypontja egyre 
inkább a tartalék „haderőkre”, azaz a 
génállományokra (az egész élővilágé-
ra, beleérve az emberét is) kiterjed. 
Nekünk, egyszerű embereknek nincs 
más lehetőségünk, mint megtanulni 
ilyen körülmények között élni. Vagyis 
saját érdekünkben megismerni az élő 
és az élettelen természet legalapvetőbb 
törvényeit; a vegyi védekezés szigorú 
szabályait, és nem eltűrni, hogy bárki 
is visszaéljen velük.    
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kolák diákjai megfelelő tájékoztatást 
kapnak a zöldségek és gyümölcsök 
jótékony hatásáról. A tanárok igye-
keznek minél több olyan programot 
bevezetni, melyen különféle zöld-
ségekkel és gyümölcsökkel, és azok 
jótékony hatásaival ismertetik meg 
a diákokat. Céljuk, hogy felhívják a 
tanulók figyelmét a zöldség és gyü-
mölcs rendszeres fogyasztásával járó 
előnyökre.

Diagrammal szemléltetünk néhány 
kérdést, melyekre a legtöbb válasz ér-
kezett.

Ábra 1: A zöldségfogyasztás gyakorisága

– 15,6%), hetente (15 lány – 33,3%, 7 
fiú – 15,6%), és nincs olyan diák, aki 
egyáltalán ne enne (lásd 2. ábra).

Ábra 3: Leggyakrabban fogyasztott 
zöldségek

 a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
kiértékelése a Dunaszerdahelyi járás iskoláiban

Vörös mónika – jurík Tünde

Testi fejlődésünket, szervezetünk 
működőképességét és azt, hogy van-e 
erőnk elvégezni mindennapi tevé-
kenységeinket, jórészt az határozza 
meg, hogy mit eszünk – vagy mit 
nélkülözünk – életünk során.

A szervezet a táplálékokból nyeri az 
energiát. Minden táplálék fő tápanya-
gai a fehérjék, a szénhidrátok (cukrok, 
keményítő) és a zsiradékok. Vitami-
nok és ásványi anyagok minden ter-
mészetes eredetű élelmiszerben jelen 
vannak, és szintén létfontosságúak. A 
vitaminok az anyagcsere-folyamatok 
szabályozásában és a belső szervek, 
izmok, idegek zavartalan működé-
sének fenntartásában vesznek részt. 
Az ásványi anyagok többek között a 
vér, csont- és fogképzéshez, valamint 
a folyadékegyensúly fenntartásához 
nélkülözhetetlenek. 

Munkánk fő célja volt, hogy 
felmérjük, fogyasztanak-e zöldséget 
és gyümölcsöt a Dunaszerdahelyi 
járás általunk kiválasztott két alapis-
kolájában, és ha igen, akkor milyen 
mértékben. Azt is megvizsgáltuk, 
hogy tisztában vannak-e a diákok 
a zöldségek és gyümölcsök szerve-
zetre gyakorolt jótékony hatásával, 
tudják-e, hogy milyen vitaminokat, 
hatóanyagokat, illetve ásványi anya-
gokat tartalmaznak egyes zöldségek, 
gyümölcsök. Rákérdeztünk, fontos-
nak tartják-e, hogy hazai zöldséget, 
illetve gyümölcsöt fogyasszanak, 
valamint a szükséges termékeket 
honnan szerzik be.

Az eredmények kimutatták, hogy 
a tanulók többsége (lány – 50,7%, 
fiú – 58,35%) rendszeresen fogyaszt 
valamilyen zöldséget vagy gyümöl-
csöt. Néhány diák kivételével (lány 
– 13,15%, fiú – 9,55%) tisztában van-
nak azzal is, hogy milyen, a szervezet-
re kedvező hatású vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat tartalmaznak az egyes 
zöldségek és gyümölcsök, és hogy 
ezek mire vannak jótékony hatással. 
A  kérdőívekből az is kiderül, hogy 
sokan inkább megveszik különféle 
áruházakban (47,05%) a zöldségeket, 
gyümölcsöket, és egyre kevesebben 
termesztik otthon (39,65%). A diá-
kok felének szinte mindegy, hogy ha-
zai vagy külföldi terméket fogyaszt.

A felmérésből arra a következtetés-
re jutottunk, hogy a vizsgált alapis-

A  diagramból kivehető, hogy 
a  megkérdezett tanulók többsége 
naponta legalább egyszer fogyaszt 
zöldséget (15 lány – 33,3%, 23 fiú – 
51,1%). A diákok közül 13 lány és 
8 fiú (a válaszadók 28,9 és 17,8%-
a) naponta többször, illetve 17 lány 
(37,8%) és 14 fiú (31,1%) csak he-
tente egyszer fogyaszt. Szerencsére a 
válaszadók között nem találkoztunk 
olyannal, aki egyáltalán nem fogyaszt 
valamilyen formában zöldséget (lásd 
1. ábra). 

Ábra 2: A gyümölcsfogyasztás gyakori-
sága

A harmadik kérdés diagramjá-
ból kivehető, hogy a lányok körében 
a  legkedveltebb zöldségek a  paradi-
csom (24–36,9%) és a  paprika (21–
32,3%). A fiúk leggyakrabban a pap-
rikát (17–30,4%), a  paradicsomot 
(16–28,6%) és a  burgonyát (16–
28,6%) fogyasztják. A  legkevésbé 
fogyasztott zöldségek közé a  saláta 
(1 lány – 1,5%), zöldborsó (2 lány – 
3,1%, 1 fiú – 1,8%), kukorica (4 lány 
– 6,2%, 6 fiú-10,7%) tartozik (lásd 3. 
ábra).

Ábra 4: Leggyakrabban fogyasztott 
gyümölcsök

Láthatjuk, hogy a  lányok és fiúk 
legkedveltebb gyümölcse az alma (26 
lány – 40%, 37 fiú – 60,7%). A követ-
kező legtöbbet fogyasztott gyümöl-
csök a narancs (12 lány – 18,5%, 8 fiú 
– 13,1%), a banán (10 lány – 15,4%, 8 
fiú – 13,1%) és a körte (6 lány – 9,2%, 
3 fiú – 4,9%). A kevésbé kedvelt gyü-
mölcsök közé tartozik a  cseresznye, 
kiwi, ananász, barack, málna (lásd 4. 
ábra).

A  második kérdés kiértékeléséből 
láthatjuk, hogy a legtöbb tanuló min-
dennap eszik valamilyen gyümölcsöt 
(18 lány – 40%, 31 fiú – 68,9%), na-
ponta többször (12 lány – 26,7%, 7 fiú 
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Ahogyan azt a Katedra folyóirat ta-
valyi számaiban említettük, a legújabb 
idegennyelv-oktatással kapcsolatos 
elméletek már nem csupán egy adott 
nyelv lexikális és nyelvtani jellemzői-
nek elsajátítását, hanem az ún. inter-
kulturális kommunikációs kompetencia 
(IKK) kialakításának fontosságát is 
hangsúlyozzák. Az említett készség fej-
lesztésében nagy szerepet játszanak a 
tankönyvek is, melyek korunk techni-
kai vívmányai ellenére még mindig az 
első számú módszertani segédanyag-
nak tekinthetők. A jelenlegi tanulmány 
ezért egy, a magyar középiskolákban 
is népszerű angol nyelvi tankönyvcso-
mag, a New Opportunities vizsgálatá-
nak eredményeivel foglalkozik az IKK 
fejlesztésének szempontjából. A kutatás 
alapját a tartalmi analízis módszeré-
nek segítségével összegyűjtött adatok 
alkotják, melyet a négy különböző 
szakirányú nyitrai középiskolában ok-
tató tanárokkal készített interjúk és az 
óráik megfigyelése folyamán szerzett 
információk egészítenek ki. A New 
Opportunities Pre-Intermediate és a 
New Opportunities Intermediate könyv-
csomag tankönyvének, munkafüzeté-
nek és tanári kézikönyvének vizsgálatá-
val arra szerettem volna fényt deríteni, 
hogy az érintett segédeszköz milyen 
mértékben tesz eleget az IKK fejlesz-
tésével kapcsolatos követelményeknek.   

