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legkedVeseBB könyVem könyvajánló

A címlap Berta Ádám fényképének 
felhasználásával készült. 

szeRzőink

kaTedra

Persze tündérmesékkel kezdtem én is, 
azt hiszem, erről felesleges sokat beszél-
ni, olyan futószalagon gyártott eredettör-
ténet. Nyilvánvalóan milliószor vonzóbb 
lenne olyan tanórákra kelni hétfő regge-
lenként, ahol azt gyakorlod, hogyan ala-
kítsd kosárnyi sárkányfarkú kiskutyává a 
kedvenc kakaósbögréd. A tündérmesék 
magnetizmusa rántott az irodalom vonzás-
körébe, de mégsem róluk szeretnék most 
mesélni. Mert van egy másik eleme gyerek-
korom olvasmányélményeinek, amiről sze-
rintem érdemesebb.
Vegyünk egy gyerekkönyvet, aminek a 
főhőse egy vézna kislány, koszlott bo-
szorkányruhában. Nem, nem, inkább egy 
diszfunkcionális kis család. Vegyünk egy 
gyerekkönyvet, aminek a „főhőse” a mentá-
lis egészség megbomlása. 
Dolphin londoni szociális lakásban él lassan 
széthulló családjával: az impulzív, tetová-
lásokkal borított anyjával, Marigolddal, és 
közös életüket egyre nehezebben viselő nő-
vérével, Starral. Marigold alkalomszerűen 
dolgozik csupán, szoros barátságot ápol az 
alkohollal, és fiúi hetente váltják egymást. 
Mániákus, csillogóan optimista időszakai 
után rendre mély-mosdatlan depresszióba 
zuhan. És úgy tűnik, addig nem nyugszik, 
amíg testének minden négyzetméterét kü-
lönleges, saját tervezésű tetoválásokkal 
nem borítja be. Régebben mindig Star volt, 
aki a gondjukat viselte, és azt mantrázta, 
Marigold nem tehet róla, hogy az ő agyát 
kicsit másképp huzalozták, mint a rendes 
emberekét. De Star egyre dühösebb, igaz-
ságtalannak érez ennyi felelősséget. Már 
tizenhárom éves, szeretné a saját életét is 
élni egy kicsit. Dolphin az iskolában népsze-
rűtlen, diszlexiás, és még csak tíz éves. Két-
ségbeesetten igyekszik megóvni a törékeny 
harmóniát, annál is inkább, mert Marigold 
rémmeséi az állami gyermekotthonokról 
egy életre az agyukba égtek. 
Jacqueline Wilson kortárs realista gyerekre-
gényei számos brit irodalmi díjat szereztek 
az írónőnek, de talán még több vitát szültek 

a szakmabeliek körében. A témái rendsze-
rint súlyosak és kontroverzek, éppen amiatt, 
mert gyerekeknek szólnak. De ha engem 
kérdez bárki, ez a legnagyobb előnyük is. A 
Micsoda Anya! (eredeti angol címe, a kissé 
találóbb The Illustrated Mum utalás Ray 
Bradbury 1951-es novellagyűjteményére, a 
The Illustrated Manre) az egyik legkedve-
sebb regényem, és én legalábbis roppantul 
értékeltem, hogy a könyv nem próbált ha-
zudni vagy szépíteni semmit; hogy mellőzött 
minden képmutatást. Erre igazából később, 
számos újraolvasásaim során döbbentem rá, 
gyerekként csak ösztönösen ragaszkodtam 
az élő, lélegző, borzalmasan tökéletlen hő-
seihez. Dolphinnal együtt háborodtam fel, 
mikor a teljesen szakszerűtlenül viselkedő 
tanára az egész osztály előtt szégyenítette 
meg késés miatt, amiről Marigold félelme-
tes rohama tehetett. Vele együtt rettegtem, 
hogy az anyja most talán végérvényesen be-
golyózott. Vele örültem, mikor barátot talált 
az iskolai könyvtárban, miközben együtt 
bujkáltak erőszakos osztálytársai elől. Ér-
dekes, de valahol mégis nyilvánvaló: ahogy 
idősebb lettem, újraolvasva más fényben 
láttam a testvéreket és a bipoláris depresz-
szióval küzdő Marigoldot, elnézőbben áll-
tam a gyengeségeikhez, jobban értettem az 
aggályaikat és frusztrációikat. Ezzel párhu-
zamosan egyre jobban dühített az ignoráns, 
rosszindulatú, csupa belső bizonytalanság-
ról árulkodó viselkedés, amivel a környeze-
te viseltetett Marigold és lányai iránt, mert 
annyira valódi világbeli reakció ez is sok-
szor. De Jacqueline Wilson nagyon okosan 
veszi fel a harcot ezzel a hozzáállással: taní-
tani próbál; amellett, hogy nagyon élvezete-
sen ír, rettentően edukatív, bátor és egyenes. 
Talán nem árulok el nagy meglepetést azzal, 
hogy bár a végkifejlet nem habos-babos és 
rózsaszín, mégis alapvetően derűlátó. Nem 
hiszem, hogy kizárólag azért, hiszen mégis 
ifjúsági irodalom a zsáner. Afféle emlékez-
tető ez, miszerint a mentális betegség diag-
nózisa nem feltétlenül tragédia – és semmi-
képpen sem halálos ítélet.

gyurász marIanna

Mgr. BOLEMANT LILLA, PhD., az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
– NÚCEM), tudományos kutató, Pozsonyban él (liliana.bolemant@nucem.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda 
tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); GYURÁSZ MARIANNA, a Comenius Egyetem Orvostudományi Karának dok-
torandusza, Pozsonyban él (marianna.gyuraszova@gmail.com); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intéze-
tének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); KISS RÓBERT, kanonok, nagyszombati püspöki helynök, komáromi espe-
resplébános (kiss1972@gmail.com); KOMJÁTI ILONA, a Füssi Óvoda igazgatónője (komjatiilona@centrum.sk); Mgr. LÁNCZOS ANDREA, 
a Consensus munkatársa, Dunaszerdahelyen él (nkomunikacia@gmail.com); Mgr. MAHOR KATALIN, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola taní-
tója, Gútán él (knkatica@azet.sk); Mgr. NAVRÁTIL TÍMEA, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola tanítója, Gútán él (navratil.timea@gmail.com);  
PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); 
Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com);  
PaedDr. PUSKÁS ANDREA, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Modern Filológiai Tanszékének tanszékvezetője, Nagymegyeren 
él (puskasa@ujs.sk); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovag-
ja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  Mgr. SZABÓ KRIŽAN ANDREA, az Állami Pedagógiai és Módszertani  Központ komáromi 
kirendeltségének munkatársa, Komáromban él (andi77@zoznam.sk); PaedDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem Természettudomá-
nyi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com); PaedDr.  VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi 
Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem 
Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

TökéleTlen 
Tündérmesék

csóka FeRenc: Meditálók titka
Eladási ár: 12 Eur, kedvezménnyel 9 Eur

A szerző ifjúsági regénye a kalandokról, sci-firől, szerelemről, táborozásról szól. 
Ajánlott a 12-15 éves korosztálynak.

FellingeR káRoly: ilka váRa
Eladási ár: 14 Eur, kedvezménnyel 10 Eur

Hol lelhető fel és mire használható a szótalan víz? Igézés ellen királylányoknak, hiszen 
csak az lehet hatásos. Természetesen az Óperenciás-tengernél, ahol az ég a földdel dör-
zsölődik össze. Ám a dolgok nem ilyen egyszerűek, még a mesében sem. Kell hozzá egy 
kis iszap és tizenkilenc egymás mellett álló fűzfáról való gallyak, egyebekről nem is be-
szélve. Pl. hogyan lesz a hallgatásból arany? Miért potyognak a cigánygyerekek az égből, 
ha egyszer a gólya hozza őket is? És hol van az a hely, ahol a hétfejű sárkány fél a vihartól? 
Vagy tűzokádás helyett felcsap tűzoltónak a faluban. Hol hall nagyot a táltosanyó? Hol 
nem szeret mosakodni a legkisebb démon? Hát ahol pálinkás szép jó napot kívánnak 
egymásnak az emberek. Hol, vagyis hol nem, valahol a Csallóközben vagy épp Mátyus-
földön. Legalábbis Fellinger Károly élvezetes mesekönyve szerint. Egytől kilencvenkilenc 
éves korig szeretettel ajánlom az Olvasóknak! Hiszen azt is megtudhatjátok belőle, miért 
értékes az aranykukac, és miért kell a nyulat vagy boszorkányt megpatkolni. Jó szórako-
zást! (Jász Attila – Csendes Toll, költő, szerkesztő, esszéíró)

z. néMeth istván: 
aRanyeső, ezüsthó
Eladási ár: 12 Eur, kedvezménnyel 9 Eur

Igazi ünnep olvasóinknak, ha megjele-
nik egy Z. Németh István-kötet, az pedig 
valóságos csemege, ha az a kötet gyer-
mekverskötet. Egyszerűen elvarázsolnak 
a választékos szavak, a csengő-bongó rímek, 
az egyedi, változatos versformák, versei-
nek fűszere, a szelíd irónia és derű. Olyan 
szakácsa Ő irodalmunknak, aki nem beszél 
sótalanságokat, aki mindig főz valami fris-
set, ehetőt, nem mindennapit.

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



Dobogó

TarTalomjegyzék

„Uram, tégy engem a te békéd eszközé-
vé!” Ha csak ezt írnám a dunaszerda-
helyi Új családról, ebből az egy mon-
datból is sokat megtudhatnánk róluk, 
hiszen mi jellemezhetné jobban a ke-
resztény családot, mint az imádságaik. 
Az Új család tagjai rendszeresen imád-
koznak és gyakran a fenti szavakkal fe-
jezik be közös áhítatukat. Teréz anyá-
nak és munkatársainak napi imáját, 
melyet hosszú ideig Assisi Szent Ferenc 
imájának tulajdonítottak, a MÉCS csa-
ládközösségben ismerték meg, melyet 
igaznak és időszerűnek találtak. Ez az 
ima nagyon jól összefoglalja, hogy mi 
a keresztények feladata a világban: tö-
rekedni a jóra és jobbá tenni a világot.

Krisztinát és Jácintot annakidején a 
házasságkötés előtti jegyesoktatás és a 
keresztény életbe bevezető szentségekre 
való felkészülésük alkalmával ismer-
tem meg. A hittanismereteikben való 
elmélyülésük időszakában kötelezték 
el magukat Krisztus mellett, s adták át 
neki életüket. Két gyermekük, Sámu-
el és Róbert a dunaszerdahelyi Szent 
György-templom ministránsai. Sámuel 
kitűnően hegedül, s havonta rendszere-
sen zenél a nagyszombati magyar nyel-
vű szentmisén. 

Krisztina és Jácint a dunaszerdahelyi 
MÉCS közösség életét szervezik, ahol 
papi támogatással a családok, általá-
ban hat-nyolc házaspár, havonta egy-
két alkalommal együtt imádkoznak, az 
élet ügyes-bajos dolgairól beszélgetnek, 
elmélkednek. A beszélgetésekben se-
gítséget, iránymutatást adnak a MÉCS 
beszélgetési módszerei és éves temati-
kái. A közösség családjait a Krisztus-
ban való hit köti össze, ettől alakult ki 
közöttük az egyre őszintébb hangnem. 
Ez ad bátorságot nekik a megnyílásra, 
s gyakran rácsodálkoznak, hogy mind-
egyiküknek hasonló problémáik van-
nak, s látva egymás hitét, kitartását, a 
gondok, nehézségek ellenére is derűsek 
tudnak maradni.

kiss róberT

Gabriel Calvo atya, a MÉCS Napok 
szervezője írja: „Isten arra teremtette a 
férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, sze-
retetet adjanak a világmindenségnek. 
Az Úr a maga képére és hasonlatossá-
gára alkotta a házasságot. Ő pedig nem 
zárt kör. Isten középpont, ahonnan élet 
és szeretet árad.” Majd így buzdítja a há-
zasságban élőket: „A boldog házasság-
hoz hozzátartozik, hogy kettőtök kap-
csolatánál messzebbre tudtok tekinteni. 
A társadalom arra vár, hogy kilépjetek 
a páros önzés magányából. Isten pedig 
arra hív, hogy az egymás és gyerme-
keitek iránti szeretetből továbblépjetek 
az egyetemes szeretet felé. Házastársak 
vagytok: arra születtetek, hogy szerete-
tet árasszatok mindenfelé!”

Újék a mindennapokban a hiteles 
keresztény életre törekszenek. Adven-
tet, a bizalommal telt várakozás idejét 
családjukban a csend, az elmélkedés és 
az imádság légköre hatja át. Ebben az 
időszakban többet foglalkoznak Isten 
dolgaival, hogy jobban megismerjék, 
akit várnak, s szelíd lelkülettel tanulja-
nak tőle az ő útjain járni. Ebben az idő-
ben kerülik a hangos helyeket, izgalma-
kat, szórakozásokat, s ha tehetik, részt 
vesznek a rorátékon, az adventi hajnali 
miséken. 

Advent minden magyar család szá-
mára meghívás a karácsonyra, Jézus 
Krisztus születésének ünnepére való 
felkészülésre. Mivel a hitben mindany-
nyian úton vagyunk, szükségünk van 
az imádsággal, a jócselekedetekkel és 
a lemondással bearanyozott kegyelmi 
időre, amely megtisztít, megszentel és 
segít a lelkiekben való növekedésben. 
E szent idő a bűnbánati ideje, mely az 
Úrral való szentségi találkozások által 
felemeli az elesett embert.

Krisztus közeledik felénk, hogy meg-
nyissa szemünket. Kopogtat lelkünk 
ajtaján, hogy mi is a béke eszközévé 
váljunk, hogy mindenhova szeretetet, 
megbocsátást és egyetértést vigyünk.

kriszTus közeleDik felénk
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Dr. Szlávik Antal hidaskürti plébános 
neve széles körben ismert a felvidékiek 
körében. Ez nem véletlen, hiszen An-
tal atya „nem csupán” a plébániáján 
teljesít szolgálatot: sokan a Házas Hét-
vége Mozgalom felvidéki meghono-
sítójaként vagy magyar nyelvű szent-
földi zarándoklatok szervezőjeként, 
esetleg a nagyszombati érseki bíróság 
egyházbírójaként ismerik, a hittudo-
mányi tanulmányokat folytatók pedig 
a Magyar Hitoktatási Központ igazga-
tójaként vagy a kánonjog docenseként 
találkozhattak vele. Beszélgetésünk 
során arról kérdeztem Antal atyát, ho-
gyan sikerült a tardoskeddi születésű, 
papi hivatást választó fiatalembernek 
ezt a színes életpályát bejárnia, ho-
gyan éli meg a papi, egyházbírói és pe-
dagógusi szolgálatát egyszerre. 

 Hogyan jutott arra, hogy a papi 
élethivatást válassza? Voltak-e olyan 
személyek, akik hatással bírtak erre a 
döntésére?
 Sz. A.: - A papi hivatás ajándéka titok 

és kegyelem. Titok, mert nem tudjuk, 
hogy miért éppen azt a fiút hívja az Is-
ten, aki a papságra jelentkezik, és kegye-
lem, mert csak Isten kegyelmének segít-
ségével tudja valaki ezt elvállalni. Ez a 
kettő az én életemben is jelen volt: én 
magam sem tudom, hogy miért éppen 
engem választott az Isten, de éreztem a 
hívását. És mennem kellett. A híváshoz 
kegyelmet is ad az Isten, és ez adja a fi-
únak a bátorságot és az erőt, hogy elin-
duljon az úton, noha nem tudja ponto-
san, hová visz az és milyen lesz. De bízik 
az Istenben, hogy ha meghívta, akkor 
vezeti is őt. Így volt ez énvelem is. Szent 
András apostolról olvassuk az evangéli-
umban, hogy először Keresztelő Szent 
János tanítványa volt. Amikor megis-

merte Jézust, aki eljött Jánoshoz, attól 
a perctől kezdve Jézust követte. És nem 
csak ő egyedül követte Jézust, hanem el-
újságolta testvérének, Péternek is, hogy 
megtaláltuk a Messiást, és őt is elvitte 
Jézushoz. Nem tudjuk, mi lett volna Pé-
terből, ha nincs András testvére, és ha 
András nem viszi el őt is Jézushoz. Ilyen 
andrások minden pap életében vannak. 
Elsőáldozó korom óta ministráltam, és 
figyeltem a plébános urat, hogyan végzi 
a szentmiséket. Már akkor megtetszett 
nekem Jézus szolgálata, a hívek Jézus-
hoz vezetése. Nagyon jó plébánosunk 
volt, Drozdy Gyulának hívták – ő volt az 
én példaképem, az egyik meghatározó 
személy az életemben. Tardoskeddről, 
ahonnan származom, sok papi hivatás 
születik, és én gyerekként már láttam az 
idősebb testvéreimen, hogyan lesznek 
pappá. Különösen meghatározó volt 
számomra Simek Sándor példája, akivel 
barátok voltunk. Rajta láttam, hogy mit 
kell tenni annak, aki pap szeretne lenni. 
Először érettségit kell szerezni, és aztán 
lehet jelentkezni a Teológiai Fakultás-
ra. Én is ezt tettem. Hálás vagyok az én 
andrásaimnak, akik hatottak rám, és 
segítettek abban, hogy én is kimondjam 
Jézus hívó szavára az igent. 

 A teológiai végzettség megszerzését 
követően hol teljesített szolgálatot? 
Milyen kihívásokkal kellett ezeken a 
helyeken szembenéznie?
 Sz. A.: - Pappá szentelésem után két 

évig voltam Érsekújvárban káplán. 
Érsekújvárban nagyon erős lelki élet 
volt akkor is, sok lelki tennivaló akadt, 
és gyakran elfáradtam a lelkipásztori 
munkában. De ez kellemes fáradtság 
volt. Sokat tanultam ezen a nagy plé-
bánián a lelkipásztori munkát illető-
en, hogy majd ha önálló plébános le-

szek, ezeket a tapasztalatokat tudjam 
érvényesíteni. Első plébánosi helyem 
Szentantal-Bacsfa volt, amely a felvi-
déki magyarság legnagyobb búcsújáró 
helye. Kicsi, de annál nagyobb jelentő-
ségű falu ez, mivel ott őrzik a Szűzanya 
könnyező kegyképét. Ahogy odakerül-
tem, rögtön a búcsúk szervezésének 
feladatával találtam szemben magam, 
ami a kommunista időkben nem volt 
veszélytelen dolog. Az állami hatósá-
gok szerették volna visszaszorítani a 
búcsújáró hívek számát, viszont a Jóis-
ten segítségével sikerült a zarándokok 
számát évről évre növelni. Olyannyira, 
hogy már nem fértek be a templomba. 
A Szűzanya búcsúját szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony napján ünnepeltük 
Szentantalon, de a 89-es fordulatot kö-
vetően megindítottunk egy másik bú-
csúnapot, amely régebben létezett: ez 
pedig a kegykép könnyezésének évfor-
dulója, június 19-e lett. Ezt a két búcsú-
napot ma is tartják a kegyhelyen. Meg-
tarthattuk a szabadtéri szentmiséket, és 
öröm volt látni a tömeget, akik eljöttek 
a Szűzanyához. Hét évig voltam plé-
bános Szentantalon. Ezután, 1993-ban 
Magyarbélre kerültem plébánosnak. 
Magyarbél közel van Pozsonyhoz, és a 
főváros hatása nagyon érezhető volt a 
híveken is. Az idősebb generáció még 
magyarul beszélt, igényelte a magyar 
szentmiséket, a fiatalabb generáció, 
amely már szlovák iskolába járt, jobban 
fejezte ki magát szlovákul, és a szlovák 
szentmiséket látogatta. Itt a fő feladat 
ennek egyensúlyba tartása volt. 1998-
ban kerültem Hidaskürtre plébános-
nak. Ez a plébánia azért igényes, mert 
a hozzá tartozó két filiális, Vízkelet és 
Feketenyék lélekszámban ugyanolyan 
nagyságrendű, mint az anyaegyház. 
Mind a három községben egyformán 

PeTres CsizmaDia gabriella

„Vannak még CsoDák ma is, 
csak	észre	kell	venni	őket”
beszélgeTés szláVik anTal 
Plébános úrral
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igénylik a plébános szolgálatát, és oly-
kor nem könnyű igazságot tenni, hogy 
a hívek igényei ne sérüljenek sehol sem. 

 Akik ismerik Önt, jól tudják, hogy 
nemcsak a hívek lelki életével törődik, 
hanem az Isten házára, a templomok-
ra is nagy figyelmet szentel. Nem vé-
letlenül nevezik „templomújító pap-
nak”… 
 Sz. A.: - Amikor Szentantalra ke-

rültem plébánosnak, a kegytemplom 
nagyon rossz állapotban volt. De nem 
voltak jobb állapotban a filiális temp-
lomok sem Nagyszarván, illetve Tár-
nokon. A templomatyák rögtön azzal 
fordultak hozzám, hogy szeretnék 
megjavítani a templomokat. Amikor 
a tárnoki templomba először bemen-
tem, láttam, hogy a szentély fala ke-
resztben olyannyira meg van repedve, 
hogy a nyílás is látszódik. Megtudtam, 
hogy előttem egy másik paptestvér 
is jelölt volt erre a plébánosi helyre, 
de amikor meglátta a tárnoki temp-
lomot, azt mondta, hogy olyan, mint 
az istálló, és ő ide nem jön. Én meg 
azt mondtam, hogy Jézus is istálló-
ban született, és az istállót átalakítjuk 
szép Isten házává. És elindultak a nagy 
templomjavítási munkálatok, mindhá-
rom templomot restaurálás alá vettük. 
Megújult a szentantali kegytemplom 
tornya, tetője, külső falai, orgonája, 
ami negyven évig nem szólt előtte. 
Morva orgonajavítókkal olyannyira si-
került helyrehozatni az orgonát, hogy 
koncerteket lehet rajta játszani. Az első 
koncertet Szabó Imre orgonaművész 
adta, aki gimnáziumi évfolyamtársam 
volt. A kegyképet új állványzatra tet-
tük, amit búcsúkor elektromos motor 
emelt fel az oltár fölé. Hasonlóan si-
került a nagyszarvai és tárnoki temp-

lomot is helyrehozni. Ami korábban 
istállónak nézett ki, azt az Isten segítsé-
gével és a hívek adakozásából sikerült 
gyönyörű templommá varázsolnunk. 
Amikor a hidaskürti plébániára kerül-
tem, hasonló templomjavítási mun-
kálatokba kezdtem. Kívülről-belülről 
megjavítottuk a plébániatemplomot 
és restauráltuk az orgonát. Vízkeleten 
a templom belsejét szépítettük meg, 
restauráltattuk az oltárokat, kifestettük 
a templomot, és a régi ablakok helyé-
re új ólomüvegablakokat helyeztünk. 
Feketenyéken volt a legrosszabb álla-
potban a templom. A statikus szerint 
a torony életveszélyes volt, bármikor 
ledőlhetett, ezért komoly munkálatok-
ra volt szükség. Itt is külső-belső res-
taurálásra és az orgona megjavítására 
vállalkozunk. Ma már öröm misézni 
mindegyik megszépült templomban.

 A templomok felújítása mellett a 
helyi lelki élet fellendítése is a szív-
ügye. Ezt a munkáját a fiatalokra való 
odafigyeléssel kezdte. Meséljen a lelki 
túrákról és a hittanos napok szervezé-
séről! 
 Sz. A.: - Az ún. lelki túrák szervezésébe 

Puss Sándor atyán és a KIK-eseken ke-
resztül kapcsolódtam be, ők szólítottak 
meg, hogy vállaljam egy-egy csoport 
vezetését. A lelki túra fogalma a lelki-
gyakorlat és a turisztika ötvözeteként 
született meg, vagyis olyan túrázásról 
volt szó, ahol menet közben pihenőket 
tartottunk, elmélkedéseket végeztünk, 
esténként szentmisét mutattunk be. 
Nagy élmény volt számomra ez, mert 
előfordult, hogy meg nem keresztelt fi-
atalok is csatlakoztak közénk, és itt in-
dult be a megtérésük. Volt egy nagyon 
érdekes eset, amelyben szemmel látha-
tóan éreztem az Isten kegyelmét. Egy al-

kalommal a vallásos fiatalok csapatához 
szegődött egy pozsonyi fiú, aki nem volt 
megkeresztelve és nem volt hívő. Nagy 
hegymászó volt, és gerinctúrára készült 
a Tátrában. Egy napra hozzánk szegő-
dött, kíváncsiságból, hogy megnézze, 
mi az, amit mi csinálunk. Túrázás köz-
ben sikerült vele lelki beszélgetéseket 
folytatnom. A fiú a csoporttal töltötte az 
éjszakát. Másnap a reggeli után el akar-
tuk őt búcsúztatni, amikor kijelentette, 
hogy velünk marad. Az egész túrát ve-
lünk töltötte, nagyon érdeklődő volt, és 
valami megindult benne, ami aztán nö-
vekedni kezdett, mint a pici mustármag. 
Amikor hazajöttünk, rá egy hónapra 
megjelent nálam a magyarbéli plébáni-
án, bejelentette, hogy szeretne megke-
resztelkedni, és kérte, hogy készítsem 
őt fel. Rendszeresen járt hozzám, majd 
a kívánságára Tátrában, a csorbatói 
templomban kereszteltem őt meg sok 
fiatal jelenlétében. Ebből a közösség-
ből választott párt magának, szentségi 
házasságot kötöttek, és szép családi éle-
tet éltek. Később az Úr ismét beleszólt 
az életébe, súlyos betegséget kapott, és 
hamarosan eltávozott közülünk. A te-
metése is megdöbbentő tapasztalat volt 
mindannyiunk számára, mert éreztük, 
hogy Lacit az Úristen vezette a hitre és 
az Egyházba, hogy keresztény férj és 
családapa lehessen, majd az Istennel és 
embertársaival kiengesztelődve, tiszta 
lélekkel távozhasson az örök hazába. 
Ami néhány évvel azelőtt lehetetlen-
nek látszott, az kegyelmi valósággá vált. 
Vannak még csodák ma is, csak észre 
kell venni őket. 

 Ezek a csodák az ún. hittanos napo-
kon is megmutatkoztak? 
 Sz. A.: - Igen, ma már az is csodá-

nak tűnik, hogy voltak olyan évek, 
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amikor száz-száztíz gyerek mutatott 
igényt egy közösen töltött jutalomki-
rándulás iránt, és válogatnunk kellett 
a gyerekek közül, kik azok, akik a leg-
inkább megérdemlik a jutalmazást. A 
hidaskürti plébánián szerveztünk ilyen 
hittanos napokat a legjobb hittanos di-
ákjainknak. A nyári szünet idején egy 
napra útra keltünk, hol kerékpárral, a 
természetbe kirándulva, hol autóbusz-
szal, egy-egy szép helyet megtekintve. 
Ilyenkor ifjúsági szentmisét tartottunk, 
a gyerekek meggyóntak, megáldoztak, 
majd jöhetett a közös játék, sokféle 
vetélkedő és kincskeresés, és végül az 
egész éves szolgálatok jutalmazása. 
Eme napok megszervezésében nagyon 
jó munkatársaim voltak, akik nélkül 
ezek az örömteli napok nem jöhettek 
voltak létre. 

 A helyi közösségek szolgálatán túl 
meghatározó szerepet tölt be az egész 
Felvidéket felölelő Házas Hétvége 
Mozgalomban. Hogyan találkozott 
ezzel a mozgalommal, és mi a külde-
tése a közösségnek?
 Sz. A.: - A Házas Hétvége Mozga-

lommal Magyarországon ismerkedtem 
meg Pati Ferenc premontrei atyával 
együtt, még amikor szentantali plé-
bános voltam, ő pedig a szomszéd 
plébánián, Egyházgellében teljesített 
szolgálatot. Sokat beszélgettünk arról, 
hogy nagyon sok a válás, és valamit 
kéne tenni annak érdekében, hogy 
a családokat megerősítsük. A házas 
hétvégét megismervén örömmel álla-
pítottuk meg, hogy ezt kerestük. Ez a 
mozgalom segíteni tud a házaspárok-
nak, hogy megerősödjön a házassá-
guk, és megelőzésként szolgál a válá-
sokkal szemben. Hamarosan áthoztuk 
a mozgalmat hozzánk, és 1995-ben 
Szentantal-Bacsfán már önállóan bein-
dult a házas hétvége a felvidéki magyar-
ság körében. Azóta is nagyon áldásos 
tevékenységet fejt ki ez a mozgalom. 
Azok a párok, akik bekapcsolódnak 
ebbe a közösségbe, havonta találkoz-
nak, és egymást is erősítik és buzdít-
ják, hogy érdemes jó házasságban élni, 
érdemes a család egységét őrizni és a 
családi szeretetet tovább adni a gyer-
mekeknek. A gyermekeknek joguk van 
arra, hogy a szüleik szeressék egymást. 
Szükségük van édesapára és édesanyá-
ra is egyaránt, hiszen a családban ké-
szülnek fel arra, hogy egykor majd 
ők is családot alapítsanak. A szülők 

mintája meghatározó számukra. Ha jó 
mintát kapnak, megvan a remény arra, 
hogy ők is boldog családi életet tudnak 
élni. Ezt látom a legjobb prevenciónak 
a válások ellen. 

 A család, házasság fontossága abban 
is megmutatkozik az Ön életében, 
hogy házasságjogból szerezte meg 
a doktorátusát, és egyházbírói tevé-
kenységet folytat. Milyen feladatokat 
lát el egyházbíróként? 
 Sz. A.: - A Házas Hétvége Mozgalom 

megelőzésként szolgál, de sajnos sok 
házaspár kerül olyan helyzetbe, hogy 
a baj már bekövetkezett. Megtörtént a 
válás, új házasságot szeretnének köt-
ni vagy már kötöttek is polgárilag, de 
templomban nem tudják megkötni, 
mert az első házasság Isten és az Egy-
ház előtt továbbra is érvényes. Minden 
egyházmegyében működnek egyházi 
bíróságok, melyek általában a megkö-
tött házasság érvényességét vizsgálják 
a beadott kérvények alapján. Amikor 
a válás után valaki szeretne szentségi 
házasságot kötni mással, és felmerül 
a gyanú, hogy az első házassága ér-
vénytelenül volt megkötve, egyházi bí-
róságra adhatja az ügyet, és kérheti a 
házasság érvényességének megvizsgá-
lását. Ez egyházi bírósági peres eljárás. 
Huszonegy éve dolgozom egyházi bíró-
ként a nagyszombati érseki bíróságon, 
és sok esetben sikerült segíteni az ilyen 
bajba került pároknak, hogy újra egy-
házi házasságot köthessenek, miután a 
bíróság érvénytelennek nyilvánította az 
első házasságkötésüket. 

 A plébánosi és egyházbírói szolgálat 
mellett pedagógiai munkát is végez, 
több helyen és szinten tanított, tanít 
máig. Milyen állomások határozzák 
meg tanári pályáját?
 Sz. A.: - A kilencvenes évek elején a 

Magyar Hitoktatási Központ igazgató-
ja voltam, ekkor szerveztük meg a há-
rom éves hitoktatói képzést azoknak, 
akik hitoktatók szerettek volna lenni. 
A fordulat után, amikor az iskolák-
ban szabadon lehetett hittant oktatni, 
hitoktató-hiánnyal küszködtünk. A 
lelkiatyák nem bírták egyedül ellát-
ni a hitoktatói szolgálatot, szükségük 
volt segítségre, hitoktatókra. Azóta se 
volt Felvidéken magyar nyelvű kato-
likus hitoktatóképzés. Szerettük volna 
ezt már többször bevezetni egyetemi 
szinten is, dolgozunk rajta, remény-

kedünk benne, hogy egyszer sikerülni 
fog. A Hitoktatási Központban végzett 
munkámat követően néhány évig ká-
nonjogot tanítottam a Kánonjogi In-
tézetben Budapesten és az esztergomi 
Hittudományi Főiskolán. Nagyon szép 
szolgálat ez is, amikor a szaktudásomat 
tovább adhattam az eme tantárgy iránt 
érdeklődőknek. Jelenleg a plébánián 
belül tanítok hittant. Fontosnak tar-
tom, hogy a gyerekek ne csak a temp-
lomban találkozzanak a pappal, hanem 
az iskolában is. Innen lehet aztán a 
gyerekeket a templomba is elvezetni. 
Hála Istennek, a plébánia magyar isko-
láiban a gyermekek száz százaléka jár 
hittanra. 

 Karácsonyra készülődve kínálkozik 
a kérdés: hogyan éli meg egy lelkiatya 
karácsony ünnepét? 
 Sz. A.: - A karácsony a legszebb ün-

nep. Meghitt ünnep, a szeretet ünnepe. 
Isten megelőzött bennünket a szere-
tetben, a legnagyobb ajándékot adta 
nekünk, amikor elküldte Szent Fiát, 
és Jézus Krisztus megszületett Betle-
hemben. Ilyenkor mindenki igyekszik 
kicsit jobb lenni, eltelni szeretettel és 
kisugározni a szeretetet családtagjaira. 
A papnak nagy élmény látni a híveket, 
hogy komolyan törekednek erre. Kará-
csonyra nagyon sokat elvégzik a szent-
gyónást, hogy aztán áldozhassanak, és 
Jézus megszülethessen az ő szívükben-
lelkükben, családjaikban is. Nagyszerű 
látni, hogy megtelnek a templomok, 
hallani a gyönyörű karácsonyi énekek 
felcsendülését. Nagy öröm a plébá-
nosnak együtt ünnepelni a híveivel a 
szeretet ünnepét. Ilyenkor hálát adok 
az Istennek azokért, akik eljöttek, és 
kívánom, hogy bárcsak mindig kará-
csony lenne, és ez a karácsonyi hangu-
lat kitartana egész évben. Az ünnepek 
alatt érezhető Jézus valóságos jelenléte 
az emberek szívében, lelkében, az em-
beri kapcsolatokban. Kegyelemteljes 
ünnepeket kívánunk egymásnak, és 
a legtöbben ezt őszintén és komolyan 
is gondoljuk. Mindenkiben megvan a 
vágy, hogy szeretetben szeretne élni, 
Istennel szeretne élni. És ez a legjobban 
karácsonykor látszódik az embereken. 
Ezért szeretem nagyon ezt az ünnepet. 

 A Katedra folyóirat nevében kívá-
nom, hogy ez a szép karácsonyi él-
mény mindannyiunk szívében meg-
szülessen. Köszönöm a beszélgetést!
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Az Erőszakmentes Kommunikációnak 
(EMK) van egy konkrét kidolgozott 
módszere és egy nagyon mély filozófi-
ája. Segít „kicsomagolni” és megérteni 
az időnként kuszának tűnő kapcsolati 
rendszerünket, konfliktusainkat, ön-
magunkhoz és másokhoz való viszo-
nyulásunkat. 

Jó! Tökéletes! Hibás! Remek! Bor-
zasztó! Nem ezt vártam tőled! Zsuzsi-
kám, nagyon ügyes vagy! Ez ma csak 
egy hármas! Hozd ki az ellenőrződet! 
Nincs itt?! 

Dicsérünk, fenyítünk, elvárunk, 
csalódunk, büntetünk, néha érzelmi-
leg zsarolunk. Néhány gyermeknél ez 
működik, egyre többnél azonban nem. 
Jót akarunk, küzdünk, időnként elfára-
dunk. Gyakran vagyunk elkeseredve, 
sejtjük, de nem értjük igazán, hol lehet 
a baj. 

Jót akarunk. Emellett felnőtt és pe-
dagógiai felelősségünk tudatában el-
döntjük, hogy mindenkinek – vagy 
az adott gyereknek – „az a jó, hogy...”, 
majd elhitetjük magunkkal meg vele is, 
hogy az a „normális”, ha ez neki is meg 
szerinte is jó. Módszereink legtöbbször 
kíméletesnek, kedvesnek, finomnak 
látszanak, legalábbis az első ránézésre. 
Amikor azonban egy gyermek nem 
gondolja úgy, hogy neki „arra a jó 
dologra” van szüksége, már kevésbé 
kedves módszerekhez folyamodunk: 
meggyőzzük/-nénk, hogy márpedig 
mindez igenis érte, javára való. Hálát-
lan, szemtelen, felháborító, hogy ezt a 
gyermek nemhogy nem értékeli, még 
semmibe is veszi.

Kétségtelen, hogy egy tanárt, gyer-
mekkel foglalkozó szakembert a jó 
szándék vezérel. Kiapadhatatlan for-
rásként van jelen minden megnyilvá-
nulásunkban a hozzájárulás, a gondos-
kodás, az élet, az értelem szolgálata. 
Módszereink egyre kopó hatásán ki-
sebb-nagyobb mértékben méltatlan-
kodva, tehetetlenül, leginkább a gyere-
keket, néha szüleiket vonjuk kérdőre. 
Hiszen ezek a módszerek valamikor 
működtek! Nem is akárhogyan. Elég 
volt egy tekintet, mindenki tudta, mi 
a dolga. 

Igen, abban a korban, amikor „kü-
lönösen” fontos volt, hogy „gondol-
kodás nélkül” fogadjon szót gyermek 
és felnőtt egyaránt, ahol az önálló 

gondolkodás, a kreativitás „veszélyes-
nek” bizonyult, nem ártott, sőt, „életet 
menthetett”, hogy megtanultunk félni. 
Valljuk be, szinte magától működött, 
hiszen ez a fajta lét otthon, az utcán, 
munkahelyen, mindenütt egységesen 
jelen volt. A büntetéstől való félelem a 
tekintélyelvű tanár-diák viszony alap-
pillérévé vált. Ebben a rendszerben 
azonban mindenki áldozat volt.

A 21. századi pedagógus számára 
már természetes, hogy nem szeretnénk 
áldozatok lenni, félni, megfélemlíteni, 
büntetni. Emellett azt is tudjuk, hogy 
minden „nagy rendszer” továbbra is 
azt szeretné, hogy mi, felnőttek to-
vábbra sem „gondolkodjunk”, például 
amikor pedagógiai munkánk minősé-
gének kárára olyan feladatok teljesíté-
sét várják el tőlünk, ami csupán a rend-
szer életét könnyíti meg. Addig, amíg 
többé-kevésbé, de megfelelünk az ilyen 
elvárásoknak, bizonyos mértékig még 
mindig áldozatok maradunk. 

Miért gondoljuk azt, hogy pedagó-
giai munkánk során – bármilyen jó 
szándékkal nevelünk és akarunk tu-
dást átadni – mi nem ugyanezt tesszük 
a gyermekekkel? Fontos számunkra a 
hitelességünk, szeretnénk, ha tisztelné-
nek bennünket diákjaink. Vajon való-
ban hitelesek lehetünk a szemükben?