Ahogyan azt már ismertettük, az 
IKK fogalma a nyelvi kompetencián 
kívül további négy összetevőt foglal 
magába, mégpedig a szociolingviszti-
kai, pragmatikai, paralingvisztikai és 
interkulturális kompetenciát (Hatoss, 
2004, KERR, 2002, Reid, 2014). Első-
ként tehát azt vizsgáljuk meg, milyen 
mértékben járulhat hozzá a vizsgált 
tankönyvcsomag a szociolingvisztikai 
készség fejlesztéséhez. 

A kutatás eredményei alapján el-
mondható, hogy a társadalmi viszo-
nyok nyelvi jelöléseinek (köszönések, 
megszólítások, töltelékszavak) rendsze-
res gyakorlását a tankönyvcsomag nem 

szolgálja megfelelő mértékben. Hason-
lóképpen, nem kapnak elegendő hang-
súlyt az udvariassági szokások, tehát a 
pozitív, illetőleg a negatív udvariasság, 
a „kérem”, „köszönöm” és ehhez hason-
ló kifejezések, valamint az udvariatlan-
ság nyelvi kifejezőeszközei sem. Ezzel 
szemben a tankönyvcsomag gazdag az 
ún. „népi bölcsesség kifejezéseit”, így 
pl. a közmondások, szólások, idiómák 
elsajátítását segítő gyakorlatokban. 
Hasonlóképpen, kellő figyelmet fordít 
a formális és informális stílusrétegbeli 
különbségek bemutatására és gyako-
roltatására. Ami pedig a dialektus és 
akcentus témakörét illeti, megállapít-
ható, hogy a tankönyvben és a mun-
kafüzetben található hanganyag ugyan 
tartalmazza az angol nyelv főbb föld-
rajzi (pl. brit, amerikai, nem anyanyelvi 
beszélők) változatait, azonban a köztük 
lévő különbségekre csupán elenyésző 
esetben világít rá (KERR, 2002).

Az IKK következő komponense, a 
pragmatikai kompetencia kategóriájá-
ban a vizsgált tankönyvcsomag főként 
a szövegalkotási készség (a koherencia 
és kohézió, a logikai sorrend, a stílus- és 
stílusrétegváltás alapismeretei, valamint 
eszközei), a tényszerű információk szer-
zésének és közlésének formái (pl. How 
can I get to the station? ‘Hogyan jutok 
el a vasútállomásra?’), az attitűdök ki-
fejezésének és kipuhatolásának módjai 
(pl. I totally disagree... ’Egyáltalán nem 
értek egyet...’), valamint a modális se-
gédigék (pl. You can go now. ’Most már 
mehetsz.’) használatának fejlesztésében 
nyújt segítséget. Viszont az érzelmek (pl. 
I am afraid of spiders. ’Félek a pókoktól.’) 
és az akarat kifejezésének (pl. I want to 
go away. ‘El akarok menni.’) valamivel 
kisebb figyelem jut. Még kevésbé foglal-
kozik a társadalmi érintkezés (pl. Let me 
introduce my boyfriend. ’Engedje meg, 
hogy bemutassam a barátom.’), valamint 
kommunikációs korrekció (pl. Sorry, 
I didn’t mean..., but I wanted to say... 
’Bocsánat, nem azt akartam mondani, 
hogy..., hanem azt, hogy...’) kérdésköré-

vel. Hasonlóképpen nem szolgálja ele-
gendő mértékben a diskurzus szervezé-
sének (pl. Thank you for the opportunity 
to present my topic which is about... ’Kö-
szönöm a lehetőséget, hogy előadhatok 
a ... témájáról.’), vagy a tudásmegosztás 
készségének (pl. I know that... ’Tudom, 
hogy...’) fejlesztését sem. Leginkább 
azonban a meggyőzés „fegyvertárának” 
(pl. You should see the doctor. ‘Orvoshoz 
kéne menned.’) elsajátítását hanyagolja 
(KERR, 2002). 

A szociokulturális ismeretek mint az 
IKK harmadik összetevője tekintetében 
a New Opportunties Pre-Intermediate 
és Intermediate tankönyvcsomagok 
főként két témakörben tekinthetők 
hasznos segédanyagnak mind a taná-
rok, mind pedig a diákok számára. Az 
egyik terület az ún. „low culture”, tehát 
az angolszász társadalmak mindennapi 
életére vonatkozó tudnivalók, mint pl. 
az étkezési szokások, legjellegzetesebb 
ételek és italok fajtái, a főbb ünnepna-
pokhoz kötődő általános információk, 
a szabadidő eltöltésének leggyakoribb 
módjai és hasonló jellegű információk. 
A másik az ún. „high culture” témaköre, 
pl. az angol és amerikai irodalom leg-
nagyobb alakjai és munkásságuk, a leg-
fontosabb építészeti és képzőművészeti 
alkotások, valamint az említett orszá-
gok legismertebb filmművészeti, drá-
mai és zeneművei (Hatoss, 2004). Ezzel 
ellentétben a szociokulturális ismere-
tek további aspektusai, így pl. az élet-
színvonal főbb sajátosságai, a nagyobb 
etnikai csoportokkal kapcsolatos kér-
dések, az interperszonális viszonyok, 
a célország(ok) értékei és értékrendje, 
a különböző társasági események al-
kalmával szokásos rituálék és konven-
ciók (pl. a vendéglátással kapcsolatos 
szokások, ajándékozás szabályai, stb.) 
valamint az ún. paralingvisztikai sajá-
tosságok (pl. testbeszéd, intonáció, stb.) 
csak rendkívül kis mértékben kapnak 
figyelmet (Van Ek – Trim, 1998). 

 Az IKK utolsó vizsgált aspektusa, az 
interkulturális kompetencia fejleszté-

a New opportunities 
tankönyvcsomag vizsgálata 
az interkulturális kommunikációs
kompetencia fejlesztése szempontjából

Sándor zsuzsanna
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se terén elmondható, hogy az elemzett 
tankönyvek minden fejezetében talál-
ható egy-egy feladat, amely az angol-
szász kultúra és a nyelvtanulók saját 
kultúrája között különbségek és hason-
lóságok tudatosítását segíti. Azonban 
a sztereotípiák leküzdésére és a más 
kultúrák iránti toleranciaküszöb növe-
lésére a vizsgált módszertani segédesz-
közök szinte egyáltalán nem ösztönzik 
használóikat. 

Összegezve a leírtakat megálla-
píthatjuk, hogy a New Opportunties 
Pre-Intermediate és Intermediate tan-
könyvcsomagok az IKK csupán néhány 
aspektusának fejlesztésében nyújtanak 
alapos segítséget az őket használó taná-
roknak és nyelvtanulóknak. Ezért lenne 
fontos, hogy a vizsgált taneszközt alkal-
mazó pedagógusok tudatosítsák az em-
lített hiányosságokat, és tanóráikon az 
IKK „elhanyagolt” összetevőinek elsa-
játítása érdekében más segédanyagokat 
(pl. autentikus anyagokat, tematikus 
tankönyveket, stb.) is használjanak. 
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Előző cikkünkben Benny Lewis 
nyelvtanulási stratégiájáról írtunk, 
melynek lényege, hogy a nyelvtanu-
lás közbeni akadályok legfőbb oka a 
rossz vagy épp nem létező motiváció. 
Benny arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a nyelvtanulás körül rengeteg olyan 
tévhit kering, melyeket nyugodt szívvel 
figyelmen kívül hagyhatunk (pl. nyelvi 
adottság, rossz memória, stb.).