A jól bejáratott megfelelés és megfe-
leltetés – nem véletlenül – érzéketlen-
né tett bennünket meghallani saját és 
mások valódi szükségleteit. Amíg pici 
a gyermek, kiszolgáltatott, az életben 
maradása a tét, teljes figyelemmel ész-
lejük, hogy mire van szüksége. Tud-
juk, hogy szeretetre, gondoskodásra, 
gyengédségre, táplálékra, figyelemre 
vágyik. Természetes számunkra, hogy 
valamennyi szükségletét figyelembe 
vesszük és tiszteletben tartjuk. Vajon 
alapvetően és leginkább nem ugyan-
erre van szüksége egy nagyobbacska 
gyermeknek, tinédzsernek, no meg 
természetesen egy felnőttnek is?

Korán megtanultuk és tanítjuk a már 
belénk ivódott gondolkodásból kifo-
lyólag, hogy nincs helye annak, hogy 
a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal 
közvetlen kapcsolatban maradjunk. 
Hát hogy is nézne az ki, hogy mindig 
csak az lenne, amit mi akarunk? – me-
rülhet fel bárkiben a kérdés. Bármit 
csinálunk, egész életünkben a szükség-

leteink mozgatják minden lépésünket. 
Amit látunk és láttatunk, az csak egy 
sokrétegű, díszes csomagolás. Alap-
vetően mindenkit ugyanazok a szük-
ségletek motiválnak. Stratégiáinkban 
különbözünk csupán. Amint sikerül 
megnyitni egy-egy konfliktust, meg-
értjük, hogy nem a szükségletek kap-
tak hajba, hanem a hogyanok.

Mihez kínál eszközt az Erőszakmen-
tes Kommunikáció? Segítségével kide-
rülhet számunkra, hogy a másik – ha 
nemet mond is –, valójában mit sze-
retne. De segít meglátni és megérteni 
azt is, hogy túl azon, amit közöltünk, 
kértünk, mi esne jól igazából nekünk, 
és miért nehéz az elutasítást hallanunk.

Gyermekeinket és magunkat is érde-
mes lehet ilyen jellegű észlelésre taní-
tani, hiszen nemcsak önmaguk, hanem 
mások szükségleteire, így a tanáréra is 
érzékenyebbé válhatnak. 

A kulcs a természetes egymásra és 
önmagunkra kíváncsiságban rejlik. 
Hihetetlen sok kincset rejt magában ez 
az egyelőre még rejtett valóság. Merjük 
ezt megnyitni! 

Nem kérdés, hogy semmilyen rend-
szer nem működik keretek nélkül. Ez 
egy lehetőség az újrakeretezéshez, 
nemcsak az emberi kapcsolataink mi-
nőségében. 

erőszak,	a	rejtőzködő	betegség
(mi	minden	erőszak,	amit	nem	annak	szánunk,	mégis	azzá	válik?)

lánCzos anDrea
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Az iskolák szakmai megítélése során a 
kutatók az iskolára mint intézményre 
tekintenek, a bemeneti és a kimene-
ti oldalt értékelik, és leggyakrabban a 
diákok társadalmi háttere és az iskolai 
eredményesség között keresik az össze-
függéseket. És természetesen találnak 
is. Elhanyagolják azonban az iskola bel-
ső világának kutatását, amelynek a mű-
ködése sokkal kevésbé megragadható.

Mindenki számára ismert az a tény 
(bár lehet, hogy kevesen tudatosítják), 
hogy iskolai tanulmányaink során a 
tananyagon kívül olyan tudást is elsa-
játítunk, amelyet semmilyen dokumen-
tum nem határoz meg, és nem szerepel 
a tantervben és a tananyagban sem. 
Tudni véljük, hogy mi történik az isko-
lában, amikor azonban kutatni kezdjük, 
kiderül, hogy sok olyan szokatlan, is-
meretlen tényezőt találunk, amelyekre 
nem számítottunk.

A rejtett tanterv elnevezésről azt gon-
dolhatnánk, hogy valami szándékosan 
eltitkolt tervről van szó, amit napfényre 
kell hozni. Ez azonban nem így van. Na-
gyon is szem előtt van a jelenség, csak 
nem tudatosítjuk, hogy mi ez, és ho-
gyan működik a környezetünkben. 

A rejtett tanterv olyan élmények és 
tapasztalatok sajátos együttese, amelyet 
a gyermek az iskolában eltöltött évek 
során spontán tanulás révén sajátít el 
– fogalmazza meg a téma szakértője, 
Szabó László Tamás. Az iskola olyan tér, 
amelyben a családban megtanult visel-
kedési módokkal, kódokkal megegyező 
vagy azoktól eltérő mintákkal ismerke-
dünk meg, és ezekhez kell az ott töltött 
éveink folyamán alkalmazkodnunk – 
állapítja meg a továbbiakban.

Maga a fogalom a múlt század hat-
vanas éveitől használatos P. W. Jackson 
Life in Classroom (1968) című munkája 
nyomán, a jelenség viszont az iskolák 
létezése óta ismert. Jackson egy észak-
amerikai alapfokú képzést nyújtó iskola 
7 évfolyamában végzett kutatást három 
éve keresztül. Azt kutatta, mit tanulnak 
meg a gyerekek anélkül, hogy tanára-
ik tanítanák nekik. Jackson bemutat-
ta, mennyire meritokratikus az iskola, 

rendszerszerűen elismeri a sikerességet 
és bünteti a sikertelenséget. Ez ahhoz 
vezet, hogy mindenki a sikerre törek-
szik, és igyekszik elkerülni a kudarcot, 
ami időnként teljesen más tevékeny-
ségre ösztönöz, mégpedig ahhoz, hogy 
palástolják, ha valamit nem győznek, 
vagyis csaljanak. A tanítók túl nagy 
figyelmet szentelnek autoritásuk meg-
tartásának és a diákok szófogadásra 
vezetésének, a diákok pedig a tanár jó-
indulatának megnyerésére törekszenek, 
anélkül, hogy ezt bármelyik fél tudato-
sítaná.

A rejtett tanterven keresztül a diákok 
tulajdonképpen viselkedést szabályo-
zó elveket, vagyis társadalmi normákat 
sajátítanak el, ami önmagában nem baj, 
hiszen a világban való eligazodásunk 
csak valamilyen normák mentén, hatá-
rok között lehetséges. E normák elsajá-
títása spontán, nem szándékos tanulás 
során történik, leginkább a tanárok és 
a tanulótársak viselkedésében fogal-
mazódik meg, sohasem szavakban. 
Önkéntelen tanulásként valósul meg, a 
tanuló ugyanis akaratán kívül sajátítja el 
ezt a tudást.

Más kutatók szerint a  rejtett tanterv 
tulajdonképpen a  szociális tanulás kö-
rébe tartozik. Az iskola általában meg is 
fogalmazza a szociális értékek tanítását, 
de nem igazán hatékony a közvetítésük-
ben, ha a tanítók viselkedése és az iskola 
működése mást sugall. 

Jacson szerint a  rejtett tanterv leg-
főbb tartalma az intézményi elvárások 
megtanulása. Alapvető kérdés, hogy 
egy adott intézmény milyen mértékben 
képes összehangolni a  saját szükség-
leteit a  fogyasztók – a tanulók szük-
ségleteivel. „Egy tekintélyelvű, merev 
iskolarendszerben az alapvető elvárás 
a  feltétlen engedelmesség, és ilyenkor 
gyakran válik az engedelmesség önma-
gában értékké, függetlenül attól, mek-
kora szükség van rá. Ennek a  veszélye 
az, hogy a  gyerekek azt tanulják meg, 
hogy a konform viselkedés önmagában 
helyes, a  nonkonform pedig erkölcsi-
leg helytelen!“ – szögezi le Szabó. Sza-
badabb felfogású iskolarendszerben az 

iskola és a tanulók közti viszony inkább 
az elfogadás, a tolerancia jegyében mű-
ködik.

Friedenberg megállapítja, hogy a rej-
tett tanterv legfőbb tartalma, hogy az 
iskola azt tanítja meg a  gyerekeknek, 
hogyan éljenek egy olyan fennhatóság 
alatt, amelyik nincs tekintettel a szemé-
lyiség önállóságára és az egyéniség au-
tonómiájára. Ennek egyik legkárosabb 
következménye, hogy a gyerekek téves 
képzetet alakítanak ki arról, hogyan kell 
működnie a  hatalomnak. Úgy érzik, 
semmiféle döntésre nincs lehetőségük, 
ezért gyakran a felforgató szerepét érzik 
magukénak.

Más kutatások leszögezik, hogy az is-
kola a mindenkori érdekviszonyok által 
meghatározott intézmény, amely hoz-
zájárul a társadalmi munkamegosztás 
kialakult rendjének újratermeléséhez. 
Vagyis a társadalmi igazságtalanságok 
mérséklése helyett azok legitimálásában 
játszik jelentős szerepet. Az iskolába 
lépés a középosztálybeli gyerekek szá-
mára a korábban megismert normák 
világát jelenti, az ettől eltérő kultúrájú, 
szubkultúrájú gyerekek számára ez ide-
gen világot jelent, és megnehezíti a be-
illeszkedést.

Egy további vizsgálat a munkásosz-
tályhoz, a középosztályhoz és az elit 
társadalmi osztályhoz tartozó szülők 
gyermekeiből álló osztályokban végzett 
óramegfigyelést, és kérdőíves felmérést 
készített a tanárokkal. A megfigyelések 
alapján kiderült, hogy a tanárok előre 
determinált módon adták át a tananya-
got, a diákok származásától függően 
feltételezték, mire lesz szükségük az 
életben. A munkásgyerekeket direk-
tív módon irányították, fegyelmezték, 
parancsokat adtak nekik, soha nem le-
hetett önálló gondolatuk. Ezért sokkal 
nagyobb hajlamot mutattak a rend-
bontásra. Rejtett tananyaguk tehát az 
engedelmesség, a pontosság és a tekin-
télytisztelet volt. A vezető rétegek gyere-
keinek pedig a problémaérzékenység, a 
rugalmasság, a szellemi nyitottság. 

A pedagógusra pedig ebben a hely-
zetben az a lehetetlen feladat hárul, 

a rejTeTT TanTerV

bolemanT lilla
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hogy a tanuló teljesítőképességét komp-
lex módon értékelje, amire a jelenle-
gi érdemjegyes értékelés nem igazán 
alkalmas. A  gyermek bizonyítványára 
ránézve a  szülő azt gondolja, hogy a 
jegyek arról tanúskodnak, milyen okos 
a gyerekünk – írja Dr. Gyurkó Szilvia. 
Szerinte azonban az osztályzatok nem 
csak erről tanúskodnak, hanem a gye-
rek és a tanára közötti kapcsolatról, a 
tanár osztályozási módszereiről, a gye-
rek órai koncentrációs képességéről (a 
tanóra izgalmasságáról), a szabályok-
nak való megfeleléséről (mit gondol a 
tanár a „rendesen odafigyelő és teljesítő 
gyerekről”), és persze nem utolsó sor-
ban magzatunk szerencséjéről is (éppen 
akkor tett-e valami megkérdőjelezhetőt, 
amikor a tanár őt figyelte).

Az iskolának gyakran azt szokták fel-
róni, hogy a diákokat nem készíti fel az 
életre. A gyakorlati tudást valóban csak 
a  gyakorlatban lehet megszerezni, az 
iskola feladata nem ez. Amiben azon-
ban felkészít az életre, az éppen a rejtett 
tanterven keresztül valósul meg. Meg-
tanítja nekünk például, hogy a környe-
zet, a társadalom elvárásainak hogyan 
tudunk megfelelni. A  gond ezzel csak 
az, hogy ne csupán az előírt megfelelés 
legyen az, amit megtanulunk, hiszen 
a boldogulás útja éppen ennek ellenke-
zője is lehet. A kreativitás, a szabad gon-
dolkodás, a szabályokat figyelmen kívül 
hagyó alkotás szintén szükséges ahhoz, 
hogy teljes életet élhessünk.
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A nacionalizmus, konzervativizmus, 
liberalizmus közismert ideológiák. El-
lenben ha ezen ideológiák elé a „nyelvi” 
kifejezést illesztjük, már kevésbé cseng-
hetnek ismerősen. Mit jelent a nyelvi 
nacionalizmus? Hogyan válik a kon-
zervativizmus nyelvivé? Miként műkö-
dik a nyelvi liberalizmus? Egyáltalán: 
mik azok a nyelvi ideológiák, és hogyan 
befolyásolják a nyelvről való gondolko-
dásunkat?

Az emberek többsége, amikor nyelv-
művelői állásfoglalással találkozik, 
könnyen gondolhatja úgy, hogy a 
nyelvvédők, nyelvápolók nyelvhelyes-
ségi kérdésekkel kapcsolatos értékíté-
letei objektív tényeken alapulnak. A 
valóságban azonban ezek a nyelvhe-
lyességi ítéletek többnyire személyes és 
tudománytalan benyomások tömkele-
gét alkotják, amik erőteljesen függnek 
egy-egy nyelvi ideológiától. Úgy is 
mondhatnánk: ugyanazt a nyelvi for-
mát helyesnek vagy helytelennek, tö-
kéletesen jónak vagy teljesen hibásnak 
tarthatjuk annak függvényében, hogy 
melyik nyelvi ideológia szemszögéből 
vizsgáljuk. Éppen ezért fontos meg-
ismerkedni a nyelvi ideológiákkal és 
tudatában lennünk azoknak, amelyek 
gyakori kísérői a nyelvről való gondol-
kodásunknak.

a nyelvhelyesség
A nyelvi ideológiák bemutatása előtt 
célszerű néhány szót ejteni a nyelv-

helyesség korántsem egyértelmű fo-
galmáról. A jelenlegi magyar nyelv-
művelésben a nyelvhelyesség fogalma 
azon a felfogáson alapul, mely szerint 
a nyelvben léteznek olyan nyelvi for-
mák, amelyek eredendően jobbak/
helyesebbek vagy rosszabbak/helytele-
nebbek más nyelvi formáknál. Erre a 
legkézenfekvőbb példák a Nyelvműve-
lő kéziszótár, illetve a Nyelvművelő ké-
zikönyv oldalain szerepelnek, ahol az 
egyes szócikkek (pl. legkevésbé, platni) 
tartalmában gyakran bukkanunk az 
igényes, helytelen, pongyola jelzőkre 
egy-egy kifejezésre vonatkozóan.

A probléma az, hogy nyelvi formá-
kat nem lehet minősíteni a kontextus 
figyelembevétele nélkül: egyazon nyel-
vi elem hasznossága vagy helyessége 
különböző kontextusokban eltérő le-
het. Például az egyetemi órák között 
minden további nélkül helytálló, ha a 
hallgató azt mondja a társának: „nem 
vágom, hogy mi ez a nyelvhelyesség 
cucc, totál homály”. Ellenben, ha a 
vizsgán mondja mindezt, akkor nem 
biztos, hogy célravezető lesz ez a mon-
dat. (Javasolt ekvivalens változat: „a 
nyelvhelyesség terminusa több kérdést 
is felvetett bennem, ám maga a foga-
lom jelentése teljes egészében nem 
körvonalazódott”.)

Ez az eltérés abból fakad, hogy a 
nyelvnek több funkciója van, és a kü-
lönféle szituációkban különféle funkci-
ók kerülnek előtérbe. Tehát egy nyelvi 
forma legfeljebb nem igazán célrave-

mik azok 
a nyelVi iDeológiák?
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zető lehet az adott beszédhelyzetben, 
de semmiképp sem eredendően jobb, 
helyesebb egy másiknál.

a nyelvi ideológiák Fogalma
A nyelvi ideológiák kutatása más or-
szágokban igen jelentékeny területnek 
számít. Maga a fogalom többfélekép-
pen értelmezhető. Általánosságban 
olyan gondolatokról (vagy azok rend-
szeréről) van szó, amelyek a nyelv mű-
ködésével, a nyelvek vagy nyelvválto-
zatok egymáshoz való viszonyával, a 
nyelvi különbségekkel, a nyelvhasz-
nálókkal stb. kapcsolatos tények ma-
gyarázatára és igazolására szolgálnak. 
Ennél tágabb értelmezésben nyel-
vi ideológiának minősül bármilyen 
nyelvhez köthető vélekedés, igazoló és 
magyarázó szerepétől függetlenül.

„A nyelvi ideológiák kultúrafüggő 
fogalmak, amelyeket a résztvevők és 
megfigyelők visznek bele a nyelvbe, 
gondolatok arról, hogy mire jó a nyelv, 
mit jeleznek az egyes nyelvi formák 
azokról az emberekről, akik ezeket 
használják, illetve egyáltalában miért 
vannak nyelvi különbségek.” (vö. Gal 
2006 – idézi Laihonen 2011: 20–21). 
A nyelvi ideológiák tehát szorosan be-
ágyazódnak az egyes közösségek kul-
túrájába. A nyelvről való gondolkodás 
sajátosságai miatt óhatatlanul állandó 
kísérői a nyelvhasználók nyelvi kér-
désekkel kapcsolatos vélekedéseinek. 
Ezen túl erőteljesen befolyásolják a 
nyelvről való gondolkodást, a spontán 
beszédtevékenységet, a nyelvalakítás 
különböző formáit, a nyelvtanulást és 
még jó néhány nyelvi viselkedésfor-
mát. Mindezek következtében köny-
nyen belátható, hogy mindannyian 
rendelkezünk nyelvi ideológiákkal. A 
kérdés csak az, hogy milyenekkel.

a nyelvi ideológiák 
típusai, Fajtái
Idehaza a nyelvi ideológiák feltárásá-
val leginkább Lanstyák István foglal-
kozik, aki közel 100 különböző ideoló-
giát különít el. Ezeket többféleképpen 
csoportosíthatjuk, Lanstyák István 
és jómagam is többféle rendszerezést 
hoztunk már létre, aminek oka az ide-
ológiák nagy száma mellett az, hogy a 
csoportosítás más-más célt szolgálhat.

Jelen esetben a legcélravezetőbb, ha 
aszerint különböztetjük meg a nyelvi 
ideológiákat, hogy a nyelvi sokféleség-
hez (nyelvi változatossághoz, változá-
sokhoz) milyen módon viszonyulnak. 
Így beszélhetünk a nyelvi sokféleség-
hez:

 pozitívan viszonyuló nyelvi ideológi-
ákról (a nyelvi sokféleséget, változatos-
ságot hangsúlyozzák, több nyelvválto-
zatot részesítik előnyben);
 semlegesen (mindegyik nyelvváltoza-

tot egyformán jónak tartják, nem tesz-
nek különbséget és nem jelenítenek 
meg értékítéletet);
 negatívan viszonyuló (a nyelvi egysé-

get támogatják, általában egy változa-
tot fogadnak el) nyelvi ideológiákról.

És most lássunk néhány konkrét 
példát mindegyik típusra! A nyelvi 
sokféleséghez pozitívan viszonyul töb-
bek között a nyelvi pluralizmus. Ez egy 
olyan meggyőződés, melynek hívei a 
nyelvi, nyelvváltozati sokféleséget a 
nyelv lényegi tulajdonságának tartják, 
illetve pozitívan értékelik azt. A köve-
tői a nyelvi változatosságot előnyben 
részesítik, jónak tartják (a nyelvi egy-
séggel, a homogén nyelvi rendszerrel 
szemben). Ha például azt mondom, 
hogy „jajj de jó, hogy a nyelvnek olyan 
sok változata van és beszélik is”, akkor 
ezt az ideológiát követem.