 Timothy Doner, csakúgy mint Benny 
Lewis, egy poliglott. Tim a legfiatalabb 
többnyelvű, összesen 23 nyelven beszél. 
Egy 2014-es, saját nyelvtanulási stra-
tégiájáról szóló előadását azzal kezd-
te, hogy elmondta, a sajtó rendkívüli 
mértékben felfigyelt rá, de már néhány 
interjú után azt érezte, hogy cirkuszi 
bolondot csináltak belőle, mivel semmi 
mást nem kértek tőle, mint hogy mond-
jon pár mondatot különböző nyelve-
ken. A lényegre, hogy miért és hogyan 
tanulta meg ezt a sok nyelvet, senki sem 
volt kíváncsi. Tim azonban azt mondja, 
hogy a nyelvtanulás a miérttel és a ho-
gyannal van leginkább összefüggésben. 
Sok ismerőse megkérdezte már tőle, 
miért tanul idegen nyelveket Ameri-
kában, ahol szinte mindenki beszéli az 
angolt. Tim erre mindig azzal válaszol, 
hogy azért tanul nyelveket, mert szeret 
nyelveket tanulni, élvezi a nyelvtanulás 
folyamatát már az első lépéstől kezdve. 
Ez az a pont, ahol Tim Doner és Benny 
Lewis közös nevezőre találnak. Mind-
ketten hangsúlyozzák a motivációt, 
mely szerintük akkor lehet igazán erős, 
ha nem (csak) egy külső tényező váltja 
ki (pl. kötelező nyelvtanulás az iskola 
vagy a munka miatt), hanem belülről 
fakad. Mindkét poliglott szerint akkor 
tudunk igazán hatékonyan nyelvet ta-
nulni, ha belső motivációnk hatására 
örömünket is nyerjük a nyelvtanulás 
folyamatában.

 A fő mozgatórugón kívül Tim és 
Benny másban is megegyeznek, már 
ami a személyre szabott nyelvtanulási 
stratégiát illeti. Ez pedig nem más, mint 
belemerülni az élő, aktív nyelvhaszná-
latba, már a nyelvtanulás kezdetétől 
fogva. Tim 15 éves volt, mikor feltöltött 
egy videót a youtube-ra, melyen arabul 
próbált meg beszélni. Ez indította be 
nála a nyelvtanulás iránti rendkívüli 
érdeklődést, ugyanis rengeteg vissza-
jelzést kapott a videóra megjegyzések 
formájában, melyek között nagyon sok 

tanács is volt a kiejtés, nyelvtan vagy 
épp a szóhasználat finomítását illetően. 
Tim tehát anyanyelvi nyelvtanárokra 
lelt a youtube segítségével, minek ha-
tására a nyelvtanulás számára egy in-
dividuális elfoglaltságból egyszeriben 
egy mások által is nyomon követhető, 
és ami a legfontosabb, befolyásolható 
tevékenységgé alakult.

 Timtől legtöbbször azt kérdezik, 
hogy miként nem keveri össze azon 
nyelvek szavait, melyeken egyszer-
re tanul. A poliglott szókincsfejlesztő 
módszere viszonylag egyszerűen le-
írható. A szavakat nem „elszigetelt” 
fogalmakként próbálja megjegyezni, 
hanem szinte kivétel nélkül megpró-
bál hozzájuk olyan kontextust rendel-
ni, melyet még ha akarna sem tudna 
elfelejteni. Tim egy nagyon egyszerű 
példán magyarázza módszerét. Tegyük 
fel, hogy becsukott szemmel elképzeli, 
amint sétál a Union Square parkban, 
az egyik kedvenc helyén. A park min-
den egyes pontjához, amelyik élesen él 
a fejében, Tim hozzárendel egy idegen 
szót. Pl.: Sétálok a parkban. A sétálni 
japánul iku. Egy kicsit tovább megyek, 
majd jobbra fordulok, ahol inni tudok a 
szökőkútból. Inni japánul nomu. Köz-
vetlenül előttem fákat látok, amelyeket 
kivághatok. Vágni japánul kiru. Ezzel a 
módszerrel Tim nagyon gyorsan és na-
gyon hatékonyan tud új szavakat tanul-
ni, és mivel különböző kontextusokhoz 
különböző nyelveket társít, így az adott 
nyelvek szavai sosem keverednek össze. 
(Erre a koncepcióra épít a memrise on-
line szókincsfejlesztő szoftver is; elérhe-
tő: www.memrise.com.)

 Tim szerint a nyelvtanulás folya-
matának talán legérdekesebb része az, 
hogy a rengetegféle elérhető módszer 
közül kedvünkre csemegézhetünk és 
kísérletezhetünk, amíg meg nem talál-
juk azt, amelyik az adott nyelv elsajátí-
tásához számunkra a leghatékonyabb. 
Tim előadását egy Nelson Mandela 
idézettel zárja, mely éppen elég gondo-
latébresztő ahhoz, hogy cikkünk végét 
is jelezze egyben: „Ha olyan nyelven 
szólsz egy emberhez, amelyet ért, azt 
az eszével érti. Ha a saját nyelvén szólsz 
hozzá, az eljut a szívéig.”

FORRÁSOK:
1. Timothy Doner, Breaking the language 
barrier at TEDxTeen 2014, elérhető: https://
www.youtube.com/watch?v=xNmf-G81Irs. 

Nyelvtanulási stratégiák (2. rész)
zolczer Péter
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Pályázó iskola neve: 
Pázmány Péter Gimnázium, 
Érsekújvár, benkő Tímea

Minden tanév végén komoly ki-
hívást jelent a  tantestület számára 
olyan rendezvényt szervezni egy nap-
pal a  bizonyítványosztás előtt, amely 
megmozgatja az iskola diákjait, szíve-
sen bekapcsolódik mindenki, és nem 
„lógják el” ezt a napot. Olyan foglal-
kozásokat kell kitalálnunk, amelyek 
újszerűek, élményszerűek, változato-
sak. Előfordult már, hogy a diáktanács 
teljesen tehermentesítette a tanári 
kart, ők maguk hívtak előadókat, kéz-
műveseket – saját szájuk íze szerint. 
Ha nincs ötletük, bevetik magukat a 
tanárok. Még egyszer, utoljára, így a 
végső kicsengetés előtt a vakációra.   

 2015. június 29-én tartottuk a Juni-
álist, melynek a következő volt a prog-
ramja:

Először is minden osztály kötele-
zően gulyást főzött. A diákok maguk 
hozták az alapanyagokat és a kondért, 
az iskola csak a tüzifát, tányérokat és 
evőeszközt biztosította. Minden osz-
tály a saját, titkos receptjét készítette, 
felnőttek segítsége nélkül – hiszen az 
életre nevelünk. Egy háromtagú füg-
getlen zsűri – esetünkben a pedellus, 
titkárnő és egy vendég pedagógus a 
helyi alapiskolából – választotta ki a 
győztest. Ők kapták az iskola vándor-
kupáját – talán a csípős ételre utal, 
hogy ezt a diákok maguk között csak 
a tűz serlegeként emlegetik. Termé-
szetesen készül tanári gulyás is, hogy 
az év végére elcsüggedt tanári gárda se 
haljon éhen. 

Amíg készült a gulyás, amit osz-
tályonként három alkalmi mester-
szakács felügyelt, a többiek lan par-

tin vettek részt a számítástechnikai 
szaktanteremben. Ezzel egyidejűleg 
vendégül láttuk iskolánk öregdiákjait 
is, akik évente kétszer látogatnak el 
hozzánk – a novemberi diáknapon és 
ilyenkor, a tanév végén. Ők kötetlenül 
beszélgetnek, felidézik a múltat, nosz-
talgiáznak. Az egyik legidősebb – Ko-
vács Ferenc – már könyvben is kiadta 
alma materünkhöz kapcsolódó élmé-
nyeit Diákok a viharban címmel. 

A lányok a számítástechnikai játé-
kok helyett inkább a kézművességet 
választották, Stancz Aliz vezetésével 
mozaikokat készítettek. Mindenki 
hozott otthonról különböző színű, 
méretű és mintájú csempéket, eze-
ket összetörtük, majd megalkottuk 
a gimnázium logóját, valamint egy 
absztrakt képet. Az utóbbinak már 
csak négy láb kell – ezt a pedellus Sa-
nyi bácsi játszva megoldja –, és kész az 
egyedi asztalunk.

Meghívtuk a helyi alapiskola nyol-
cadikosait is, ők a Káosz-játékba 
kapcsolódtak be. Öttagú csapatokat 
alkottak a gimnazisták és alapsulisok 
közösen. Minden csapat választott 
egy fantázianevet, pl. idén volt A–
team, Random paprika, Imigránsok... 
Előzőleg a földszinti és emeleti folyo-
són a tanárok 100 darab öntapadós 
cédulát rejtettek el. Ezek egyik ol-
dalán egy szám volt, a másikon egy 
kulcsszó. A csapatok 2 dobókockával 
gurítottak egy számot, majd ezt láza-
san keresték – virágcserépen, faliúj-
ságon, szobron, karzaton, falon, fűtő-
testen, stb. jól elrejtve. Visszatértek a 
kulcsszóval, kaptak egy kvízkérdést. 
Pl. Hány állatot vitt magával Mózes a 
bárkájába? (egyet sem, mert a bárkát 
Noé építette.) A tudomány mai állása 
szerint van élet a Tejút-rendszerben? 

(igen, a Földön). Mit jelent a szépia? 
(tintahal), stb. Bármilyen műveltségi 
kérdést fel lehet tenni. Ha helyesen 
válaszolnak, a dobott összeget min-
dig hozzáadjuk az előzőhöz, ha nem, 
természetesen lassabban haladnak. 
Amelyik csapat elsőnek elért százig, 
az győzött. Ez kb. egy teljes óra hosz-
szig tartott. A játék során tilos a cetlit 
letépni, mobilt vagy más segédesz-
közt használni. Erre a folyosókon a 
tanárok ügyeltek. Hatalmas volt a ro-
hangálás fel-le a lépcsőkön, miközben 
kutattak, az agysejtjeiket is megmoz-
gatták – és hát teljes volt a zűrzavar, a 
káosz. Innen is kapta a játék a nevét. 
15 csapat volt versenyben, az első hár-
mat díjaztuk. 

Egész nap szólt a zene, szállt a füst, 
nagyokat nevettünk, felhőtlenül szó-
rakoztunk. Délben minden osztály 
jóízűen elfogyasztotta, amit főzött. 
Megállapítjuk az örök igazságot, hogy 
a legjobb szakács az éhség, mert nem 
igen szoktak hagyni a gyerekek mara-
dékot. 

Egyetlen negatívuma volt a napnak: 
amint a diákok jóllaktak, szétszéled-
tek, lasszóval kellett fogni azokat, akik 
végül eltakarítottak. 

A juniálisra mindig visszajárnak 
a volt diákok is, most is megjelentek 
szép számban az idei érettségizők, sőt 
a káosz-játékban az ő csapatuk lett a 
második. Ez is mutatja, hogy szép em-
lékeik fűződnek ehhez a rendezvény-
hez, szívesen eljöttek felidézni gimis 
éveiket. 

Igyekszünk kreatívak lenni, min-
dig egy kicsit mással lepni meg őket, 
csak a gulyásfőzés állandó program 
már évek óta. A közösségépítés szem-
pontjából elengedhetetlenek az ilyen 
napok.

a legkreatívabb iskolai rendezvény
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a zameD munkatársai 
a Tündérkert Óvodában

A komáromi gyorsmentő szolgálattól a ZaMED 
munkatársai látogattak el hozzánk, a Tündérkert 
Óvodába, Gútára. A „gyermekmentők” projekt 
során óvodánk is a kiválasztottak között szere-
pelt. Hozták teljes felszerelésüket, hogy megis-
mertessék a gyerekekkel munkájuk fontosságát, 
s azt, hogy a mentősök minden esetben segíteni 
akarnak az embereknek. Bekötötték a gyerekek 
egymás kezét, meghallgatták saját szívecskéjü-
ket, kipróbálták a gyakorlóbabán a szívmasszázst 
(ami bizony nagyon nehéznek bizonyult), majd 
kipróbálták az életfunkciókat mérő csipeszt, 
amit az ujjra helyeznek. A legnagyobb élmény a 
mentőautó szirénái és fényjelzései voltak, majd 
minden gyerek kipróbálta a mentőautóban levő 
széket, aminek segítségével szállítják a sérülteket, 
betegeket. A gyerekek nagyon jól érezték magu-
kat, s reméljük, hogy minél kevesebbeknek lesz 
szüksége valós helyzetben is hasznosítani az új 
ismereteket. Ezek a játékos, ismereteket nyújtó 
helyzetek fontosak lehetnek a gyermekek szá-
mára, hogy ne féljenek vészhelyzetben, akkor, 
amikor társuk vagy akár ők maguk szorulnak se-
gítségre. Köszönjük a ZaMED munkatársainak a 
lehetőséget és a szép élményeket.

Tóth Szilvia, az óvoda igazgatónője

Eredményes verseny Budapesten, 
a V4 Szárazépítő verseny 2016-on

A  dunaszerdahelyi Építészeti Szak-
középiskola kinevezett diákjai 2016. 
április 18. és 20. között egy fergete-
ges versenyen, a  Visegrad Fund V4 
Szárazépítő verseny 2016-os fordulóján 
vehettek részt iskolánk igazgatónője, 
Ing. Homoly Éva és szakoktatója, Ing. 
Dömény Tibor kíséretében. 

A verseny helyszíne a budapesti 
Hungexpo területe volt. Megérkezé-
sük után Ferenczi László, első osztá-
lyos, valamint Nagy István, második 
osztályos tanulóink elfoglalták a 
számukra kijelölt területet, ezt követte 
az ünnepélyes megnyitó, mely egyben a 

Szakma Sztár Fesztivál 2016, valamint a 
Skills Hungary megnyitója is volt. Négy 
országból érkeztek résztvevők (Csehor-
szágból, Lengyelországból, Szlovákiá-
ból és természetesen Magyarországról). 
A megnyitó után kezdetét vette a mun-
ka. Tanulóink feladata egy függőleges 
egyenes síkú és egy íves fal összekap-
csolása volt. Első lépésben az alapokat 
kellett kirajzolni, majd következett az 
acélszerkezet összeállítása. Következő 
lépésben a már elkészült acélszerke-
zetet borították be. A munka 16 óráig 
tartott, ezek után az eddigi munka ki-
értékelése következett. Az esti program 
egy rövid városnézés volt.

A második napon lázasan folytató-
dott a munka, mivel diákjainknak 13 
óráig el kellett készülniük a megadott 
feladattal. A munkák befejezése után 
kezdetét vette a kiértékelés. Iskolánk 
tanulói az első helyet foglalhatták el 
kitartó és minőségi munkájuk segítsé-
gével. Az ünnepélyes díjkiosztó során 
tanulóink oklevelet, valamint ajándék-
csomagot kaptak jutalmul. Délután 
szabadfoglalkozás következett, majd a 
verseny megkoronázásául egy exkluzív 
étteremben vacsorázhattak. Az utolsó 
napon egy rövid városnézés után is-
kolánk képviselői elégedetten hazain-
dultak. A verseny nagy motiváció volt 
tanulóink számára, akik nagyon sok 
tapasztalattal és élménnyel tértek haza. 

Sandal Klaudia

Az épületen belül lábdobogás, fel-
felvillanó alakok suhannak végig, mi-
közben CIA- és FBI-ügynökök várják 
az összekötőket, hogy információkkal 
lássák el őket. Eközben kívül rendőrau-
tók, mentősök és tűzoltók foglalják el az 
épület bejáratát. Esetünk nem a kitalá-
ció műve, nem egy amerikai akciófilm 
sablon-forgatókönyve, hanem egy tör-
ténelmi vetélkedő, amelynek témája az 
1956-os forradalom. A rendőrök és tár-
saik sem beépített emberek, véletlenül 
ekkor tartanak bemutatókat az egyetem 
épülete előtt.

Az egri Eszterházy Károly Főiskola 
Történelemtudományi Intézete hatodik 
alkalommal hirdetett versenyt, ebben az 
iskolai évben 80 csapat vett részt a há-
rom levelezős fordulóban. Az anyaor-
szági iskolák mellett a Selye János Gim-
názium egyik csapata, a Men of the year 
(Fiala Tamás, Nagy Bence Attila, Tarics 
Árpád) sikeresen beküzdötte magát a 
szóbeli döntőbe, amelyre április 23-án 

a selyések és a fokozódó nemzetközi helyzet
Nyolcvan csapatból a harmadik helyen végeztek 
a Selye jános gimnázium diákjai

került sor a főiskola dísztermében. Itt a 
tíz legjobb helyezést elért csapatot újabb 
megpróbáltatások várták, a megszokott 
írásbeli feladatok mellett fel kellett szó-
lalni az ENSZ Közgyűlésén, a nyugati 
vagy a szocialista országokat képvisel-
ve. Öt csapatnak az volt a dolga, hogy 
felszólalásával elítélje a szovjet csapatok 
magyarországi beavatkozását, ötnek vi-
szont a Vörös Hadsereg fellépésének jo-
gosságát kellett megindokolnia. A Men 
of the year csapat stílusosan az első cso-
portban kapott helyet és védte a kis né-
pek önrendelkezési jogát. Ez olyannyira 
sikerült a fiúknak, hogy a nyugati álla-
mok politikusai is helyeslően bólogat-
tak volna, nem csak a zsűri. Ám a habot 
a tortán az a feladat jelentette, amelyre 
a cikk elején tettem utalást. A csapatok 
egy könyv segítségével megfejtettek egy 
kódot, amit a nyugati titkos ügynöknek 
kellett elmondani, így juthatott hozzá 
a teljesítendő feladathoz. De vigyázat! 
Nem szabadott a KGB emberébe bele-

botlani. A nyugati kapcsolat segítségé-
vel meg lehetett menteni a nemzetközi 
helyzetet, amelyről mindnyájan tudjuk 
Virág elvtárs óta, hogy egyre fokozódik. 
Különben ezt a küldetést legjobban a 
selyés diákok oldották meg, meg is lát-
szott a pontszámokon.