Ezzel szemben áll például a nyelvi 
standardizmus, azaz az a meggyőző-
dés, hogy a standard nyelvváltozat (és 
kifejezései) alapvetően értékesebb, ma-
gasabb rendű, jobb vagy akár szebb a 
többinél. Vagyis ez a nyelvi ideológia a 
nyelvi változatossághoz – még, ha bur-

koltan is – negatívan viszonyul. Erre 
példa, hogy a „jújj de csúnyán beszél-
nek a felvidékiek meg a Békés megyei-
ek, szinte egy másik nyelvet. A köznyelv 
szabályairól semmit sem tudnak.”

Végül a nyelvi sokféleséghez (és nyel-
vi kérdésekhez) semlegesen viszonyuló 
nyelvi ideológiák közül egy példa. A 
nyelvi liberalizmus az a meggyőződés, 
hogy a nyelvválasztás, a nyelvhaszná-
lat módja minden beszélőnek a ma-
gánügye, s nincs szükség annak külső 
szabályozására. Ez a nézet tökéletesen 
megfeleltethető a jelenlegi nyelvészeti 
álláspontnak. Ezt hívjuk leíró (deskrip-
tív) nyelvészetnek. Példának okán: „a 
nyelvnek több változata van és beszélik 
is – ez így természetes.”
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A Katedra folyóirat korábbi számaiban 
az érzelmi intelligencia fejlesztésének 
fontosságát hangsúlyoztam. Jelen írá-
somban az előítéletesség és elfogadás 
témájának feldolgozási lehetőségét kí-
nálom Finy Petra A zöld fiú (Finy, 2015, 
9-10) című meséje segítségével. A szö-
vegfeldolgozást irodalomszakköri te-
vékenységen belül bonyolítottam le 
alsó tagozatos korú tanulók körében.

A történet röviden arról szól, hogy 
élt egyszer egy zöld testszínű fiú, akit 
az emberek elkerültek, mert nem értet-
ték őt más bőrszíne miatt. Csak a bé-
kákkal barátkozott, már-már olyanná 
vált, mint ők. Egyszer Kankalin király-
kisasszonyt éppen a zöld fiú háza előtt 
támadták meg a haramiák, a fiú pedig 
gondolkodás nélkül a lány segítségére 
sietett és megmentette. A fiú azonban 
szégyellte magát a bőrszíne miatt, ezért 
szeretett volna mihamarabb eltűnni a 
királykisasszony szeme elől. Ám ami-
kor a királykisasszony megpillantotta 
zöld arcát, nagyon megörült, hogy vég-
re az átlagostól eltérő színű arcot lát, 
mivel ő is kilógott az átlagemberek kö-
zül – az ő teste sárga színű volt. A mese 
pozitív véget ért, ugyanis a lány és a fiú 
életük végéig együtt maradtak. (Finy, 
2015, 9-10)

A mesében több érzelem ábrázo-
lását, illetve pozitív és negatív emberi 

tulajdonságot is felfedezhetünk. Ilyen 
például Kankalin királykisasszony 
kíváncsisága megmentője iránt, a fiú 
szégyene külseje miatt, ellenben ön-
zetlensége és proszociális viselkedése, 
a lány hálája a fiú segítőkészségéért, az 
emberek félelme a mássággal szemben. 
Legdominánsabban azonban az embe-
rek előítéletessége rajzolódik ki a zöld 
fiú iránt, mely éppen az előbb említett 
félelmükből ered, valamint Kankalin 
királykisasszony zöld embertársa iránt 
tanúsított elfogadása és empátiája.

Daniel Goleman úgy tartja, az előí-
téletesség érzésének alapjait még kora 
gyerekkorban sajátítjuk el, és elmon-
dása szerint később már nagyon nehéz 
ezeket a reakciókat gyökerestül kiirta-
ni. (Goleman, 1995, 234) Véleménye 
szerint „egy adott csoporthoz való hűség 
lélektani ára egy másik iránti ellenszenv 
lehet.” (Goleman, 1995, 233) Az előí-
téletességet tápláló sztereotípiákat az 
emberek hamarabb képesek felidézni, 
mint azokat, amelyek kérdésessé te-
szik őket. Ez az idült elfogultsággal teli 
légkör azonban virágzásnak indítja a 
diszkriminációt. (Goleman, 1995, 234-
235) Az előítéletesség felszámolásához 
elegendő türelemre és az egyén em-
patikus képességeinek megerősítésére 
van szükség. Az empatikus személy ér-
zékeny mások irányában, tisztában van 

mások érzelmeivel, és képes azokra 
ráhangolódni. Képes tehát a másik vo-
natkozási rendszerében tekinteni a vi-
lágra, átérezni a helyzetet és odafigye-
léssel reagálni. (Kádár, 2012, 194-195)

A mű feldolgozásánAk 
bevezetése – ráhangolódás 
A ráhangolódás szakaszában fontos 
az óra céljának előkészítése, a mesére 
való lélekbeli felkészülés, a tanulók 
motiválása a munkára. A  ráhangoló-
dási gyakorlatok közül, mivel az érzel-
mek mozgósítása volt a célom, első, és 
egyben minden foglalkozást, mesefel-
dolgozást megelőző hangulatteremtő 
gyakorlatként egy Hogy vagy…? – kört 
(Petres Csizmadia, 2014, 55) indítot-
tam el. Ez a gyakorlat betekintést en-
gedett a tanulók pillanatnyi hangula-
tába, visszatükrözte lelki állapotukat. 
Rendhagyó módon a gyakorlathoz 
kreatív segédeszközt is készítettem. 
Egy nagyobb méretű kartondobozt hat 
részre osztottam szét kartonlapok se-
gítségével, így hat rekeszt hoztam lét-
re. Minden egyes rekesz egy érzelmet 
és egy érzelmet tükröző hangulatjelet 
tartalmazott. A rekeszeket egy fonal 
hidalta át. Minden tanuló kapott egy 
facsipeszt, melyekre ráírták a nevüket, 
és rövid indoklás kíséretében elhelyez-
ték a csipeszeiket a pillanatnyi hangu-

az	előítéletesség	és	az	elfogadás,	
empátia	kontrasztjának	tanítása	az	irodalomórán
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latuknak megfelelő rekesz fonalán. A 
doboz rekeszei a következő érzelme-
ket tartalmazták: öröm, szomorúság, 
félelem, düh (ezek az alapérzelmek 
közé tartoznak – Goleman, 1995, 403). 
Ötödik érzelemként a kíváncsiság ke-
rült fel a dobozra, mely a Kádár Anna-
mária könyvében olvasható felosztás 
alapján szintén nagyon fontos pozitív 
érzelem (Kádár, 2012, 205), végül pe-
dig a fáradtságot jelöltem meg hato-
dik elemként abból kiindulva, hogy a 
foglalkozást ebéd után a 6. óra keretén 
belül tartottam, feltételeztem, hogy a 
tanulókon a fáradtság jelei mutatkoz-
nak majd. 

A következő gyakorlat már a mese 
befogadását készítette elő, melynek 
megtervezésében a Hirdetés (Web 1) 
című játék inspirált. A fal mellett két 
oldalt sorba rendezett asztalokon 10 
darab kép volt található szétszórva, 
melyek különböző nemzetiségű, el-
térő bőrszínű nőket és férfiakat ábrá-
zoltak. A tanulók szabadon sétálgatva 
a teremben először csak nézegethet-
ték a képeket. Én közben figyelemmel 
kísértem tevékenységüket, és köztük 
sétálva arra kértem őket, hogy alkossa-
nak véleményt az egyes képeken látott 
alakokról. Kérdésekkel irányítottam 
a beszélgetést: Mi az, ami megfogott a 
képen látható személyben? Szimpatikus 
számodra? Miért? Ha nem, miért? Mi 
tetszik benne, az arcvonásai, a haja, a 
szeme? Mi nem tetszik benne? A képek 
megtekintését követően mindenki ki-
választotta a számára legszimpatiku-
sabb személyt, és egy cédulára jegyezve 
röviden indokolta a döntését. 

A gyakorlat első sorban arra hívta 
fel a figyelmet, hogy külső vonások 
alapján a tanulók hogyan ítélik meg 
embertársaikat. Megfigyeléseim alap-
ján a tanulók ösztönösen rendkívül 
elfogadóan viselkedtek az övéktől el-
térő kultúrájú, bőrszínű személyek-
kel szemben. Azt tapasztaltam, hogy 
nagyon kifinomult ítélőképességgel 
rendelkeznek, szimpátiájukat, illetve 
ellenszenvüket legtöbben a képen lát-
ható személyek arcvonásai alapján ha-
tározták meg. A feladat kiértékelésére a 
foglalkozás végén tértünk vissza.

a mese Feldolgozása 
– jelentésteremtés
A jelentésteremtés szakaszában került 
sor a mese felolvasására. A mesét a ta-
nulók az én előadásomban hallgatták 
meg, hiszen a foglalkozássorozatnak 
nem az olvasástechnika gyakorolta-
tása az elsődleges célja. A gyerekek itt 

a meseélmény befogadói voltak, nem 
közvetítői. A mesemondás hangulatá-
nak megalapozásához elengedhetetlen 
kelléknek tartottam a gyertyát, melyet 
a mese kezdete előtt gyújtottunk meg. 
A gyertya fellobbanó lángja jelezte, 
hogy az elkövetkezendő pár percben 
egy másik dimenzióba csöppenünk 
majd. A meséléshez a tanterem hátsó 
részében kényelmesen elhelyezkedtek 
a tanulók, félkörben, hogy mindenkit 
jól lássak, mindnyájukkal felvehessem 
a szemkontaktust. A mesemondás alatt 
a „mesei beállítódás” tipikus jeleit vél-
tem felfedezni a tanulók arcán. Boldi-
zsár Ildikó ezt a folyamatot úgy jellem-
zi, hogy ilyenkor a gyermeknek befelé 
irányul a figyelme, és képes eljutni egy-
fajta intenzív fókuszált figyelem álla-
potba, a  történethallgatási transz álla-
potába. (Boldizsár, 2010, 319-320) A 
gyerekek annyira beleélték magukat a 
mesehallgatásba, hogy a történet végén 
az előadásomat tapssal jutalmazták.

A mese felolvasását követően egy 
kis hatásszünetet tartottam, majd kö-
zösen elfújtuk a gyertyát. Ezután a ta-
nulók reagálhattak az elhangzottakra, 
elmondhatták észrevételeiket. A véle-
ményalkotást kérdésekkel irányítot-
tam: Tetszett a mese? Miért tetszett? Mi 
tetszett benne? Ha nem tetszett, miért 
nem? Megkérdeztem azt is, hogy elő-
fordultak-e a mesében számukra nem 
érthető kifejezések, de hamar kiderült, 
hogy a tanulók számára minden kife-
jezés világos volt. Ekkor került sor a 
történet közös, rövid összefoglalásá-
ra, mely játékos formában zajlott. Egy 
kis labdát adogatva körbe mindenki 
elmondott egy részletet a mese cselek-
ményéből. Mindig annak a tanulónak 
dobták a labdát, aki szót kért. Az össze-
foglalás során a tanulók nagyon pon-
tosan vissza tudták idézni a történet 
cselekményét.

Ezt követően tisztáztuk a helyszínt és 
a mese szereplőit. Az alapinformációk 
összefoglalása után három szempontra 
szűkítettük az érdeklődésünkre: a zöld 
fiúra, Kankalin királykisasszonyra és 
az emberekre, mivel az ő külső és belső 
tulajdonságaik és a köztük lévő viszo-
nyok megállapítása által érkeztünk el 
a foglalkozás fókuszához. A gyakorla-
tok segítettek kidomborítani a felvetett 
problematikát, általuk megtárgyalhat-
tuk a tanulókkal az előítéletesség meg-
nyilvánulásait és az elfogadás fontossá-
gát, valamint az empatikus viselkedés 
velejáróit.

A szereplők tulajdonságainak meg-
állapításánál a jellemtérkép vagy karak-

tertérkép (N. Tóth – Petres Csizmadia, 
2015, 301) elnevezésű grafikai szervező 
nyújtott segítséget. A feladat megoldá-
sához a tanulókat három csoportra 
osztottam. Minden tanuló húzott egy 
kártyát, majd minden csoportban ki-
jelöltem az írnokot, és elmondtam a 
feladatot:

Akik zöld színű kártyát húztak, 
amely a zöld fiút ábrázolta, azok a zöld 
fiút jellemezték. Rajzlapot és zöld szí-
nű filctollat kaptak, mellyel az írnok 
egy zöld négyzetet rajzolt. A téglalap 
belsejébe kerültek a zöld fiú belső tu-
lajdonságai, a téglalapon kívülre pedig 
a külső tulajdonságok.  

Akik sárga színű kártyát húztak, 
melyen Kankalin királykisasszony volt 
látható, azok őt jellemezték. Az írno-
kuk a rajzlapra sárga filctollal rajzolt 
négyzetet, majd meghatározták Kan-
kalin királykisasszony külső és belső 
tulajdonságait.

Akik fekete emberalakokat ábrázoló 
kártyát húztak, azoknak az embereket 
kellett jellemezniük. Barna filctollat 
kaptak, ezzel írta az írnok a tulajdon-
ságokat a négyzetbe.

A szereplők jellemzése után kö-
zösen építettük fel a szerephálót (N. 
Tóth – Petres Csizmadia, 2015, 300) 
egy fürtábra (N. Tóth – Petres Csiz-
madia, 2015, 299) segítségével. Egy 
nagy csomagolópapírra dolgoztunk, 
melyre minden csoport ráragasztotta 
a saját szereplőjének jellemtérképét. A 
szereplők közti kapcsolatot nyilakkal 
ábrázoltuk, az írnok ezúttal én voltam, 
közös ötletgyűjtés után a nyilak fölé 
írtam a szereplők között lévő viszonyt. 
A tanulókkal közösen meghatároztuk, 
hogy a zöld fiú Kankalin királykisasz-
szonyhoz segítőkészen és önzetlenül 
viszonyult. Kankalin királykisasszony 
pedig elfogadó volt a zöld fiúval szem-
ben. Az emberek és a zöld fiú kapcso-
latáról pedig megállapítottuk, hogy az 
emberek előítéletességet tanúsítottak a 
zöld fiú iránt.

A tanulókat próbáltam rávezetni arra, 
hogy felismerjék az előítéletesség for-
máit és az elfogadás fontosságát. A zöld 
fiú esetén keresztül tisztáztuk, mi is az 
az előítéletesség, hogyan képzelik el. A 
mese cselekményén keresztül mindkét 
esettel találkozhattak a tanulók. A zöld 
fiúval először előítéletesek voltak, majd 
sikerült rátalálnia egy olyan személyre, 
aki elfogadta másságát.

Az Egy témáról különböző szere-
pekben (N. Tóth – Petres Csizmadia, 
2015, 309) nevű kreatív írásos gyakor-
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lattal nemcsak a gyerekek fantáziáját 
mozgattam meg, hanem elősegítettem 
empatikus képességeik kibontakozását 
is. Ehhez a feladathoz két csoportra 
osztottam a tanulókat, mégpedig olyan 
módon, hogy minden tanuló húzott 
egy kártyát, melyen vagy egy mosoly-
gós vagy egy szomorú kankalin sze-
repelt. Ez segített meghatározni a két 
csapatot:

Akik a szomorú kankalint húzták, 
az volt a feladatuk, hogy olyan rövid 
történetet találjanak ki Kankalin ki-
rálykisasszonnyal kapcsolatban, ami-
kor hátrányt jelentett számára sárga 
bőrszíne. 

Akiknek a mosolygós kankalin ju-
tott, az volt a feladatuk, hogy olyan 
történetet alkossanak Kankalin király-
kisasszonyról, amikor előnye szárma-
zott abból, hogy az átlagostól eltérő a 
külseje.

Mielőtt a csoportok megkezdték az 
írást, közösen összegyűjtöttük az ötle-
teket. Kijelöltem az írnokot, aki leírta a 
történetet a többiek javaslatai alapján és 
a szónokot, aki kiállt társai elé és felol-
vasta a csapatával közösen kitalált tör-
ténetet. A történet felolvasásakor az volt 
a célom, hogy megerősítsem a tanulók-
ban, a másság nem (feltétlenül) hátrány. 

Mindezek megbeszélése után követ-
kezett a reflektálás, mely a foglalkozás 
utolsó szakasza. A cél pedig a mese 
fókuszának rávetítése volt a tanulók 
életére is.

a mese hatása a gyerekekre – 
reFlektálás
A reflektálás szakaszában visszatér-
tünk a foglalkozás elején megoldott 
szimpátia-gyakorlatra. Megmutattam 
nekik a képek hátoldalára (tehát addig 
számukra nem látott) feljegyzett infor-
mációkat, egy-egy személy jellemzését. 
Például, a képen látható férfi egy tűz-
oltó, aki önzetlenül embereket ment, a 
képen látható nő egy veszélyes bűnöző, 
a mellette lévő képen látható hölgy egy 
kedves, szerető anyuka. Természetesen 
nem az volt a célom, hogy a tanulók-
ban azt az elképzelést ültessem el, hogy 

aki szép, az gonosz, hanem az, hogy 
aki első ránézésre szimpatikus, az le-
het jó szándékú is, de ugyanúgy rossz 
is. Többször hangsúlyoztam, megerő-
sítvén a tanulókban azt a viselkedési 
mintát, hogy nem ítélkezhetünk a kül-
ső jegyek alapján. A megbeszélést kö-
vetően arra kértem őket, a megismert 
információk tükrében ismét válasszák 
ki a legszimpatikusabb személyt. Miu-
tán ez megtörtént, megnéztük, hogyan 
változott az eredmény a képeken lát-
ható személyek belső tulajdonságainak 
ismeretében. Ez a feladat arra szolgált, 
hogy a tanulók észrevegyék, nem ítél-
kezhetnek mások felett első látásra.

Mindezek tisztázása után megkér-
deztem a tanulókat, előfordult-e már 
velük, hogy előítéletesek voltak velük 
szemben, illetve, ők vajon voltak-e már 
előítéletesek másokkal szemben, és 
hogyan oldották meg, kezelték ezeket 
a helyzeteket. Ha rosszul döntöttek, 
mit tehettek volna másképp. Közösen 
kiválasztottunk egy megtörtént esetet, 
és az „Élet-játék” (Web 1) nevű szitu-
ációs játék keretén belül két tanuló el 
is játszotta a jelenetet. A következő 
szituációt jelenítették meg: a kislány 
bátyja festi a szoba falát, a lány segíteni 
szeretne neki, de a fiú nem engedi. 
A szituációs játék lebonyolítása után 
közösen kiértékeltük a látottakat. Arra 
kértem a tanulókat, hogy próbáljunk 
keresni, olyan „varázsszavakat”, 
melyek elősegítik, hogy a tör-
ténet vidáman végződjön. 
Ilyen „varázsszó” lehet 
például a „Kérlek 
szépen!”, de hason-
lóan jó megoldás 
a légy szíves, a 
szeretném, a 
sajnálom, ne 
haragudj, és a 
köszönöm is. 
Majd a tanulók 
a jelenetet újra 
megismételték 
a fent említett 
szófordulatokat 
használva.

A tanulók a jelenet által megtapasz-
talhatták, hogyan lehet megértően 
kommunikálni társaikkal. A foglal-
kozás végén pedig ismételten érdek-
lődtem afelől, hogy érzik magukat a 
tanulók, változott-e közérzetük a fog-
lalkozás kezdetéhez képest. A tanulók 
hangulatuktól függően áthelyezhették 
csipeszeiket a táblán.
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A  reformpedagógiai irányzatok meg-
jelenése óta aktívan használjuk az él-
ménypedagógia fogalmát, hiszen tág 
értelemben minden olyan oktatási 
módszertan az élménypedagógia 
tárgykörébe sorolható, amely formális 
keretek helyett élményszerzésen 
alapuló tanítással él (Pedagógiai 
Lexikon, 1976). Az élménypedagógia 
elkötelezettjei a hagyományos osztály-
termi keretek elhagyását, valamint a 
tanulók saját tapasztalat alapján tör-
ténő, játékos-kreatív feladatokkal való 
képességfejlesztését tartják a mód-
szer esszenciájának (vö. Lovász, 2005; 
Liddle, 2008). Matthew J. Liddle ta-
pasztalati tanulásnak vagy cselekedve, 
tevékenykedve tanulásnak nevezi az 
élménypedagógiát, amely – szembehe-
lyezkedve a mások élményeit közvetítő 
módszerekkel – „a résztvevők közvet-
len tapasztalatát elsődleges informá-
cióforrásként használja a tanulási fo-
lyamatban” (Liddle, 2008, 3). 

 A cselekvésre késztetés és szemé-
lyes élménykeltés eljárásait az iroda-
lompedagógia is a magáénak vallja. 
Az élménykeltés különösen fontos az 
irodalomórán, hiszen a szöveg befoga-
dása csak akkor válhat aktívvá és haté-
konnyá, ha olvasói élményt rendelünk 
hozzá. Fűzfa Balázs szavaival élve: 
„irodalomról szólni (ugyanis) nehéz 
másképpen, mint azzal az élménnyel 
a középpontban, melyet a mű befo-
gadása nekünk okozott.” (Fűzfa, 2015, 
243) Az élményközpontú irodalom-
oktatás abban tér el a frontális mód-
szerekkel zajló irodalomközvetítéstől, 
hogy nem a tanár által közvetített ol-
vasói élményre helyezi a hangsúlyt, 

hanem a tanulók szövegbefogadására, 
a mű játékos-kreatív feldolgozására 
fókuszál. Ez nem azt jelenti, hogy a 
művek nyelvi, kompozíciós, műfaji 
stb. sajátosságaival nem foglalkozik, 
hanem az egyes szöveg-feldolgozási 
stratégiák aktív elsajátítására, a feldol-
gozási módszerek interaktivitására irá-
nyítja a figyelmet. Az élményközpontú 
műfeldolgozás esetén passzív befoga-
dás helyett folyamatos aktivitásra való 
ösztönzés zajlik, vagyis olyan feladatok 
megoldására serkentjük a tanulókat, 
amelyek a lehető leghatékonyabban 
juttatják a résztvevőket a személyes ol-
vasói élmény megszületéséhez. 

az élményközpontú 
irodalomoktatás 
mint interaktív 
szövegFeldolgozás

Az élményközpontú irodalomoktatás 
a befogadóközpontúságot hangsúlyoz-
za, ami az olvasó és mű között létrejövő 
személyes kapcsolat kidomborítására 
tereli a figyelmet, és arra törekszik, 
hogy az olvasó és mű közti távolságot 
a lehető legkisebbre csökkentse. Ehhez 
a leghatásosabb módszertani eljáráso-
kat a kreatív írás és a drámapedagógia 
eszköztára biztosítja. Az élményalapú, 
interaktív szövegfeldolgozás több réte-
gen valósul meg: 
 Első lépésként verbális aktivitásra 

serkenti a tanulókat, ami egyrészt a 
mű olvasása és feldolgozása során 
született egyéni gondolatok megfo-
galmazására irányul, másrészt ezen 
gondolatok ütköztetésének, a másik 
véleményével való összemérésnek kí-

nál teret. Itt a szövegekkel kapcsolatos 
szorongások feloldására fókuszálunk, 
vagyis az asszociatív gondolkodás 
mozgósításával azt akarjuk megtaní-
tani a tanulóknak, hogy bátran nyil-
vánítsanak véleményt az olvasmány-
nyal kapcsolatban, verbalizálják a 
szöveghatást, fogalmazzák meg az 
elsődleges benyomásaikat. A vélemé-
nyek ütköztetése során pedig előke-
rülnek az alapvető érvelési technikák 
gyakorlásai, amelyek az emocionális 
szövegbefogadási tapasztalatot a raci-
onalizálódás útjára (is) vezetik. 
 Második lépésben – kreatív írá-

sos gyakorlatokra támaszkodva (vö. 
Samu, 2004; Pethőné, 2007; Kucserka, 
2010; Petres Csizmadia, 2014; Sulyok, 
2015) – „társalkotói szerepbe” juttatjuk 
a résztvevőket, vagyis a szépirodalmi 
nyelv hétköznapi nyelvre fordítására 
ösztönözzük őket, valamint aktív-kre-
atív kiegészítésre, újragondolásra sar-
kaljuk az olvasókat. Ennek értelmében 
feloldjuk a mű lezártság-konvencióját, 
és az olvasott szövegeket szabadon fel-
dolgozható írásokként értelmezzük: 
azok nyelvi, formai vagy jelentésbeli 
mintájára saját szöveg alkotására biz-
tatjuk őket. Ezek a gyakorlatok már 
tudatosabb szövegalkotási techniká-
kat követelnek, és a szabad önkifejezés 
áramlása (élménye) mellett bizonyos 
irodalomelméleti ismeretek tudatos 
alkalmazását kívánják meg a befoga-
dóktól.
 Harmadik lépésben – a drámape-

dagógia cselekvésre buzdításával (vö. 
Debreczeni, 1981; Kaposi, 2002; De-
meter Lázár, 2008; Gabnai, 2011; Pus-
kás, 2016)– a szövegek verbalitásától 

Hangzás és élmény a Tanórán
korTárs gyermekVersek felDolgozása 
élménypedagógiai	módszerek	segítségével

PeTres CsizmaDia gabriella

2016. november 3-án került sor a Ka-
tedra Társaság 3. ülésére az év folyamán, 
ezúttal a módszertan aktuális kérdéseit 
tárgyalták meg a jelenlevők. Három elő-
adás hangzott el – Petres Csizmadia Gab-
riella (a nyitrai KeTK, Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet adjunktu-
sa) és Radványi Adél (a Borsos Mihály 
Alapiskola tanítója) a kortárs hangzó 
versek módszertani feldolgozásába kí-
nált betekintést, Puskás Andrea, a Selye 
János Egyetem Modern Filológiai Tan-
székének vezetője az idegennyelv-okta-
tás didaktikai kérdéseiről beszélt, Szabó 
Križan Andrea (az Állami Pedagógiai és 
Módszertani Központ komáromi kiren-
deltségének munkatársa) pedig a tanárok 
továbbképzési rendszerét tekintette át. 
Folyóiratunkban az alábbiakban közöljük 
az elhangzott előadásokat.
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eljutunk a művek fizikai mozgássá tör-
ténő adaptálásáig, illetve a dramatikus 
játékok segítségével az olvasott szöve-
geket különböző érzékszervi tapasz-
talatok segítségével jelenítjük meg. A 
drámapedagógia célja, hogy a gyer-
mekek a drámajátékokban való aktív 
részvétellel ismereteket szerezzenek a 
körülöttük levő tárgyi világról, saját 
külső és belső világukról, a körülöttük 
levő szociális világról, és mindezeket 
cselekvés közben fedezzék fel, ismer-
jék meg, helyezzék el benne magukat, 
illetve ezeken az ismereteken keresztül 
képesek legyenek kapcsolatokat kiala-
kítani a világgal. (Marunák, 1991, 6) 
A komplex kompetenciafejlesztő gya-
korlatok tehát alkalmasnak bizonyul-
nak arra, hogy a szöveget megélt, átélt 
szituációként, kivetített élményként 
vagy hangulatként dolgozzák fel a ta-
nulók. A különböző érzékelésfejlesztő 
gyakorlatok és improvizációk a szöve-
gek „életre keltését” szolgálják.

élményközpontúság az 
alsó tagozatosok körében
Az alsó tagozatos irodalomórán külö-
nösen fontos szerephez jut az élmény-
központú irodalomoktatás, hiszen a 
technikai olvasás elsajátítása mellett a 
szövegértő stratégiák megalapozására 
és fejlesztésére irányulnak a tanórák. 
A 7-10 éves korú gyermekek szá-
mára – az absztrahációs képesség 
kevésbé domináns volta miatt – pedig 
kiemelten fontos szerepet tölt be a saját 
tapasztalaton alapú, empirikus módon 
elsajátított tananyag-közvetítés. Az ol-
vasóvá nevelés, a tanulók irodalomhoz 
fűződő attitűdjei ezeken az irodalom-

órákon dőlnek el, hiszen irodalomtör-
téneti ismeretközvetítés helyett itt a 
szöveggel való közvetlen foglalkozásra 
kerül sor, és – a felső tagozatos iro-
dalomórák tartalmával szemben – az 
olvasmányok korpusza (nagyrészt) a 
gyermek- és ifjúsági irodalom köré-
ben kerül ki, ami megfelel a célcsoport 
érdeklődésének, befogadói életkori 
sajátosságainak. Vagyis a tananyag 
tartalmának és a szövegfeldolgozás 
módszerének szabad variálása kitűnő 
lehetőséget kínál arra, hogy hozzáse-
gítsük a ránk bízottakat egy, az iro-
dalomhoz fűződő valódi, személyes 
élményen alapuló kapcsolat kialakítá-
sára. 

a hangzó versek 
sajátosságai
A kortárs gyermekirodalom gyer-
mekközpontúsága miatt különösen 
alkalmas az olvasás és általában véve 
az irodalmi szövegek iránti pozitívabb 
attitűdök kialakítása. A leghatéko-
nyabbnak tűnő módszertani keretek 
kijelölését követően az is kiemelten 
fontos, hogy olyan szövegkorpusszal 
dolgozzunk, ami a tanulók számára 
– tematikai, nyelvi és világképi szem-
pontból is – könnyen befogadható és 
feldolgozható. A kortárs gyermeklíra 
befogadók körében kiváltott népsze-
rűsége a versek játékosságának, humo-
rának és szórakoztató funkciójának 
felerősödésében is gyökerezik. Ezek a 
művek ezen felül kitűnő lehetőséget 
kínálnak arra is, hogy rajtuk keresztül 
néhány alapvető szövegfeldolgozási 
stratégiát elsajátíttassunk a tanulók-
kal, és megfigyeltessük a versnyelv, az 

irodalmi beszédmód sajátosságait, a 
poétikai funkció működését. A hang-
zó vers, nyelvjátékvers és gyermek-
monológ típusaiból első lépésként a 
hangzó vers feldolgozása ajánlott, mi-
vel ezek a versek a népi gyermeklíra 
adaptációjaként és újragondolásaként 
funkcionálnak, ezáltal remekül épít-
hetők a mondókavilágból megismert 
szövegösszetevőkre. A hangzó versen 
belül nyelvtörőket, „alliteráló verse-
ket”, „prozódiát hangsúlyozó verse-
ket” és kalligramokat különböztetünk 
meg, melyek mind más szegmensét 
ragadják meg a lírai alkotásoknak. A 
kortárs nyelvtörőket az ismétlésalak-
zatok dominanciája, egy-egy mással-
hangzó torlódása, gyakori ismétlődé-
se jellemzi leginkább. Az „alliteráló 
versek” a szavak vagy betűk szintjén 
megjelenő ismétlésalakzatok domi-
nanciája jellemzi, ezekben a versekben 
a betűrímre, illetve egy-egy mással-
hangzó soron belüli sűrű előfordulásá-
ra kerül a hangsúly, továbbá jellemző 
az anafora – egy vagy több szó ismét-
lődése a verssor vagy versszak elején 
– és az epanasztrofa – a sor vége és a 
következő sor eleje megegyezik – al-
kalmazása. A prozódiát hangsúlyozó 
versek a verselési formákra hívják fel 
a figyelmet. Ezek a versek elsősorban 
a Weöres-féle gyermekversek mintá-
jára íródnak, és a szabályesztétika el-
vét követik. Weöres művei nyomán a 
magyaros verselés mellett időmértékes 
és szimultán verselést is használnak. A 
kalligramok pedig a kép és szöveg ösz-
szeforrottságát, a mondanivaló képen 
keresztüli artikulálását foglalják ma-
gukba. Ezek a verstípusok különösen 
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közel állnak a kisiskolás korú gyer-
mekek értelmezői világához, hiszen a 
képeskönyveknek és illusztrációknak 
köszönhetően alapvetően a képi világ 
dekódolásán szocializálódtak. (Petres 
Csizmadia, 2015, 57-59) 

három példa 
a hangzó versek 
élményközpontú 
Feldolgozására
Az alábbiakban egy kortárs nyelvtörő, 
egy „alliteráló vers” és egy „prozódi-
át hangsúlyozó vers” feldolgozásának 
lehetőségét mutatom be, melyet Rad-
ványi Adél kolléganőmmel egy (25 
verset feldolgozó) workshop keretén 
belül, közösen dolgoztunk ki. 

 A kortárs nyelvtörők csoportjába 
soroltuk Lackfi János Aprítók című ver-
sét, amely láncszerűen ismétlődő szer-
kezettel rendelkezik: a mű egy zöldség 
és egy személy nevére kínál szóvariá-
ciókat, amiket kínrímekbe foglal. A 
vers nyelvtörőjellegét az ismétlődő és 
hasonló hangzású szavak halmozása 
hozza létre. A vers mondása során 
kiemelten ügyelnünk kell az érthető 
artikulációra, pontos beszédképzésre 
és megfelelő légzéstechnikára.

Lackfi János: Aprítók 

Paprika-karika,
Paprika-karika,
Karikát karikára
Aprít a Marika.

Uborka-dudorka,
uborka-dudorka,
Halomba kuporgat,
Nyiszálgat a Dorka.

Káposzta kabátja 
Keresztbe levágva,
Készül a saláta,
Vágja a Renáta.

A tanulókat kreatív továbbírásra 
ösztönözzük. Először frontális módon, 
ötletbörze segítségével három szótag-
ból álló zöldség- és gyümölcsneveket 
gyűjtünk, majd kiscsoportokba rende-
ződve arra buzdítjuk a tanulókat, hogy 
a szövegmintát követve, az ötletelésből 
választott gyümölcs-/zöldségnév fel-
használásával alkossanak egy saját 
versszakot. A mintakövetés tartalmi és 
formai megkötéseket kíván: négy soros 
versszakot, hat szótagos sorokat, rímes 
szerkezetet kell létrehozniuk, illetve 
a gyümölcs-/zöldségnevet az 1. sorba 
kell illeszteniük, míg a személynevet az 

utolsó sorba kell helyezniük. A többnyi-
re humoros hangvételű saját alkotáso-
kat piaci kofaként, improvizálva adják 
elő a tanulók. 

 Az „alliteráló versek” korpuszából 
Kovács András Ferenc Csillagcsengő 
című versét emeljük ki, amely a cs han-
gok halmozásával a versnyelv hangza-
tosságára, zeneiségére, dallamosságá-
ra, színességére hívja fel a figyelmet. A 
Weöres-féle szövegvilághoz közelítő, 
a Száncsengő című vers hangulatát és 
nyelvi világát imitáló vers csilingelővé, 
ünnepivé, emelkedett hangulatúvá va-
rázsolja a versmondást.

Kovács András Ferenc: Csillagcsengő

Jégcsap csendül, jégcsap cseng – 
csillagcsengő égen leng. 
Jégcsap csücskén csüngő nesz – 
csilló neszből csengés lesz.

Jégcsap csücskén fény csendül – 
égen csüngő szél lendül… 
Jégcsap csörren, csilló csend – 
csokros csillagcsengő cseng.

Az alliterációk kiemelését kétféle 
versfeldolgozási módszerrel végezzük el. 
Első lépésben különböző mozdulatso-
rokkal kísérve „hangoztatjuk” a versben 
szereplő alliterációkat: a cs hang elhang-
zását tenyérsúrolással, koppintással, 
csettintéssel, majd tapssal kísérjük. Kis 
csoportokba osztva, hangosodó vagy 
hangversenyes szövegmondásra buzdít-
juk a tanulóinkkal. Második lépésben 
az alliterációk „láttatására” törekszünk: 
ekkor két oszlopba sorakoznak a 
tanulók, és a cs hang hallatára selyem-
kendőket lendítenek a magasba. 

 A „prozódiát hangsúlyozó” versek 
köréből Havasi Attila Éjjel-nappal című 
időmértékes versét választottuk ki, 
amely a rövid és hosszú szótagok sza-
bályos váltakozásával az alsó tagozatos 
tanuló ritmusérzékét és figyelemkon-
centrációját fejlesztheti. A versfeldolgo-
zás kiscsoportokban zajlik (a műből ki-
ragadott szavak alapján képeket rejtünk 
el a tanulók széke alá, az egyforma képek 
közös csoportokat alkotnak), ezt követő-
en minden csoport lyukas verset kap, a 
versből hiányzó szavakat a ritmusképle-
tük helyettesíti. Az alsó tagozatos tanu-
lók a hosszú és rövid szótagot a magán-
hangzók hosszúságával fejezik ki. 

Havasi Attila: Éjjel-nappal

Nappal az égen – U U Nap, 
jó tempóban körbeszalad, 

– U a mélyben, a lenti sötétben 
nagy csapat – – húzza szekéren.

Éjjel az égen – U U Hold,  
reggel – – , jót gyalogolt.  
Nappal a mélyben, nappali fényben, 
ördögök – – mázas edényben.

A tanulók a versnyelv variabilitását 
tapasztalják meg, amikor a kiegészí-
tésekkel egyéni verziókat készítenek a 
versből. Az egyes megoldások ismerte-
tését követően (amit érdemes rappelve 
felolvastatni a gyerekekkel, hogy köny-
nyebben ráhangolódjanak a skandáló 
versmondásra) megmutatjuk a Hava-
si-féle teljes verset is a tanulóknak. 
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Az Állami Pedagógiai és Módszertani 
Központ komáromi kirendeltsége 2011. 
április 1-jén Rudolf Chmel kisebbsége-
kért felelős miniszterelnök-helyettes 
hivatala alatt jött létre, melynek fő fel-
adata a magyar tannyelvű iskolák peda-
gógusainak szakmai továbbképzése.

Szlovákiában a  továbbképzés rend-
szere a 2009-es évben jelentős átalaku-
láson ment át. A pedagógusok szakmai 
fejlődése pedagógus-továbbképzések 
segítségével, pedagógiai és szakmai fel-
adatokkal kapcsolatos alkotó tevékeny-
ségben, illetve önképzés által valósul 
meg. A pedagógus-továbbképzés célja, 
hogy a pedagógus és a szaktanár meg-
tartsa, tökéletesítse és fejlessze azokat 
a  kompetenciákat, amelyek szüksége-
sek a pedagógiai és a szakmai tevékeny-
ség elvégzéséhez.

A 317/2009-es számú, „A  pedagó-
gusi alkalmazottakról és a  szakmai 
alkalmazottakról” szóló törvény és az 
azt részletező Oktatási minisztérium 
445/2009-es számú, „A  pedagógiai al-
kalmazottak és a  szakmai alkalmazot-
tak kontinuális képzéséről, kreditekről, 
atesztációkról” szóló rendelete szerint 
a  következő továbbképzési formákat 
különbözteti meg:

 Adaptációs képzés, melynek célja 
a  kezdő pedagógus bevezetése a  gya-
korlati, pedagógiai munka mindennap-
jaiba. Ezt a képzést a saját intézményük 
biztosítja. Az adaptációs oktatás a  pe-
dagógus számára egy záró beszélgetés-
sel és egy általa megtartott záró tanítás-
sal fejeződik be. A képzés időtartama 
egy év, ezért a  képzésért kreditpont 
nem igényelhető.