A végelszámolás a Men of the year 
szempontjából szépen alakult, mivel 
csak két anyaországi csapat tudta meg-
előzni, a szolnoki és a miskolci. A szép 
eredmény azt is bizonyítja, hogy egy 
olyan témában is sikeresen versenyez-
het egy felvidéki csapat, amely nem 
tartozik hivatalosan a tantervbe, s ha 
mégis sikerül valamit becsempészni 
1956-ról a tanórákra, az még mindig 
kevés ahhoz, hogy az 56-os forradalom 
és szabadságharc eszmeiségét meg tud-
juk értetni a diákokkal. Mivel idén több 
vetélkedő is foglalkozik ezzel a témával, 
az egri Eszterházy Károly Főiskola ver-
senye egyúttal felkészítőnek is beillik a 
következő iskolai év rendezvényeihez is.

Elek József
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Április 27-én immár hagyományosan 
a nyitrai atlétikai stadion adott otthont 
az atlétikai verseny kerületi fordulójának. 
Több iskola versenyzője mérte össze tudá-
sát különböző versenyszámban. Nagyon 
hideg időjárás, erős szél várta az atlétákat, 
ennek ellenére ismét bebizonyosodott, 
hogy a  megfelelő felkészülés, kitartás és 
tapasztalat meghozta gyümölcsét – gimná-
ziumunk csapata nagyon sok érmet szer-
zett. Az eredmények magukért beszélnek! 
A  lányok közül a  legügyesebbek: Klučka 
Vivien futásban 800 és 1500 méteren a 2., 
Benyó Donát szintén 800 méteren a 2., Fa-
zekas Anna és Macejko Dávid 400 méteren 
a 3., illetve Édes Lili 100 és 200 méteren a 3. 
helyen végeztek. Csóka Dávid második lett 
súlylökésben, és Papp Cyntia magasugrás-
ban lett negyedik.

Majd a Komáromi Napok keretén belül 
részt vettünk a Komárom–Komárno nem-

Jókai látogatást tesz Tamásinál,
avagy hogyan találkozik egy erdélyi és egy 
felvidéki testvérosztály

Szerencsések vagyunk, hogy a Selye János Gim-
názium tanulói, tanárai vagyunk, mert alkalmunk 
van két-három évente meglátogatni vagy a  szé-
kelyudvarhelyi tanári kart, vagy az ottani testvér-
osztályunkat a Tamási Áron Gimnáziumban.

Így történt ez 2016. április 13-án is. Vendégül 
láttak a székely XI. B osztályba járó testvéreink 
bennünket, a  nagy 3.B-t. Osztályfőnökünkkel, 
Szabó Gáborral és kísérő tanárként Musitz Mari-
ettával megtéve a majd 800 km-es utat, kissé kifá-
radtan megérkeztünk a varázslatos Székelyudvar-
helyre. Az elszállásolás az udvarhelyi diáktársaink 
családjainál volt biztosítva, így mindannyian be-
tekintést kaptunk a  székely vendégszeretet való-
ságába. Mondhatom, mindannyian meggyőződ-
tünk e négy éjszakán és öt napon, hogy a székely 
ember nem felejtette el, hiába választ el bennün-
ket ilyen nagy távolság, egy vérből valóként kezel, 
és az ember így otthon is érzi magát.

Megismertettek városuk szépségeivel, érde-
kességeivel. Elvonatoztattak Segesvár szép tor-
nyaihoz, megfürödhettünk a  legendás Szent 
Anna-tóban, Székely himnuszt énekelhettünk 
Csíksomlyón és kipihenhettük magunkat Bál-
ványoson. Mindez csak így – távirati stílusban, 
hiszen az élmények feldolgozása még mind a mai 
napig tart.

A székelyudvarhelyi diáktársainktól nagy fájda-
lommal búcsúztunk el. Mintha otthonról jöttünk 
volna el – pedig afelé tartottunk épp. Sokan tud-
tuk, abban a pillanatban egy kis esküt kell tenni: 
Ide visszajövök! Ide vissza kell jönnünk!

Uzsák Orsolya III.B

A Munka Utcai Alapiskola tanulói és 
pedagógusai idén is megemlékeztek a 
Föld napjáról. Ebben az évben a rendez-
vény mottójául a régi indián közmon-
dást választottuk, miszerint a Földet nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön. Az egész délelőttöt kitöltő 
programsorozatban többször is hangsú-
lyoztuk bolygónk védelmét, megóvásának 
fontosságát a magunk és a jövő nemzedék 

számára, a szelektív hulladékgyűjtés és az 
újrahasznosítás célját, az ökológiai lábnyo-
munk csökkentését. A nap folyamán több 
alkotás is készült használt gumiabroncsok-
ból, műanyag palackokból, papírgurigák-
ból, illetve használt virágcserepekből.  El-
sőseink már hagyományosan fát ültetnek 
ezen a napon. A gumiabroncs napocska 
huncut mosolya felderít mindenkit, az is-
kola főbejáratánál elhelyezett – régi, kinőtt 

Konstruktív Construma
A  dunaszerdahelyi Szabó Gyula 1. 

szám alatt működő Építészeti Szakközép-
iskolán már hagyománnyá vált az évek 
során, hogy tiszteletét tegye az egyik leg-
nagyobb és legrangosabb, a kelet-közép-
európai régió vezető szakkiállításának 
számító Construmán. Az idei „tavasznyi-
tás” sem múlhatott el iskolánk részvéte-
le nélkül – igaz, csak kreatív megfigye-
lőként, de annál nagyobb lelkesedéssel 
látogatott el intézményünk április 7-én, 
41 különböző szakirányú (kerttervező – 
virágkötő, instalatőr, asztalos, műszaki 
líceum) tanulója négy szakoktató tanár 
kíséretével ezen piacvezető építőipari ki-
állításra. Az egyre inkább már presztízs-
eseménnyé váló rendezvény évről évre 
több látogatót és természetesen mint-
egy 15 ország 600 termék előállítóját és 

zetközi szabadidős utcai  futóversenyen 
több korcsoportban, különböző távon. 
Mint minden évben, idén is sok futásra 
éhes gimnazistánk állt rajthoz, melynek 
elsődleges célja az  egészséges életmódra 
nevelés és egyben a versenyzési lehetőség 
biztosítása. Most is 67! diákunk képvisel-
te iskolánkat. Szép eredmények születtek 
majdnem minden kategóriában. A  15-18 
éves junior fiúk kategóriájában (5,5 km-
en) második helyezett lett Kara Mátyás, aki 
tavaly szintén második volt, hatodikként 
ért célba Andruskó Zoltán és nyolcadik-
ként kis prímós diákunk, Bóna Szilárd. A 
15-18 éves junior lányok kategóriájában 
második lett Klučka Vivien, és hatodik 
helyre futott be a nyolcosztályos gimnázi-
umból Laux Lea.

Gratulálunk az eredményekhez, és sok 
sikert kívánunk sportolóinknak és felké-
szítő tanáruknak, Diósi Viktornak!

PaedDr. Králik Zsuzsanna

kiállítóját vonzza  a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontba. A népes érdeklődő kö-
zönség közel 20000 m2-en, hat pavilon-
ban vehette szemügyre a legújabb otthon-
teremtő – design, lakásbelső, konyha- és 
fürdőszoba-technológia újdonságait. 
Ezenkívül a  Construma szerves részét 
képezte idén is a  Construma Kert kiál-
lítás is – a kerttervezés, kertépítés, kert-
kultúra tavaszi nagy seregszemléje. A 
kiállítás a kezdetektől a legújabb külföldi 
trendek bemutatására, színvonalas ter-
mékkörök megjelenítésére törekszik.