 Az aktualizációs képzés 20-60 óra 
terjedelmű, célja a már meglévő szak-
mai kompetenciák megfelelő szinten 
való tartása. A  képzés az  oktató és 
a többi résztvevő előtt megtartott záró 
prezentációval fejeződik be.

 A  pedagógusok és a  szaktanárok 
számára szervezett innovációs okta-
tás célja a  pedagógiai tevékenységhez 

szükséges szakmai kompetenciák töké-
letesítése. A képzés legfeljebb 12 hónap 
lefolyású lehet, 60-120 órát igényel, és 
egy háromtagú vizsgáztató bizottság 
előtt megtartott záró prezentációval fe-
jeződik be. 

 A  specializációs vagy más néven 
szakosító képzés tartalmát azok az 
ismeretek képezik, amelyek szüksé-
gesek a  specializációs tevékenységek 
elvégzéséhez. A  képzés legfeljebb 18 
hónapig tart, 100-180 óra terjedelmű, 
háromtagú komisszió előtt, zárómunka 
megvédésével, valamint záróvizsgával 
végződik.

 A  vezetőképzés (funkciós képzés) 
célja, hogy mind a  pedagógus, mind 
pedig a szaktanár az irányító tevékeny-
séghez szükséges szakmai kompetenci-
ákat megszerezze. Ez a képzés 160-200 
órát foglal magába, legfeljebb 24 hó-
napig tart. Egy háromtagú komisszió 
előtt, zárómunka megvédésével, vala-
mint záróvizsgával végződik.

 A  felkészítő atesztációs képzésre 
azok a  pedagógusok jelentkezhetnek, 
akik rendelkeznek 30 kreditponttal. 
Ez a képzés az 1., illetve a 2. atesztációs 
vizsgára készíti fel a  jelölteket. Az 1. 
atesztációs munka terjedelme 25-35 
oldal, tartalma a szerző kreatív tapasz-
talatainak az összegzésére irányul. A 2. 
atesztációs munka bemutatja a  szerző 
jelentős újító és kreatív tapasztalatait, 
saját kutatási eredményeit vagy a peda-
gógiai gondolkodás szakmai és mód-
szertani kérdéseinek bizonyos szintű 
megoldását. A munka terjedelme 40-60 
oldal.

Az aktuális akkreditált képzéseket 
a  pedagógusok az Állami  Pedagógi-
ai és  Módszertani Központ honlapján 
(www.mpc-edu.sk) tekinthetik meg. 

Jelenleg a módszertani központ 
egyik fő feladata  „A szlovák nyelv 
és irodalom magyar tanítási nyelvű 
iskolákon történő oktatásának folya-
mata” (Edukačný proces vyučovania 
slovenského jazyka a slovenskej lite-

ratúry v  školách s vyučovacím jazy-
kom maďarským) című projekt ko-
ordinálása. A projekt megvalósításán 
az Állami Pedagógiai és Módszertani 
Központ (Metodicko-pedagogické 
centrum), az Állami Pedagógiai In-
tézet (Štátny pedagogický ústav), a 
Certifikált Mérésének Nemzeti Inté-
zete (Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania), az állami tanfe-
lügyelőség (Štátna školská inšpekcia) 
munkatársai, valamint a projektbe 
bevont alapiskolák pedagógusai kö-
zösen dolgoznak. Az  új koncepció 
lényege a  szlovák nyelv idegen nyelv-
ként való oktatása és a  kommuniká-
ció előtérbe helyezése. Szeptembertől 
két városi és egy vidéki – a somorjai, 
a  nagymegyeri és a  bátorkeszi – ma-
gyar tanítási nyelvű alapiskola az új 
koncepció alapján tanítja a szlovák 
nyelvet. Az Állami Pedagógiai Intézet 
munkatársai a  pedagógusoknak havi 
rendszerességgel szemináriumokat 
tartanak, a  módszertani központ al-
kalmazottai pedig a továbbképzéseket 
biztosítják. A projekt megvalósítói az 
iskolákat módszertani eszközökkel lát-
ják el. Ebben az iskolaévben az első és 
az ötödik osztályban tanítják a szlovák 
nyelvet az új koncepció segítségével, 
később fokozatosan az összes évfo-
lyam bekapcsolódik majd. 

A projekt bevonásába a Certifikált 
Mérések Nemzeti Intézetének 
(NÚCEM) további 15 iskolát választott 
ki a szlovák nyelv és szlovák irodalom 
Tesztelés 9 eredményei alapján. A kivá-
lasztott iskolákban a NÚCEM minden 
év szeptemberében és a  következő év 
júniusában végzi el a szintfelmérő tesz-
teléseket, amelynek eredménye tükrözi 
majd az új koncepció sikerességét. „Egy 
jó tanár meg tudja győzni tanítványait, 
hogy a tanulás nem kötelesség, nem a 
szabadság korlátozása, hanem kaland, 
és olyan hatalmas szabadság kulcsa, 
amelyről korábban nem is álmodtak.“ 
(Pam Brown)

a	módszertani	központok	lehetőségei	
a PeDagógusok móDszerTani ToVábbkéPzésében

szabó	križan	andrea
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Bevezető
Az idegennyelv-óra az alapiskola alsó 
tagozatán egy különleges, dinamikus 
élmény nemcsak a gyermekek, hanem 
a tanítók számára is. Az alsó tagozaton 
átélt élmények meghatározzák a gyer-
mek idegen nyelv iránti kapcsolatát 
és hozzáállását a későbbi években is. 
Épp ezért, ezekben az években kiemelt 
szerepet kap a motiváció és a haté-
kony módszerek kiválasztása. Fontos 
felismerni a kisiskolások rendkívü-
li igényeit és fejlődési sajátosságait, s 
mindezt figyelembe venni az idegen-
nyelv-oktatás módszereinek, formái-
nak megtervezésében is. Óriási felelős-
ség, ugyanakkor rendkívüli kihívás is.

kik azok a kisiskolások?
A tanulás és tanítás hatékonyságának 
növelése érdekében rendkívül fontos 
tisztázni a célcsoport jellemző jegyeit, 
megállapítani azokat a sajátosságokat, 
amelyek az alapiskola alsó tagozatos 
tanulóit különlegessé teszik. Számos 
szakember foglalkozott már a témá-
val (Wendy A. Scott and Lisbeth H. 
Ytreberg 1990, Susan Halliwell 1992, 
Sarah Philips 2003, Lynne Cameron 
2001, Shelley Vernon 2016), s vala-
mennyien egyetértenek abban, hogy 
az alsó tagozatos gyermekek általános 
fizikai, érzelmi sajátosságai, sajátos 
koncepcionális és oktatási jellemző 
jegyei speciális megközelítést követel-
nek. A fentebb felsorolt szakemberek 
általános megállapításai az alapiskola 

alsó tagozatának nyelvtanulójáról, ill. 
a kisiskolásról a következőképpen fog-
lalhatók össze:
A kisiskolás:
 Nagyszerűen interpretálja a jelentést 

a szövegkörnyezet és a szituáció alap-
ján anélkül, hogy megértené az egyes 
szavakat.
 Képes limitált nyelvkészletet kreatív 

módon felhasználni.
 Indirekt módon hatékonyabban ta-

nul, mint direkt módon.
 A tanulás során az élvezetet és örö-

möt keresi, nem pedig elsősorban a 
„tudás jutalmát”.
 A fizikai környezet megértése, az az-

zal való közvetlen tapasztalat számára 
nagyon fontos.
 Figyelme és koncentrációja rövid, 

nem kitartó.
 Lelkes, a tanulásra pozitívan tekint. 

Igényli a dicséretet. 
 Ritkán ismeri be, ha nem tud valamit. 

A fenti tulajdonságok lehetőséget 
biztosítanak a nyelvoktatónak, hogy 
a tanórákat hatékonnyá, kreatívvá és 
motiválóvá tegye, és azt a kisiskolások 
értelmi, fizikai és érzelmi igényeihez 
mérten tervezze meg.

idegennyelv-oktatás az 
alapiskola alsó tagozatán
Az idegennyelv-oktatásban irányadást 
jelenthet és központi szerepet tölt be 
az Európa Tanács által elfogadott Eu-
rópai Nyelvi Portfólió. A dokumen-

tum fő célja, hogy összehangolja az 
EU-tagországok idegennyelv-tanítási 
stratégiáit, és meghatározza az ide-
gennyelv-oktatás főbb irányelveit és 
jellemzőit. Az idegennyelv-oktatás 
legfontosabb feltételeiként a követke-
zőket sorolja fel:
1) Az idegennyelv-oktatásnak megfe-
lelő előkészítés és tervezés alapján kell 
megvalósulnia, más országokkal törté-
nő párbeszéd, tapasztalatcsere alapján. 
Az edukációs folyamatban résztvevő 
tanárok, szakemberek, tantervek meg-
alkotói, a tankönyvírók legyenek tisz-
tában az oktatás céljaival és a tanítási 
folyamat kimeneteivel.
2) A kormányok és magánintézmé-
nyek biztosítsanak megfelelő forrást 
az idegennyelv-oktatáshoz. Ez elsősor-
ban eszközforrásokat, megfelelő tan-
könyveket, tantermi segédeszközöket, 
valamint szakképzett tanárokat és a ta-
nártovábbképzés elérhetőségét jelenti.
3) Meg kell valósítani a tanulási ki-
menetek rendszeres értékelését, hogy 
meggyőződhessünk a tanítási-tanulási 
folyamat hatékonyságáról.

A portfólió elsősorban ajánlásokat, 
továbbgondolásra javasolt felvetéseket 
tartalmaz, így nem tekinthető köte-
lező érvényű jogszabálynak. Ezért is 
fordulhat elő, hogy különböző EU-s 
tagországok sokszor merőben eltérő 
nyelvi programokkal, irányelvekkel 
rendelkeznek, és különböző célokat 
fogalmaznak meg az idegennyelv-ok-

nyelvtan	tanítása	az	idegennyelv-órán	
az alaPiskola alsó TagozaTán: 
a	drámapedagógia	alkalmazási	lehetőségei

Puskás anDrea
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tatásban. Szerencsére azonban egyre 
több tagországban tudatosítják, hogy 
a fenti feltételek, felvetések újabb pers-
pektívákat követelnek a nyelvoktatás-
ban. A nyelvoktatás már nem csupán 
nyelvi szerkezetek átadása és egy előre 
meghatározott cél elérésére irányuló 
tevékenység, hanem egy sokkal komp-
lexebb folyamat, amelynek központjá-
ban a nyelvtanuló mint a nyelvtanítás 
haszonélvezője áll.

Brewster, Ellis és Girard a követke-
zőképpen határozzák meg a kisisko-
lások idegennyelv-oktatásának három 
legfontosabb célját: pszichológiai fel-
készítés, nyelvészeti felkészítés és kul-
turális felkészítés (Brewster et al. 2002: 
5). Ez a felsorolás újszerűnek számít, 
hiszen a nyelvtanulás legfőbb céljának 
nem a nyelvi kimenetet állapítja meg, 
azt csupán a célok egy részeként keze-
li. Ez az új perspektíva arra mutat rá, 
hogy a nyelv nem izolált nyelvi szerke-
zetek összessége, hanem sokkal inkább 
kontextusba helyezett funkció. Nem 
elég tehát a nyelvi szerkezetek átadása, 
elsajátítása, meg kell tanulni azok szö-
vegkörnyezettől függő használatát is. 
Brewster, Ellis és Girard azt is hangsú-
lyozzák, hogy az idegennyelv-tanulás 
elengedhetetlen követelménye, hogy a 
gyermek anyanyelvének tudatában le-
gyen, bátran, magabiztosan és válasz-
tékosan használja azt, valamint, hogy 
pozitívan, nyitottan álljon hozzá az 
idegen nyelvhez, az idegen nyelv által 
megtestesített kultúrához és a nyelvta-
nuláshoz egyaránt.  

Angelika Kubanek-German (1998) 
kutatásai kimutatták, hogy a kisisko-
lások nyelvtanulásának legfontosabb 
követelménye, hogy az idegen nyelvvel 
kapcsolatos élmények örömteliek, él-
vezetesek legyenek, ne pedig teherként 
megélt, negatív tapasztalatnak mutat-
kozzanak. Épp ezért kiemelt szerepet 
kap a korai nyelvoktatásban a motivá-
ció, az élményszerűség és a játékosság. 
Wasyl Cajkler és Ron Addelman meg-
állapítják, hogy a tanároknak nem sza-
bad természetesnek venniük, hogy a 
gyermek az idegennyelv-órára a nyelv 
iránt tanúsított pozitív hozzáállással 
érkezik (Cajkler – Addelman 2000: 1). 
A tanárnak tehát tudatosan kell moti-
válni és lelkesíteni a gyermeket, és egy 
olyan stresszmentes környezetet kell 
kialakítania, ahol a nyelvtanulás örö-
met okoz. 

A gyermek egy komplexum, össze-
tett jelenség, nem pedig a nyelvi elsajá-
títás célpontja, akit „meg kell tölteni” 
nyelvtani szabályokkal. Éppen ezért 

fontos, hogy egy komplex képzésben 
részesüljön, ahol a nyelvi készségeken 
kívül fejlesztésre kerülnek a fizikai ké-
pességek (pl. egyensúly, tér-tudatos-
ság, mindennapi tevékenységek önálló 
végzése) és a társadalmi készségek is 
(pl. viselkedési formák, kooperáció, 
empátia – társadalomba való beillesz-
kedés). Az alapiskola alsó tagozatán 
az idegennyelv-oktatás céljai közé tar-
tozik tehát a nyitottság és a tolerancia 
fejlesztése és ösztönzése azáltal, hogy 
különféle tanulási és gondolkodási 
formákat közvetítünk, a kreativitás fej-
lesztése, valamint a kognitív képessé-
gek és elvont gondolkodás fejlesztése. 

nyelvtan tanítása 
az alapiskola alsó tagozatán
Az alsó tagozatosok nyelvoktatásának 
egyik leggyakrabban vitatott témája, 
hogy szükséges-e nyelvtant tanítani az 
idegennyelv-órán, s ha igen, milyen 
formában. A nyelvtantanítás évtizedek 
óta különböző formában zajlik, a nyelv-
tanfordító módszertől kezdve egészen a 
kommunikációs nyelvoktatásig. 

 A nyelvtantanítás két központi 
megközelítése az explicit és az implicit 
nyelvtantanítás. Az explicit nyelvtan-
tanítás metalingvisztikai terminológi-
át, lingvisztikai interrelációkat hasz-
nál, nyelvtani szabályokat magyaráz, 
elmagyarázza a tanulóknak a nyelv-
tani szerkezet formáját, használati 
módozatait. Számos kutatás igazolta, 
hogy az explicit megközelítés kizáró-
lagos alkalmazása nem hatékony, sok 
esetben a tanuló elveszti a motiváci-
óját, hiszen a nyelvtani szerkezettel a 
szövegkörnyezetből kiragadva, izolált 
formában találkozik. 

 Az implicit nyelvtantanítás folya-
mán a gyermek hallja, olvassa és hasz-
nálja a nyelvtani szerkezetet, elsősor-
ban egy átfogó és terjedelmes inputot 
kap, az első szakaszban csupán hallgat, 
figyel, személ. A nyelvtani szabályokat, 
formai követelményeket saját maga re-
konstruálja a kapott példák, szövegek, 
feladatok alapján és folyamán, tehát 
aktív résztvevője a tanítási-tanulási fo-
lyamatnak. Stephen Krashen (1999) az 
egyik központi alakja ennek a megkö-
zelítésnek, azt állítja, hogy a nyelvtant 
leghatékonyabban implicit módon 
tanuljuk. A 21. század elején viszont 
számos olyan kutatás is megjelent Spa-
nyolországban és az USA-ban, amely 
azt igazolta, hogy ha a nyelvtantaní-
tás csupán implicit módon történik, 
számos probléma merülhet fel. Norris 
és Ortega (2001) vagy éppen Lynne 

Cameron (2001) is rámutat arra, hogy 
a nyelvtan természetes elsajátítása az 
anyanyelvi elsajátítás velejárója, „akár 
genetikailag is meghatározott lehet”, 
de az idegennyelv-tanulásban ez már 
nem így van, a nyelvtan „idegen”, ezért 
a nyelvtan tanítása megfelelő előké-
szítést, feladatokat és tudatosan meg-
tervezett tanórákat igényel. Azok a 
gyerekek, akik végig implicit módon 
sajátítják el a nyelvtant, illetve a nyel-
vet általában, nagyon jó kiejtéssel be-
szélik az idegen nyelvet, nagyon széles 
szókinccsel rendelkeznek. Viszont a 
kutatások azt is kimutatták, hogy ezek 
a tanulók nyelvtanilag hibásan, pon-
tatlanul beszélnek. Az idegen nyelv 
elsajátísa során más agyi folyamatok 
zajlanak le, mint az anyanyelv elsajátí-
tásánál, a két folyamat nem tekinthető 
egyformának, ebből következik, hogy 
más módszert kell alkalmazni az ide-
gen nyelv esetében, nem elég az impli-
cit megközelítés. Fontos, hogy az ide-
gen nyelv tanulása során néha explicit 
módon is kiemeljék a nyelvtani jelen-
ségeket, illetve rámutassanak a helyes 
formára, használati módokra, szabá-
lyokra. A konklúzió, illetve a megoldás 
tehát mindenképpen a két perspektíva 
kombinációja lehet.

nyelvtani játékok
Számos módszertani szakember és pe-
dagógus alkalmaz nyelvtani játékokat 
a nyelvtan oktatása során, mivel ezek 
használatakor a gyermek játékos for-
mában sajátítja el a nyelvi szerkeze-
teket, s igazából nemcsak elsajátítja a 
nyelvtani szerkezetet, hanem kontex-
tusban, játékosan alkalmazza is azt. A 
gyermek gyakorolja és internalizálja, 
perszonalizálja az adott nyelvtani szer-
kezetet, magáévá teszi azáltal, hogy egy 
stresszmentes, élvezetes környezetben 
gyakorolja azt. A tanulók a játékra 
koncentrálnak, miközben „tudat alatt 
magukba szívják a nyelvet” (Vernon 
2016). A nyelvtani játékoknak számos 
formája létezik, a leggyakoribbak közé 
tartoznak:

 Kitalálós játékok
 Mozgásos játékok
 Társasjátékok
 Szerepjáték
 Csapatjátékok
 Kártyajátékok
 Nyelvtani dominó

A nyelvtani játékok oldják a feszült-
séget, fejlesztik a csapatmunkát, a 
gyermek kooperációs készségeit, meg-
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tanítanak együttműködni, segíteni, 
odafigyelni egymásra és jótékony hatás-
sal vannak a koncentrációs készégre is.

drámapedagógia 
a nyelvórán
Az idegennyelv-órákon alkalma-
zott drámapedagógiai módszerek, 
technikák alkalmazása már nem 
számít újkeletű jelenségnek, az an-
gol és amerikai szakirodalomban és 
gyakorlatban semmiképp sem. Az 
oktatási célokra alkalmazott dráma-
technikák megálmodójának számító 
Alan Maley és Alan Duff 1978-ban 
jelentették meg Drama Techniques in 
Language Learning (Drámatechnikák 
a nyelvtanulásban) című könyvüket, 
amely azóta is központi műnek szá-
mít az élményszerű, tanulóközpontú 
nyelvoktatásban. Maley és Duff abból 
az elvből indult ki, hogy a tanulónak 
meg kell adni a lehetőséget, hogy sa-
ját személyiségét használja, belevigye 
a nyelvtanulás folyamatába. Továbbá, 
hogy ki kell használni az egyén termé-
szetes képességét, a mindannyiunkban 
ott rejlő ösztönös képességeket: az 
utánzást, a mimikát, az önkifejezést, 
a gesztikulációt és nem utolsósorban 
a mozgásra való igényt (Maley – Duff 
2004: 6). Ez utóbbi a kisiskolások 
esetében még nagyobb jelentőséggel 
bír. Marlok Zsuzsa a következőkép-
pen definiálja a drámapedagógiát: „A 
dráma olyan módszer, mely színházi 
eszközöket alkalmazva próbálja előse-
gíteni, valamint életszerűbbé tenni az 
idegen nyelven zajló kommunikációt.” 
(Marlok Zsuzsa, 2003)

A drámapedagógia alkalmazásá-
nak az idegennyelv órán számos ho-
zadéka van. Növeli az önkifejezést és 
kreativitást, egyfajta kommunikációs 
keretet biztosít a nyelvórán, ahol a 
nyelvtani szerkezet többé nem izolált 
térben gyakorolható, hanem konkrét 
kontextusban. A dráma fejleszti a ma-
gabiztosságot, valamint fizikailag és 
érzelmileg is bevonja a nyelvtanulót, 
nemcsak mentálisan. A gyermek moz-
gásigényére, képzelőerejére és kreati-
vitására épít. (lásd: Petres Csizmadia, 
2014: 49-51)

Sajnos azonban még mindig megje-
lenik az a félreértés, hogy a drámape-
dagógia alkalmazása egyet jelent egy 
színdarab begyakorlásával és bemu-
tatásával. Természetesen a drámape-
dagógiai gyakorlatok végső kimenete 
lehet színpadi előadás, a módszerek 
idegennyelvi órán történő alkalmazá-
sának célja azonban nem elsősorban 

ez. Az idegennyelv órán a fő hangsúly 
nem a közönségen van, s nem is azon, 
ami a közönségnek készül, sokkal in-
kább a résztvevőkön, a drámatechni-
kákat alkalmazó tanulókon és az így 
rögzült tudáson és stresszmentes kör-
nyezeten.

A leggyakrabban alkalmazott dráma-
technikák közé tartoznak:
 Improvizáció
 A tanár szerepben
 Szobrászkodás
 Állókép (Tableaux)
 Gondolat-buborékok
 Tanár narratíva
 Hot-seating
 Tükrözés 
 Elmutogatás
 Mingling

E technikák és gyakorlatok alkalmazá-
sa azon az elven alapszik, hogy a való 
életben az emberek nemcsak különbö-
ző nyelvtani szerkezeteket és szókin-
cset használnak, hanem más a beszéd-
tempójuk – néhányan lassan, mások 
gyorsabban beszélnek –, néha sietnek, 
gesztikulálnak, mérgesek, csalódottak, 
izgatottak, stb. A drámatechnikák már 
a nyelvtanulás korai szakaszában arra 
tanítják a gyermekeket, hogy a nyelv-
használat nem elválasztható az érzel-
mek kifejezésétől, a környezettől és a 
kommunikáció céljától. A tankönyvek 
nyelvi szerkezetei sokszor műek, pl. 
„Van egy szék az asztal mellett”, vagy 
„Ez egy lány”. A drámagyakorlatok 
segítségével a tanulók megtanulják, 
hogy vigyék át a tankönyvből kapott 
tudást valódi élethelyzetekbe, ahol kü-
lönböző hangulatokat, érzéseket kife-
jezve alkalmazzák a nyelvtani szerke-
zeteket, különböző nyelvi funkciókat 
alkalmazva, mint például a meggyő-
zés, bocsánatkérés, egyetértés, stb.

összegzés
A gyermekek idegennyelv-oktatásá-
nak fő célja nem lehet pusztán ling-
visztikai cél, tehát nem számíthat 
elsődleges célnak egy nyelvi szerke-
zet – pl. az egyszerű jelen idő tagadó 
mondatokban – elsajátítása. A gyer-
mek sokoldalú fejlesztése, kreativitá-
sának, a nyelvhez való hozzáállásának, 
szociális készségeinek fejlesztése, a 
stresszmentes tanulási környezet ki-
alakítása, a motiváció fejlesztése a 
legfontosabb célok közt szerepeljen. 
A nyelvtan tanítása az idegennyelv-
órán szükséges, viszont megvalósítása 
történjen játékos formában, szöveg-

környezetbe helyezve, sok mozgással 
egybekötött feladattal, irányított gya-
korlással. Az „input” ebben a szakasz-
ban, illetve korban sokkal fontosabb, 
mint az „output”.

A drámapedagógia módszereinek 
alkalmazásával a gyermek kreativitá-
sára, mozgásigényére építve hatéko-
nyabbá tehető a nyelvtan tanítása az 
idegennyelvórán, mivel a drámajáté-
kok és gyakorlatok oldják a feszült-
séget, beszédre, kommunikációra, 
együttműködésre ösztönzik a gyer-
mekeket. A tanulásba beviszik gazdag 
képzelőerejüket, a nyelvtani szerkezet 
elsajátítása értelmes, kreatív és élveze-
tes folyamattá válik, ezáltal motiválja 
és inspirálja mind a tanítót, mind pe-
dig a kisiskolást.
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A címben feltett kérdésre és annak 
szinte minden aspektusára könnyen 
választ kaphatunk Puskás Andrea The 
Challenges and Practices of Teaching 
Young Learners [A fiatal nyelvtanulók 
oktatásának kihívásai és gyakorlata] 
című monográfiájában. Már a beve-
zetésből kiderül, hogy bár a könyv 
az elméleti oldalról indít, azt a szerző 
nemcsak egyetemi kutatóknak szánja, 
hanem praktizáló tanítóknak és taná-
roknak is. Amikor épp a gyakorlatban 
közvetlenül alkalmazható ötleteket 
keresünk, bátran fordulhatnak a kötet-
hez, amely az átfogó elméleti kereten 
kívül játékos feladattípusok tárháza is 
egyben.

 A szerző a fiatal nyelvtanulók fogal-
mának tisztázásával nyitja meg gon-
dolatmenetét, melyből megtudhatjuk, 
hogy nem is olyan egyszerű megha-
tározni, hogy valójában hány éves 
gyermekek is számítanak fiatal nyelv-
tanulóknak (bár ha átlagoljuk a kuta-
tók definícióit, fiatal nyelvtanulónak 
számítanak az 5 és 12 év közötti gyer-
mekek). Az életkor csupán egy eleme 
a definíciónak, ugyanis a fiatal nyelvta-
nulók meghatározásában rengeteg más 
tényező is szerepet játszik. Ilyen példá-
ul a nyelvi kreativitás, a már meglévő 
készségek részletei, a játékosság, a köz-
vetett tanulás vagy épp a képzelőerő.

 A második fejezetben a fiatal nyelv-
tanulók oktatásának általános megkö-
zelítéseiről olvashatunk. Ugyanebben 
a részben kiderül az is, hogy a gyer-
mekeknek tartott nyelvi tanóra előké-
születei meghaladhatják a serdülőknek 
vagy épp a felnőtteknek tartott órákéit. 
Azt is megtudhatjuk, hogy az óratervek 

készítésénél rendkívül fontos figyelem-
be vennünk a gyermekek fiziológiai 
fejlődését. A fejezet végén hasznos tip-
pek listáját találjuk, mely kimondottan 
gyakorlati jellegű.

 A harmadik fejezetet a szerző annak 
a kérdésnek szentelte, hogy vajon ér-
demes-e tankönyv alapján tanítanunk 
a gyermekeket, vagy jobb, ha teljesen 
félretesszük azt. Megtudhatjuk, hogy ez 
a kérdés jóval összetettebb, mint hogy 
egy egyszerű igennel vagy nemmel le-
hessen rá válaszolni. A tankönyvhasz-
nálatnak megvannak az előnyei és a 
hátrányai is. Amennyiben figyelünk 
a tankönyvválasztás kritériumaira, és 
olyan tankönyvet találunk, amely a hát-
rányok minimalizálása mellett a lehető 
legnagyobb mértékben kiaknázza az 
előnyöket, nagy valószínűséggel pozitív 
fogadtatásban lesz majd részünk. Ám a 
tankönyv kiválasztása még csak fél si-
ker, ugyanis annak adaptálása és alkal-
mazása legalább ilyen fontos feladat.

 A könyv negyedik fejezete a szó-
kincsfejlesztést veszi górcső alá, ahol 
az olyan kérdésekre kaphatunk választ, 
mint például: Mennyi és milyen szó-
kincsre van szüksége a gyermekeknek? 
Milyen mennyiséget tudnak feldolgozni? 
Hogyan sajátítják el az új szavakat? A 
fejezet végén hasznos gyakorlati taná-
csokat találhatunk, melyek vezérfonal-
ként szolgálhatnak a szókincsfejlesztés 
megtervezésében és időzítésében.

 Az ötödik fejezetben a nyelvtan 
problematikájáról olvashatunk, mely-
nek már az elején kiderül, hogy a fiatal 
nyelvtanulók számára egyáltalán nem 
alkalmazhatjuk a hagyományos nyelv-
tantanítási technikákat, hiszen még 

nincsenek olyan értelmi szinten, hogy 
megértsék azok elvontságát. A szerző 
hasznos alternatívákat ajánl, melyek 
segítségével a gyermekek élvezetes, in-
direkt módon sajátíthatnak el alapvető 
nyelvtani szerkezeteket.

 A hatodik és a hetedik fejezetet 
együtt említeném, mivel ezekben já-
tékok és drámapedagógiai technikák 
végtelenül színes gyűjteményét bön-
gészheti az olvasó. Fontos, hogy a szer-
ző nemcsak listázza a különböző játék-
típusokat, hanem ki is fejti, hogy azok 
miért hasznosak, illetve, hogy mely 
készségeket fejleszthetjük velük.

 A nyolcadik fejezetből megtudhat-
juk, hogy milyen tényezők játszanak 
szerepet a fiatal nyelvtanulók értéke-
lésében. A szerző pontokba szedte az 
általánosan alkalmazható értékelési 
szabályszerűségeket, melyek kimon-
dottan hasznosak a gyakorlatban, bár-
mely aspektusát is szeretnénk értékelni 
a gyermekek teljesítményének.

 A könyv utolsó fejezete a már em-
lített játékos feladatokból álló gyűjte-
mény, melyek színessége jól tükrözi a 
szerző témában való jártasságát. A The 
Challenges and Practices of Teaching 
Young Learners bátran ajánlható bár-
kinek, akit érdekelnek a fiatal nyelv-
tanulók oktatásának elméleti kérdései, 
ugyanakkor azoknak a tanítóknak és 
tanároknak is, akiknek gyakorlati tip-
pekre és tanácsokra van szükségük, 
amelyeket közvetlenül alkalmazhatnak 
a tanóráikon. 
Források: 
 Puskás Andrea: The Challenges and Practices 

of Teaching Young Learners, Selye János Egye-
tem, Komárom, 2016.

fiaTal nyelVTanulók 
–	mit	és	hogyan	tanítsunk?
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iDegen nyelV

Nyelvtanulási stratégiák című cikk-
sorozatunk előző öt részében olyan 
emberek tanácsait foglaltuk össze, 
akik legalább egy tucat nyelven beszél-
nek. Ebben a részben azt fogjuk kö-
zelebbről megvizsgálni, hogy milyen 
szerepet játszanak bizonyos pszicho-
lógiai tényezők a nyelvtanulás folya-
matában. A kérdéskör megvilágítására 
Dr. Conor Quinn nézeteit használjuk 
fel, melyeket a TEDxDirigo konferen-
cián tett közzé.

 Dr. Quinn előadásának elején felhív-
ja a figyelmet a veszélyeztetett nyelvek 
súlyos helyzetére, melyek közvetlen ha-
tással vannak az azokat beszélők emberi 
kapcsolataira és a múltjukhoz, valamint 
kulturális örökségükhöz fűződő viszo-
nyára. Dr. Quinn pragmatista módon 
közelíti meg ezt a kérdést, tehát nem a 
felsőfokú nyelvtudást tűzi ki célul, ha-
nem egy a hétköznapi életben is alkal-
mazható konverzációs szint elérését.

 Az iskolában mindenki számá-
ra kötelezően tanítanak valamilyen 
nyelve(ke)t. Azt viszont senkinek 

nem tanítják meg, hogyan tanulja-
nak nyelveket. Dr. Quinn szerint ez a 
probléma kulcsfontosságú, ugyanis a 
nyelvtanulás elsődlegesen autodidak-
ta módon történik. A 21. században 
olyan források állnak a nyelvtanulók 
rendelkezésére, amelyek a nyelvtanulás 
autodidakta jellegét nagymértékben 
elősegítik. Ami a konverzációs szint el-
érését illeti, tudatosítanunk kell, hogy 
a legtöbb esetben pszichológiai kor-
látokba ütközünk. Félünk attól, hogy 
nem vagyunk eléggé nyelvi beállított-
ságúak, hogy hibásan beszélünk, hogy 
ilyenkor zavarba jövünk… Az ember 
identitását részben az határozza meg, 
hogyan tudja kifejezni magát. Egy új 
nyelv elsajátításának elején erre (még) 
nincs lehetőségünk, tehát ez is egy 
fékező erő. Nem szabad hagynunk, 
hogy ezek az aggályok, félelmek hatás-
sal legyenek ránk, inkább úgy kellene 
felfognunk ezt az új helyzetet, mintha 
második gyerekkorunkat élnénk meg 
– ismerkedünk és ismertetjük magun-
kat a világgal.

 Képzeljük el, hogy kezdő szinten 
nem jut eszünkbe egy szó az adott ide-
gen nyelven, mondjuk az, hogy tigris. 
Úgy írjuk körül, hogy „az a nagy macs-
ka, olyan narancssárgás, csíkos”. Meg-
értetjük magunkat, ami sikerélményt 
okoz. De ami még ennél is fontosabb, 
az illető, akihez beszélünk, elmond-
ja nekünk, hogyan mondják a tigrist 
az ő nyelvén. Az ilyen jellegű leckéket 
biztos, hogy nem fogjuk elfelejteni, 
ugyanis emlékezetesek, és sikerélmény 
kötődik hozzájuk. Ez a hétköznapi 
nyelvi helyzet arra is jól rámutat, hogy 
a nyelvtanulás nem csak a nyelvtanuló-
tól függ, hiszen a folyamat maga erő-
sen igényli az emberi kapcsolatokat, a 
nyelv konverzációban való megnyil-
vánulását. A kérdés valójában a fejben 
dől el. Ha a hatékonyságot a tökéletes-
ség elé helyezzük, akkor a nyelvtanulás 
kezdeti lépései nem lesznek telítve a 
hibázástól való félelemmel, amely az 
egyik legerősebb gátló tényező. A ha-
tékonyság okozta sikerélmény hatására 
újra és újra át akarjuk majd élni ezeket 
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elsősegély

Az utóbbi időben eleget hallottuk már, hogy mennyi folyadékot kell fogyasz-
tanunk naponta, mikor nem ajánlatos a napon tartózkodni, és ha valaki meg-
vágja magát vagy lehorzsolja a térdét, akkor nagy valószínűséggel el tudjuk 
látni a sebeit is. Felnőttként számtalan tanfolyamon veszünk részt, ami az 
elsősegélynyújtás módszereit tanítja, de bizony elenyésző azok száma, akik 
ténylegesen is tudnának, illetve mernének életet menteni. Pedig szükség ese-
tén mindenkinek kötelessége a legjobb tudása szerint segítségben, illetve első-
segélyben részesíteni a bajba jutottakat, ami nem csupán a sérülések ellátásá-
ból áll, hanem helyzetfelismerésből, helyszínbiztosításból, betegvizsgálatból, 
segélyhívásból és segélynyújtásból, legvégül a beteg átadásából a szakképzett 
mentőszolgálatnak.

Ezen okokból kifolyólag fontos a kisgyermekek és később a kamaszok is-
mereteit bővíteni és megerősíteni, hogy az elsősegélynyújtás természetes dolog 
legyen, és ne csak elméletben, hanem a való életben is cselekedni tudjanak – és 
merjenek is. Az elsősegélynyújtás alapjaival a tanulók először az alapiskola 7. 
osztályában találkoznak, mégpedig a különböző szervrendszerek működésé-
nek megismerése után. A középiskolások számára az állami oktatási program 
(ISCED 3A) szerint a 3. évfolyamos tanulóknak 5 tanítási óra áll rendelkezé-
sükre az elsősegélynyújtás begyakorlására, mégpedig vagy minden szervrend-
szer megismerése után, vagy külön oktatási témában az egészség és mozgás té-
makör keretén belül. Fontos, hogy a diákok az elmondott és bemutatott témák 
és szituációs játékok által ne csak a segélynyújtás alapjait tanulják meg, de a 
kialakult helyzet megelőzését, elkerülését, tetteik következményét is. 

A legnagyobb hangsúlyt az alapfogalmak megmagyarázása, tisztázása kap-
ja. Ki kell emelni az egészségügyi (tudatos cselekedetek sorozata, mely által a 
sérültet stabilizáljuk) és a technikai (a fizikai és kémiai faktorok eltávolítása), 
valamint a laikus és a szakember által végzett elsősegély közötti különbsége-
ket is. Nagyon fontos megtanítani a gyerekeknek, hogy melyek a  segélyhívó 
számok (112 – európai segélykérő hívás, 150 – tűzoltóság, 155 – mentőszolgá-
lat, 158 – rendőrség), hogyan kell bejelenteni egy balesetet, mentőt hívni vagy 
esetleg a mentők megérkezéséig segítséget kérni a beteg sérüléseinek ellátásá-
ban. A bejelentés során fontos elmondani a teljes nevünket, hol történt a bal-

a szituációkat, és hamar észrevesszük, 
hogy szinte folyékonyan beszélünk. Így 
lehet leküzdeni a „nyelvi lámpalázat”, 
amely 90%-át teszi ki a nyelvtanulót 
akadályozó tényezőknek. A mara-
dék a nyelv maga – nyelvtan, kiejtés, 
szókincs. Ezek általában azért okoz-
nak gondot, mert mindent egyszerre, 
rendszer és prioritások nélkül akarunk 
megtanulni. Dr. Quinn szerint, amire 
szükségünk van, az nem más, mint a 
nyelv működésének megértése. Tudjuk 
jól, hogy a „Mondd utánam…” nem 
működik. Azért nem, mert hiányzik 
a megértés. Egy az anyanyelvünk szá-
mára nem ismert hang kiejtését bárki 
el tudja sajátítani, de ahhoz előbb tud-
nunk kell, hogyan mozgassunk az ajka-
ink és a többi hangformáló szervünk. 
A nyelvtan, a nagy mumus, szintén 
könnyedén elsajátítható, ha elemeire 
nem önkényes egységekként, hanem 
egymásba ágyazott ökoszisztémaként 
tekintünk. Ne izoláljuk a nyelvtani 
egységeket. A szókincs se ijesszen meg 
minket, főleg mivel egy kis szókészlet 
is elég ahhoz, hogy elvont fogalmakat 
is ki tudjunk fejezni. Az alapvető sza-
vakból álló szókinccsel már be tudjuk 
magunkat biztosítani, szinte bármit 
körül tudunk írni, amire egy hétköz-
napi konverzációs helyzetben szük-
ségünk lehet. A szókincs többi részét 
pedig prioritások alapján tudjuk foko-
zatosan megtanulni, ahol az elsőbbsé-
get mindig az interakcióhoz szükséges 
kifejezések adják. Dr. Quinn hangsú-
lyozza, hogy egy idegen nyelv elsajátí-
tása nemcsak egy új kommunikációs 
lehetőséget biztosít számunkra, hanem 
egy teljesen új nézőpontot is, amellyel 
saját magunk világlátását gazdagítjuk. 