A  kiállítás sikerét az egyre nagyobb 
külföldi érdeklődés is jelzi, amelyről in-
tézményünk mint Szlovákia egyedüli 
magyar tannyelvű építészeti szakirányú 
középiskolája sem hiányozhat.

Lang László

Ismételten remek sportversenyek a Selye jános gimnáziumban

a Föld napja

cipőkbe, gumicsizmákba ültetett – üdvözlő 
virágok köszöntik először az idelátogatót.  
Köszönjük lelkes tanulóink és szüleik tá-
mogatását, mellyel hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez.                                                                                                      

Kovács Zsuzsanna, 
a MUAI pedagógusa
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Selyés Sárkányok
Idén harmadik alkalommal került 

megrendezésre az alap- és középisko-
lák között zajló sárkányhajó bajnok-
ság, melyen iskolánk diákjai a kez-
detektől fogva remekül teljesítenek. 
Eddig háromszor versenyeztünk, és 
minden évben a dobogó második fo-
kára léphetett fel csapatunk.

Minden úgy kezdődött, hogy egy 
átlagos napon, talán angol órára me-
net, Paraska tanár úr megkért, hogy 
lenne-e kedvem sárkányhajózni. Első 
gondolataim közé természetesen az 
„az mi?” tartozott, de egészen izgal-
masnak hangzott, ezért rögtön igent 
mondtam. Szombaton reggel hét óra-
kor, kissé álmosan, de annál nagyobb 
lelkesedéssel vártuk e nem minden-
napi sport kezdetét. Vácra érve az 
adrenalinszint és a bizonyítási vágy 
egyaránt nőtt. A medencénél óriási 
hangzavar mellett elkezdődtek a pár-
bajok. Telt-múlt az idő, míg csakha-
mar a döntőben találtuk magunkat. 
Hosszas küzdelem után lecsúsztunk 
az első helyről, de ennek ellenére 
mindenki mosolyogva szállt ki a ha-
jóból. A verseny végén Wichmann 
Tamás, kilencszeres világbajnok ke-
nus beszélgetett velünk és gratulált 
teljesítményünkhöz. Természetesen 
az úgynevezett „Wichmann-selfie” 
sem maradhatott el. Az ezüstérmek 
átvétele után egy finom ebédet et-
tünk, és jóllakva indultunk el haza. 
Az út egy kiadós ebéd utáni szundí-
tással telt.

Végezetül, reméljük, hogy jövőre a 
három ezüstérem mellé egy aranybe-
vonatú serleget is bezsebelhetünk.

Csapatunk tagjai: Bában Laura, Ja-
kab Éva Barbara, Kara Mátyás, Cson-
tos István, Csóka Dávid, Kinczer 
Noel, Banai Tóth István és Čermák 
Attila.

 Peter Plavčan miniszter Trencsénbe lá-
togatott, ahol arról igyekezett meggyőzni 
az ottani középiskolásokat, hogy meny-
nyire szükség van a szakképesítésre és a 
kiváló szakemberekre. A találkozó után a 
középiskolások összemérték tudásukat, és 
bemutatták ismereteiket a fodrász, kőmű-
ves, festő és mázoló, cukrász és bárpultos 
szakmán belül.

A miniszter elmondta, milyen nagyra 
értékeli a fiatalok ügyességét és sokolda-
lúságát.  A társadalomnak napjainkban is 
szüksége van magasan képzett szakembe-

Peter Plavčan miniszter hivatalában fo-
gadta a pozsonyi egyetemek rektorait, Karol 
Mičietát a Comenius Egyetemről, Robert 
Redhammert, a Szlovák Technikai Egye-
tem rektorát, valamint Pavol Šajgalíkot, az 
SzTA elnökét, illetve annak alelnöknőjét, 
Eva Majkovát. A vendégek tájékoztatták a 
miniszter urat az Európai Komisszió közös 
projektjének jelenlegi állapotáról, mely a 
Marie Sklodowska Curie COFUND elne-
vezésű program és a SASPRO – 2 munka-
program közös tervezetén működik majd a 
Horizont 2020 projekt keretén belül. 

A projekt a fiatal európai kutatók érvé-
nyesülésének támogatását szorgalmazza, 
beleértve a tehetséges szlovák fiatalokat 
is, akik külföldi kutatásokon vettek részt. 
Ezenfelül a projekt segítségül szolgálhat 
abban is, hogy jeles külföldi kutatók és tu-
dósok szlovákiai kutatásokban vegyenek 
részt.

Peter Plavčan miniszter hivatalában fo-
gadta az iskolaügyi szakszervezetek kép-
viselőit, Pavel Ondek elnökkel az élükön. 
Megbeszélésük fő témája a kormányprog-
ram iskolaügyre vonatkozó feladatainak 
teljesítése volt, különös hangsúlyt fektetve 
az iskolaügy reformálásával foglalkozó 
kérdésekre.

A miniszter tájékoztatta a szakszervezeti 
képviselőket az iskolaügy reformját előké-
szítő konkrét tervezetekről és feladatokról, 
melyeket ez év végéig kívánnak megvalósí-
tani. A javaslat dokumentációja május fo-
lyamán készült el, amikor a minisztérium 
parlamenti vitára bocsátotta az anyagot. 
Ezt követően a minisztérium kerekasztal 

Sokféle szakmára és jó szakemberre 
van szükség napjainkban is

rekre, akik nélkül nehezen boldogulnánk. 
Ők saját kezűleg készítik el a naponta hasz-
nálatos termékeket, naponta szükséges 
szolgáltatásokat nyújtanak, melyeket vala-
mennyien igényelünk. A miniszter remé-
nyei szerint a duális képzés bevezetése és 
tökéletesítése még inkább segít az attrak-
tív szakmai képzés minőségi növelésében, 
és segítséget nyújt a végzős tanulóknak a 
munkapiacon való tájékozódásukban.

A rendezvényre az Expo Center kiállí-
tási területen került sor, melynek mintegy 
2 500 látogatója volt.

A SASPRO – 2 elnevezésű projekt révén 
neves szakemberek érkezhetnek Szlovákiába

A jelentkezők közül elismert szakembe-
rek választják ki a legjobbakat. A minisz-
ter a projekt támogatását a résztvevők által 
aláírt Memorandum segítségével kívánja 
bebiztosítani.

A tervezet a SASPRO program koncep-
ciójára épül, amit 2013-ban a SzTA nyert 
el, és napjainkban is sikeresen alkalmaz. 
A neves szakemberek bekapcsolódnak a 
kutatócsoportok munkájába, jelentősen 
hozzájárulnak excellent eredmények el-
éréséhez, így a projektek kiértékeléséhez 
is. Mindezt az EU strukturális alapjaiból 
támogatják, mely lehetővé tette a modern 
laboratóriumok kiépítését. A projekt to-
vábbi hozama, hogy lehetőséget teremt a 
hazai tehetségek érvényesülésére, illetve 
garantálja a külföldi kutatási színvonal biz-
tosítását. Ez pedig reményt szolgáltat arra, 
hogy sok neves szakember itthon érvénye-
sítse tudását a jövőben.  

A minisztérium rövid időn belül elkészíti 
az iskolaügy reformjának konkrét tervezetét a 2016-os évre

megbeszéléseket szervez szakemberek, pe-
dagógusok, szakszervezeti dolgozók bevo-
násával. A tapasztalatokat, észrevételeket 
május végéig beépítik a tervezetbe, majd 
hozzálátnak a megvalósításukhoz.

A felek továbbá abban is megegyez-
tek, hogy az iskolák és szakszervezetek 
képviselőivel négy évre szóló együttmű-
ködési memorandumot írnak alá. Pavel 
Ondek javasolta, hogy a memorandum 
tartalmazza a pedagógusok és pedagó-
giai dolgozók bérfejlesztését előirányzó 
harmonogramot. A dokumentumnak tar-
talmaznia kell azokat a konkrét lépéseket, 
melyek az iskolaügy reformját irányozzák 
elő a jelenlegi kormány működése alatt.
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Peter Plavčan oktatásügyi, Ján Rich-
ter munkaügyi miniszter és Boris Suska 
környezetvédelmi államtitkár jelenlété-
ben a Vízművek képviselői együttmű-
ködési megállapodást kötöttek két 
szakközépiskola vezetőjével. Minderre 
a Nyitrán megrendezésre került JOB 
EXPORT 2016 elnevezésű állásbör-
ze első napján került sor: a szerződést 
Plavčan szimbolikusan vízzel szentelte 
meg, mintegy a minisztérium áldását 
adva ezzel a memorandumra.

A szerződés új utat nyit a Vízművek 
és a két szakközépiskola, a kassai Tech-
nikai Szakközépiskola és a tőketerebesi 
Deutsch-Slowakische Akademien ma-
gán-szakközépiskola között. Az egyez-
ség küldetése a vízgazdálkodást és ezzel 
kapcsolatos építészeti beruházásokat 
érintő szaktantárgyak oktatásának tö-
kéletesítése és propagálása. Az együtt-

szakemberre lesz szükségük. A későb-
biekben folyamatosan kell majd bizto-
sítani a szakemberellátást. Vállalatuk az 
egész ország területén képviselve van, 
így a kevésbé fejlett országrészekben is 
tudnak majd munkát biztosítani szak-
emberek és munkások számára egy-
aránt.

A memorandum lehetőséget nyújt a 
vízügyi szakemberek és a pedagógusok 
közötti eszmecserére, valamint a szak-
középiskolák harmadikos és negyedi-
kes tanulóinak gyakorlati képzésére is. 
A végzős diákok elhelyezkedése nagyon 
széleskörű lesz, számtalan munkakör-
ben dolgozhatnak majd, pl. mérések és 
reguláció technikus, vízforrások védel-
mezői, minőségi és mennyiségi ellenőr, 
diszpécser, menedzser, stb. munkakört 
láthatnak majd el.   

Peter Plavčan miniszter és Petra 
Fridichová, az Állami Pedagógiai 
Intézet – Štátny Pedagogický Ústav 
– igazgatónője találkozójuk során 
egyetértettek abban, hogy az iroda-
lom tantárgy oktatására nagyon ne-
héz összeállítani a szerzők és műveik 
optimális listáját. Kompromisszumos 
megoldásra van szükség, ám valószí-
nűleg így sem lesz mindenki elége-
dett a végső döntéssel. Mindenkinek 
van kedvenc írója, költője, irodalmi 
alkotása, amit kulcsfontosságúnak 
tart.

Az irodalom anyagának kiválasztá-
sakor elsősorban az irodalmi szöveg 
megértésére kell megtanítani a gye-

mi szükséges és mi nem szükséges 
a kötelező irodalom tanításához

rekeket. Meg kell velük ismertetni az 
irodalom fejlődésének korszakait, az 
irodalmi alkotások hatását az egyes 
történelmi korszakokra, ill. a későb-
bi generációk irodalmi szerzőinek 
munkásságára. Ezért fontos, hogy 
minden történelmi korszak jelentő-
sebb alkotása képviselve legyen az 
irodalom tanításában.

A kiválasztott szövegen belül meg 
kell tanulniuk a diákoknak az elmé-
leti ismereteik alkalmazását, el kell 
sajátítaniuk a szövegfeldolgozás alap-
vető stratégiáit. 

Az Állami Pedagógiai Intézet igaz-
gatónője ismertette a miniszterrel 
azokat a konkrét műveket, melyeket a 

négy-, ill. ötéves gimnáziumok tanu-
lói tanulnak. A szlovák- és világiroda-
lom műveit a jelenleg érvényben levő 
Állami oktatás program értelmében 
műfaji kategorizálás szerint ismerik 
meg a diákok. A szerzők és a művek 
kiválasztása nem alkot zárt rendszert, 
a tanárnak lehetősége nyílik a változ-
tatásra. A pedagógusok ezáltal bővít-
hetik a szerzők és műveik névsorát. 
Az érettségi tesztek készítői azonban 
az Állami oktatási programban kö-
telezően megjelölt szerzők listájából 
alkotják meg a feladataikat. Ennek 
köszönhetően a tanítók és a tanulók 
egyaránt tudják, mire számíthatnak 
az érettségi vizsgák folyamán.

A Vízművek és két szakközépiskola 
együttműködési szerződést írt alá

működést az az igény keltette életre, 
miszerint a nemzetgazdaságnak 2020 
után egyre nagyobb szüksége lesz e té-
ren új, szakképzett szakembergárdára.

Plavčan elmondta, hogy az említett 
szaktantárgyak hatékony támogatása 
nemcsak a minisztérium és a nemzet-
gazdaság érdeke, hanem a fiatalok elhe-
lyezkedését is elősegíti majd. Támogat-
ni kell azokat a szaktantárgyakat, ahol 
lehetőség kínálkozik a szakközépiskola 
és a munkáltatók kapcsolatának elmé-
lyítésére. A minisztérium ezen a vona-
lon a főiskolai és egyetemi tanulmányok 
terén is megpróbál kedvező feltételeket 
nyújtani. Az új szakemberek minden 
bizonnyal megtalálják számításukat a 
munkapiacon – tette hozzá a miniszter.

A vízművek vezérigazgatója elárulta, 
hogy 2020 után több, mint 80 főiskolát 
és mintegy 150 középiskolát végzett 
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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

Sok kedves könyvem van, például Koszto-
lányi kötetei, ezeket két-három évente sorra 
mind újraolvasom, az újrafelfedezés nagy él-
ményével. A legkedvesebb azonban folyton itt 
van a kezem ügyében, az asztalomon, rögtön 
a Biblia mellett, ez pedig Laczkó Krisztina és 
Mártonfi Attila 2004-es szerzeménye, az Osi-
ris-féle Helyesírás, ismertebb nevén az OH. 
Mondjuk, ha egy szerkesztőnek az OH a bib-
liája, az talán nem is túlságosan furcsa. Tán 
az sem, hogy a Bibliához hasonlóan ebben is 
alá vannak húzva bizonyos részek. De azért 
mégsem tekintek rá szentírásként, ehelyett 
valóban a kedvesek közt is a legkedvesebb, 
azaz szeretem, de gyakran nem értem a 
javaslatát vagy nem értek vele egyet. Per-
sze, nem az olyan véletlenszerű elírásokra 
gondolok, mint a 727. oldalon tárgyalt 
„földalatti” és „föld alatti” megkülönbözteté-
se: az első ugye illegálist jelent, a másik meg 
azt, hogy a föld alatt található, na és a szótár 
ez utóbbihoz rendeli az irodalmat, mondván: 
„föld alatti irodalom”. Persze, ilyen is elkép-
zelhető, ha az ember elássa a könyveit, és 
bizony egy nagyobb házi könyvtár esetében 
sem volna rossz, ha a polcokon túlnövő ál-
lományt valahová a parketta alá lehetne gyö-
möszölni.
Az, hogy néha nem értem, nyilván az én hi-
bám, de hogy nem értek vele egyet, az ab-
ból is fakadhat, hogy ketten kétféle helyről 
jöttünk, más szavakkal: eltérően szocializá-
lódtunk. Az OH egy standardnak (mennyei 
eredetűnek) tartható, akadémiai közeg szüle-
ménye, én meg az édesanyámé, s bizony, az 
anyanyelvével az ember nem szeret vesztésre 
állni. Mondok erre is példát: a csóvány szót 
az OH nem tartalmazza, a csalán (564. oldal) 
azonban számomra annyira elvont, hogy csak 
nehezen tudom ezzel a növénnyel azonosíta-
ni. Van viszont lanovka (988. oldal), amit az 
én időmben a kisiskolások fejéből igyekeztek 

kiverni, mondván, hogy az drótkötélpálya, de 
azóta szerencsére nagyot változott a világ, s 
ahogy van a valóságban lanovka, úgy van már 
a szótárban is.
Ha szöveget szerkesztek, s úgy látom jónak, se 
a csóványt, se a lanovkát nem javítom. Mert 
az OH szavakat és kifejezéseket tartalmaz, 
szövegkörnyezetet vagy konkrét beszédhely-
zetet nem. Ráadásul a szerkesztő kételkedő 
ember, épp azáltal képes mások írását javíta-
ni, hogy ahol kell, ott kételkedik. Ahol meg 
nem, ott nem, és akkor az OH-ban utána sem 
néz. És lehet kételkedni az OH-ban is.
S hogy mitől kedves egy munkaeszköz? Hát 
attól, hogy nem csak munkaeszköz, másként 
is kézre áll. Olvasom például ágyban is, és 
nem győzök csodálkozni, mennyi magyar 
szónak nem ismerem, de még csak nem is 
sejtem a jelentését. Aztán vannak benne min-
denféle kedvességek, például Kertész Imre, 
Esterházy Péter, Nádas Péter – a sor hosszan 
folytatható, míg mondjuk szlovákiai magyar 
illetőségű írót csak egyet említ, Fábry Zoltánt, 
mögötte zárójelben meg is jegyzi, hogy író. 
De van például Gramma Nyelvi Iroda (758.), 
meg Csemadok (568–569.). Jó volna tudni, 
melyik marad benne a következő kiadásban, 
vagy hogy milyen új tulajdonnevek kerülnek 
majd bele. Čalfa, Mariánra nyilván nem lesz 
már szükség, Čapek, Karel viszont minden 
bizonnyal túlél minden kiadást. Köbölkút 
(955.) – hogy egy személyes érintettséget em-
lítsek, anyukám s feleségem szülőfalujának 
nevét is tartalmazza a szótár (miközben a kö-
zeli Párkányt nem).
Sajnos, velem együtt a könyv is kopik, de 
azért tartja magát, igyekszik. Mondjuk, kellő 
óvatossággal lapozom, s igyekszem másként 
is a kedvében járni, már ahogy az egy legked-
vesebb könyvnek kijár. És természetesen nem 
kölcsönzöm, egy ennyire intim kapcsolat, 
mint az enyém az OH-val, eleve belügy.

Benyújtás: 
A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhat-
nak. A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk a katedra.szerkesztoseg@gmail.com 
címre. A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést 
+ A KATEGÓRIA MEGNEVEZÉSÉT. Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola 
nevét, postacímét, e-mailcímét és telefonszámát.
Beküldési határidő: 2016. július 11.
A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, illetve a www.katedra.sk  
honlapon közzétételre kerülnek. A győztes pályamunkák a Katedra 2016/2017-es évfolyamá-
nak hasábjain is olvashatók lesznek. Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra 
Napok keretén belül kerül sor.

Ajánlott témák:
 pillanatkép az óraközi szünetről    tanszereink, másképp    az iskola színei    csend/zaj az iskolában    tanítás előtt/alatt/után

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Katedra folyóirat szerkesztősége ismét meghirdeti A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY pályázatát.
A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását (3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény 
forgatókönyvét tartalmazza, amely a 2015/2016-os tanév folyamán kerül megrendezésre. Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.
Kategóriák:
 óvoda           alsó tagozat és napközi           felső tagozat           középiskola

A pályázat célja:
A hagyományos iskolai rendezvények – karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – mellett ötletbázist hozni létre, amely 
inspiráló jelleggel bírhat más iskolák számára is. A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, az adott közösségben betöltött pozí-
cióját is erősítik. 

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 
katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
A levél tárgyába írják: 
CÍMLAPFOTÓPÁLYÁZAT. Minden pá-
lyázó tüntesse fel a nevét, címét, iskoláját, 
a kategória megjelölését, e-mailcímét, tele-
fonszámát. 

Beküldési határidő: 2016. július 1.

A versenyben három kategórián belül vehetnek részt a diákok:
 1. kategória: alsó tagozatosok (1-4. osztály)     2. kategória: felső tagozatosok (5-9. osztály)    3. kategória: középiskolások

Minden pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat. A versenyzők 
elektronikusan küldjék a képeiket, melyeket álló formátumban 
kérünk készíteni, 20 x 30 cm 300 dpi rgb JPG/TIFF formátum-
ban, 2500 x 3500 pixel felbontásban.

A legjobb pályamunkánk elismerő oklevélben és könyvjuta-
lomban részesülnek, valamint a www.katedra.sk honlapon 
közzétételre kerülnek.
A győztes fotók a Katedra címlapján szerepelnek majd.
Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra Napok 
keretén belül kerül sor.

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); CSANDA GÁBOR, a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet munkatársa, a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője, Pozsonyban él (gaborcsanda@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, 
közíró, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Ka-
tedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Bc. GALAMBOS BARBARA, végzős tanító szakos hallgató 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); Dr. GYARMATHY ÉVA, az MTA TTK Kogni-
tív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, Zebegényen él (gyarmathy.eva@gmail.com); RNDr. HORVÁTH 
GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Zselízi Alapiskola tanára, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk);  
JEFFERIES MAKKI MÁRTA, a dunaszerdahelyi Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ gyógypedagógusa, Dunaszer-
dahelyen él (m.marti62@gmail.com); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében 
biológus (tjurikova@ukf.sk); Bc. KELE ILDIKÓ, a Dunamocsi Óvoda igazgatónője (ildiko.kele@gmail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komá-
romi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com); KOMJÁTI ILONA, füssi óvoda igazgatónője  
(travnikms@gmail.com); L. RITÓK NÓRA, az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola igazgaója, Berettyóújfalun él 
(l.ritoknora@gmail.com); PaedDr. MÁTÉ ANETT, Baracai Alapiskola, Baracán él (nettyke73@gmail.com); MOLNÁR KRISZTA, a TAN-
DEM, n.o. trénere, Dunaszerdahelyen él (molnar.kriszta@tandemno.sk); Mgr. SÁNDOR ZSUZSANNA, PhD., a nyitrai KFE KeTK Idegen-
forgalmi Tanszékének adjunktusa, Nyitrán él (zsdolinszky@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Ga-
udium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.
com); Mgr. SZANYI NÓRA, a Református Egyházközség Alapiskolájának tanára, Rozsnyón él (szanyinora70@gmail.com); DR. TÓTH  
ATTILA, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának adjunktusa, Kolonban él (atoth2@ukf.sk); Bc. VÖRÖS 
MÓNIKA, a Nyitrai KFE magyar–biológia szakos hallgatója, Padányban él (monika.vorosova91@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, 
a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

OH
Csanda Gábor



A tanévkezdésre felújított iskolát és az újon-
nan kialakított játszóteret a gyerekek hamar 
birtokukba vették.

„...jó szóval oktasd, játszani is engedd...“ – krea-
tív,  készségfejlesztő játékokkal színesítjük a ta-
nítási órákat, ezzel is vonzóbbá téve az oktatást.

A szabadságharc hőseire emlékezünk – 
március 15-i megemlékezés.

Learn English – angol nyelvi foglalkozás az 
iskola könyvtárában.

Az iskolaépület átadásának 40. évfordu-
lójára tavaly ősszel állított kopjafa csúcs-
dísze egy ecset, szimbolizálva névadónk 
szellemiségét és munkásságát.

Csallóközi ivóvíz a palackokban – rendha-
gyó biólógiaóra a víz világnapján.

Az iskolánk mellett müködő SK TALENT 
kézilabda-egyesület sikert sikerre halmoz.

–„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön“ – faültetés az 
iskola udvarán a Föld napja alkalmából.

Sítanfolyamon a 
Nyugati-Tátra csú-
csai alatt.

A jövő reménységei az informatika alapjaival 
ismerkednek.

Barkácsolás a korszerűen felszerelt technikai 
szaktanteremben.

Az 1999-től rendszeresen megjelenő, Szó-tartó 
című iskolaújságot 2016 márciusától iskolatévé 
váltotta fel.

SZABÓ GYULA ALAPISKOLA, DUNASZERDAHELY

XXIII. évfolyam 10. szám    2016. június

www.katedra.sk

Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

A hónap témája: a tehetség
 Gyarmathy Éva: A tehetséggondozás rögös útja  Jefferies Makki Márta: A tehetséges 

gyerekek helyzete oktatási rendszerünkben  L. Ritók Nóra: Tehetséggondozás a tante-
remben és a tantestületben
 Molnár Kriszta: A pályaorientációs munka lehetőségei iskolai kereteken belül  Tóth  

Attila: Számadás iskoláinkról a Zoboralján  Komjáti Ilona: A grafomotorika tökéletesítése 
az óvodában