Cikksorozatunk következő részében 
Dr. Christopher McCormick megál-
lapításait foglaljuk majd össze arról, 
hogy az életünk milyen területeit képes 
pozitívan befolyásolni egy új nyelv el-
sajátítása.

Források:
 Dr. Conor Quinn, Hacking Language 

Learning, TEDxDirigo, elérhető: https://
www.youtube.com/watch?v=6a6vVIdQBd0.

éleTek múlHaTnak rajTa 
–	az	elsősegélynyújtás	alapjai	
a közéPiskolások biológiaokTaTásában 
(1. rész)
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elsősegély

eset, mi történt pontosan, hány sebe-
sült van, milyen jellegű sebesülésekről 
beszélünk. Soha ne tegyük le elsőként 
a telefont, mindig várjuk meg a másik 
fél reakcióját! 

Minden háztartásban, munkahe-
lyen, illetve a  gépjárművekben is len-
nie kell egy érvényes elsősegélynyúj-
tó készletnek. Fontos, hogy a  diákok 
megtanulják, mit tartalmaz az alap-
felszerelés, és azt is, hogy mit milyen 
sebesülés esetén használunk. A  kész-
let többek között egyesével csomagolt 
steril ragtapaszokat, különböző mé-
retű steril kötszereket, biztosítótűket, 
kötözőkendőket, egyhasználatos kesz-
tyűket tartalmaz, továbbá ajánlatos 
még az elasztikus kötszer, olló, pinzet-
ta, cellulózvatta, törlőkendő, szalagseb-
tapasz, steril arcmaszk, takaró és védő-
fólia bekészítése is.

A legfontosabb kiindulópont meg-
értetni az eszméletvesztés és ájulás 
közötti különbséget. Az ájulás során 
a beteg reflexei továbbra is működ-
nek, életjelei tapinthatóak, láthatóak, 
élesztgetés, felrázás után újra érzékeli 
a külvilágot, kommunikál. Az eszmé-
letvesztés akkor következik be, ha az 
alany agysérülést szenved, nagyobb 
mennyiségű vért veszít, oxigénhiányos 
állapotba kerül, esetleg mérgezés vagy 
gyógyszer-túladagolás lép fel nála. 
A beteg ilyen állapotban zavarodott, 
külső ingerekre nem reagál. Ilyenkor 
célszerű a sérültet stabil oldalfekvésbe 
tenni, mely három lépésben végezhető 
el: a hozzánk közelebb lévő kart nyújt-
va a test mellé helyezzük, a másik kart 
könyék tájon a hozzánk közelebb lévő 
lábbal térd alatt megfogva magunk felé 
fordítjuk, a kézfejet a fej alá tesszük és 
a fejet kicsit hátra billentjük. Mindig 
ellenőrizzük a légutak átjárhatóságát!

Az öt tanítási óra közül az első 
modell a fentebb említett alapfogal-
mak, alapelvek oktatását, valamint a 
légzőrendszer károsodása miatti lég-
zésleálláskor fellépő elsősegélynyújtás 
alapelveit foglalja magába. A légzéski-
maradást több tényező is kiválthatja, 
pl. valamilyen akadály zárja el a levegő 
útját (vér, beesett nyelv, ételmaradé-
kok, stb.), továbbá kiválthatja ideg-
rendszeri probléma, keringési problé-
ma, neuromuszkuláris rendellenesség 
(tetanusz, bénulás), oxigénhiány, mér-
gező gázok belégzése, és a vízben való 
fuldoklás is mind fulladásos tünetek-
hez vezet. Első és legfontosabb lépés 
légzésleálláskor felismerni a légzéski-
maradás jeleit (a mellkasi mozgások 
kimaradása, a nyálkahártya és a kö-

römágyak, később a perifériás testré-
szek kékes elszíneződése – cianózis), 
majd az akadályok eltávolítása a lég-
utakból. Itt tudjuk kihasználni a hár-
mas észlelés elvét: fülünkkel érzékeljük 
a légáramlást, észleljük a légző hango-
kat, megfigyeljük a mellkas mozgását.

Amennyiben az akadályt nem tud-
juk eltávolítani a légutakból, alkalmaz-
zuk a leggyakrabban használt mód-
szert, az úgynevezett Heimlich-fogást, 
melyet leghatékonyabban videón ke-
resztüli megfigyeléssel és személyes 
kipróbálással tudjuk elsajátítatni. Lé-
nyege, hogy a fuldoklót hátulról fogjuk 
meg, a mellkasa előtt összekulcsoljuk a 
karokat, és egy hirtelen gyors mozdu-
lattal felfelé és egyidejűleg magunk felé 
húzzuk. Nagyon fontos elmagyarázni, 
hogy a csecsemőknél és kisgyerme-
keknél hogyan végezzük helyesen ezt 
a fogást. Egy éves korig a gyermeket 
az alkarunkra fektetjük, arccal lefelé 
fordítva, ezután a gyermek hátát a la-
pockák között párszor, nem túl erősen, 
a tenyerünkkel megütjük. Nagyobb 
gyermekek esetében ugyanígy járunk 
el azzal a különbséggel, hogy a gyer-
meket a térdünkre fektetjük, arccal 
lefelé. A tényleges újraélesztést csak az 
idegentest eltávolítása után lehet elvé-
gezni. Ezt is leginkább videón keresz-
tül érdemes először megfigyelni, majd 
gyakorolni. Az interneten találunk 
olyan kisfilmeket is, melyeket a Vö-
röskereszt kifejezetten e téma feldol-
gozására készített, illetve középiskolás 
diákok filmeztek különböző projektek 
keretén belül. 

A fürdőzés alapszabályait is fontos 
kiemelni, mivel sokszor felelőtlen bal-
esetek történnek a vízben, melyeket 
egy kis odafigyeléssel meg lehetne aka-
dályozni. Ne fürdőzzünk rögtön evés 
után, ne ugráljuk ismeretlen mélységű 
vízbe, ne ugorjunk a vízbe felhevült 
testtel, ne ússzunk távol a parttól, és ne 
ússzunk rágógumival a szánkban! A 
mesterséges lélegeztetést már a vízben 
meg kell kezdeni, feltéve, ha a mi éle-
tünk nincs veszélyben. A lélegeztetés 
több módon is történhet, természete-
sen csak abban az esetben, ha a sérült 
valóban nem lélegzik, és nem csak 
elájult. Történhet szájból szájba való 
lélegeztetéssel, szájból orrba (ha a száj 
megsérült, vagy ha görcsösen szorítja), 
vagy egyidejűleg mindkettő alkalma-
zásával, főleg az újszülöttek esetében. 
A szájból szájba történő lélegeztetéskor 
az egyik kézzel befogjuk mindkét orr-
lyukat, és lazán szélesre nyitott szájjal 
belefújunk a sérült szájába (a lélegez-

tetés frekvenciája 12-16 légzés/perc, 
idősebb gyermekek esetében 20 légzés/
perc). Ha az orron át történik a lélegez-
tetés, az orrot szabadon hagyjuk, és a 
szájat szorítjuk össze, miközben az orr-
ba fújjuk a levegőt a fentebb leírt mó-
don. Ezt a módszert 10 év alatti gyer-
mekeknél alkalmazzuk, csecsemőknél 
40-50 belégzés/perc frekvenciával.

Nagyon sok jó módszer alkalmaz-
ható ezen ismeretek elsajátítására, be-
gyakorlására. Rendelkezésünkre állnak 
kiváló poszterek, videók, élethű babák, 
szövetek preparátumai, melyeken akár 
az egyes szervek működését is át tud-
juk ismételni. Mivel a diákok szeretik 
a játékos feladatokat, ezért érdekessé 
tehetjük a tanórát keresztrejtvény ki-
alakításával, vagy akár képregények 
alkothatására is buzdíthatjuk őket, 
melyben saját maguk találhatnak ki 
különböző történeteket. A képregény-
készítéshez remek segédeszközként 
használhatjuk a Bitsrips, Pixton, Witty 
Comic, Marvel-Super Hero Squad 
programokat, saját fényképekből pe-
dig a Pikistrips-szel készíthetünk kép-
regényt. Az okostelefonok világában a 
legegyszerűbb módja a tanulásnak az 
applikációk letöltése (például a Hely-
zetek, Mobil segítség, First Aid, Ame-
rican Red Cross, British Red Cross), 
melyekkel akár még angol nyelvtudá-
sukat is bővíthetik a diákok. Szituációs 
feladatokat is adhatunk a diákoknak, 
melyeket kisebb, 3-5 fős csoportokban 
dolgozhatnak fel. Néhány helyzetgya-
korlat-ötlet, melyek segítenek az elővi-
gyázatosságra való nevelésben is: 

 
 Telefonos segélyhívás

Barátoddal együtt mentek biciklitú-
rára, mikor egy óvatlan pillanatban 
kanyarodás közben nem néz körül az 
úton, és elüti egy autó. Eszméletlenül 
fekszik az úttesten, és te telefonon hí-
vod a mentőket. Hogyan bonyolítod le 
a telefonhívást?

 Csomagkészítő
Az asztalra helyezzünk el többféle el-
sősegélynyújtáshoz szükséges eszközt, 
kötszert, fáslit, takarót stb. Versenyez-
zenek a csoportok egymás ellen, ki 
tudja gyorsabban és egyúttal helyesen 
összeállítani az elsősegélynyújtó kész-
let csomagját.

 Stabil oldalfekvés
Egy diák az iskolában megbotlik, leesik 
a lépcsőn, esés után mozdulatlan. Mi 
a  teendő, ha nem reagál? Hogyan he-
lyeznétek oldalfekvésbe?



elsősegély

 Heimlich-fogás
Padtársad cukorkát szopogat, mikor 
valaki hátulról megijeszti, ő félrenyel, 
és a cukorka elzárja a légutait. Mit ten-
nél? Gyakoroljátok egymáson az élet-
mentést!

 Mesterséges lélegeztetés
Kutyát sétáltatsz a  tóparton, mikor 
hangos kiabálást hallasz. Megpillantasz 
egy segítségért kiabáló nőt és egy fér-
fit, mozdulatlanul a víz felszínén. Úgy 
néz ki, eszméletlen. Kit mentesz meg 
először, és hogyan folytatod a sérültek 
ellátását?

 Kártyázós
Készítsünk kártyákat különböző raj-
zokkal, melyek valamilyen eseményt 
ábrázolnak, például valaki eszméletle-
nül fekszik és nem lélegzik, vagy be-
lepottyant a hajóból a vízbe. Ha min-
denki húzott egy kártyát, elmondja, 
hogyan oldaná meg az elsősegélynyúj-
tást az adott szituációban. 

1. Melyik elem NEM tartozik a  se-
gélynyújtás első 3 elemébe?
a) Helyszínbiztosítás
b) Kórházi ellátás
c) Légútbiztosítás
d) Betegvizsgálat

2. Életveszélyes sérült ellátása esetén 
milyen időtartamot nevezünk „kriti-
kus időnek”?
a) 1-2 perc
b) 3-5 perc
c) 5-10 perc
d) 10-15 perc

3. Párosítsd a segélyhívó számokat!
1) 112  a) európai egységesített 
         segélyhívószám
2) 158  b) mentőszolgálat
3) 150  c) rendőrség
4) 155  d) tűzoltóság

4. Alakítsd ki a megfelelő sorrendet:
a) Mentőhívás
b) Helyszínbiztosítás
c) Tájékozódás

5. Mi az első teendő, ha a sérült szólí-
tásra, rázásra nem reagál?
a) Mentőt hívunk
b) Légutakat biztosítunk
c) Elkezdjük a mellkaskompressziót
d) Segítségért kiáltunk   
                                                                                                   
6. Mennyi ideig végezzük a  légzés-
vizsgálatot?
a) Legalább 10 másodpercig
b) Legfeljebb 10 másodpercig
c) Akár 20 másodpercig
d) Amíg nem észlelünk legalább egy 
mellkasmozgást

7. Mi a stabil oldalfekvés utolsó lépése?
a) A fej hátraszegése
b) A légzés ellenőrzése
c) A felül levő láb térdben történő be-
hajlítása
d) A nyelv pozicionálása

8. Mely korcsoportban a  leggyako-
ribb a légúti idegentest kialakulása?
a) Csecsemő és kisgyermek
b) Serdülő
c) Felnőtt
d) Időskor

9. Milyen tünet NEM utal általában 
légúti idegentest kialakulására?
a) Köhögés
b) Nehezített légvétel
c) Sápadt arc
d) Fuldoklás

10. Maximum hány háti ütés javasolt 
gyermekeknél?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 7

11. Melyik NEM légútbiztosítási le-
hetőség?
a) A fej oldalra fordítása, háton fekvő 
helyzetben
b) A fej hátra szegése, áll előre emelése
c) Stabil oldalfekvés

12. Melyik a leggyakoribb életveszé-
lyes állapot gyermekkorban?
a) Artériás vérzés
b) Légúti idegentest
c) Gerincsérülés
d) Égési sérülés

13. Melyik NEM tipikus tünete a lég-
úti akadálynak?
a) Lilás vagy szürkés arcszín (cianózis)
b) A beteg nem tud hangot kiadni
c) Hangosan, erőteljesen köhög
d) Alig hallható vagy néma köhögés

14. Milyen módszerrel távolítanátok 
el a légúti akadályt egy csecsemő ese-
tében?
a) A felnőtteknél tanult hasi nyomás-
sal (Heimlich-fogás)
b) Hátára fektetjük, és ujjunkkal vagy 
tenyerünkkel hasi nyomást végzünk
c) Lábainál lógatva körültekintően 
megrázzuk
d) Alkarunkra fektetve tenyerünkkel 
hasi nyomást gyakorlunk, fejjel lefelé 
tartva hátára határozott, de nem túl 
erős ütést mérünk

15. Melyik tünet NEM életveszélyes?
a) Lilásszürke arc
b) Alkarból távozó pulzáló vér
c) Rángógörcsök
d) Több, mint 5 percen át tartó folya-
matos, hangos sírás

ellenőrizd	magad!

1  b 5  d 6  b 7  b

8  a 9  c 10  c 11  a 12  b 13  c 14  d 15  d

2  b 3  1a  2d  3c  4b 4  c  a  b
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Ezt a kérdést Sterbetz István, a 2012-
ben elhunyt, neves ornitológus és ter-
mészetvédő, író is feltette, már 1966-
ban. Pedig akkor még ezrével repültek 
át felettünk, délnek tartva. Nagy csa-
pataik le-leszálltak a búzatáblákra le- 
gelészni, erőt gyűjteni a további útjukra. 
A vadlibák a lúdfélék családját képezik 
(Anseridae), a kacsafélékkel (Anatidae) 
és a hattyúfélékkel (Cygnidae) a lúdala-
kúak (Anseriformes) rendjébe tartozó 
úszómadarak. A régebbi könyvekben 
lúd idomúaknak nevezik őket, illetve 
lemezes csőrűeknek, még az én nem-
zedékem tagjai is így tanulták. A vad-
ludak benépesítik az egész földet. 161 
fajuk és 55 nemük közül nálunk 36 faj 
fordul elő. Közéjük tartoznak a hattyúk 
is. Róluk csak annyit említenék meg, 
hogy míg a múltban a főúri kastélyok 
parkjaiban létesített tavacskák díszma-
darai voltak, meg a giccsfestők kedven-
cei, ma a bütykös hattyú (Cygnus olor) 
csapatostul lepi el a halastavakat, meg 
télen a Dunát is, ahol főleg gyerekek – a 
szüleikkel együtt – kényeztetik el őket, 
azáltal, hogy ha kell, ha nem, kenyérrel 
etetik. Túlszaporodásukat viszont az 
ornitológusok kénytelenek kordában 
tartani.

Annak ellenére, hogy a lúdalakúak 
nem tudnak vitorlázva repülni, mint 
például a darvak, gólyák, sasok, az in-

diai lúd (Anser indicus) képes átszelni a 
Himalája csúcsait is, azaz elérni a 9000 
méter magasságot. Utána következik az 
énekes hattyú (Cygnus cygnus), pedig 
őt nem kényszeríti rá semmilyen aka-
dály sem. Egyszer egy Izlandról Európa 
felé tartó repülőgép pilótája 30 egyedből 
álló csapatot észlelt 8230 m magasság-
ban. A harmadik rekorder a házi kacsa 
őse, a tőkés réce (Anas platyrhynchos), 
melynél 6400 méter magasságot mér-
tek. Micsoda erős vázizmok kellhetnek 
az ilyen teljesítményekhez!

A lúdfélék vonulása szinte kiszámít-
hatatlan” Úgy látszik, mára nálunk is 
megváltoztatták az útirányukat, mert 
a szakemberek – azon kívül, hogy már 
Sterbetz István is észrevette – meg-
jegyezték, ezzel kapcsolatban valami 
nincs egészen rendben. Drasztikus 
egyedszámcsökkenést ugyan nem jelez-
nek, nekem csupán az tűnt fel, hogy sem 
a megszokott gágogásukat nem hallom, 
sem az ég alatt kirajzolódó V betűiket 
nem látom, csak néha a kormoránokét, 
melyek röptükben a ludakéhoz hasonló 
alakzatot vesznek fel, csak éppen „né-
mák”.  

Magyarországon több gyülekező 
helyük is van a vadludaknak, ahol az 
enyhe teleket is eltölthetik. Közéjük 
tartozik a 269 hektáros tatai mestersé-
ges öreg tó, valóságos turistacsalogató, 

mely a vonuló vízi madarak eldorádó-
ja lett, többek között a ludaké is. Ott a 
2015-ös év állományát 13 ezerre be-
csülték. Legtöbb közülük a vetési lúd 
(Anser fabilis) és a nagy lilik (Anser 
albiformes). Egyetlen nálunk költő lúd-
féle, amitől a házi lúd származik, a nyári 
lúd (Anser anser). Legfeltűnőbb ismer-
tetőjegye, hogy a lába piros. Valamikor 
régen a szülőfalum és Bős közötti egyik 
dűlőt Kotlibának nevezték el, állítólag 
azért, mert az ott lévő vizes, nádas la-
posban költöttek a „vadlibák”. A „kisai” 
lapos még ifjúkoromban is megvolt, de 
akkor már csak a „vadkácsák” (tőkés ré-
cék) találtak benne számukra megfelelő 
fészkelő helyet. A nyári ludak pedig tőle 
délre, a Duna melletti holtágon, a Csó-
ványos nevű tavon találtak otthonra. 

Újabban – több mint fél évszázada 
már! –, köszönhetően az etológiának, 
sokat foglalkoznak a pszichológusok a 
tanulás problematikájával, pláne azóta, 
hogy Konrád Lorenz osztrák ornito-
lógus, az etológia megteremtője, felfe-
dezte az imprintinget, vagyis az elme 
fejlődésének bevésődési periódusát. Ő 
a lúdalakúak közül a kacsákkal, később 
– ő úgy emlegeti, szürke ludak – a nyári 
ludakkal kísérletezett. A kiskacsáknál 
ismerte fel, hogy azt a mozgó tárgyat fo-
gadják el anyjuknak, amelyet a tojásból 
kibújva elsőként pillantanak meg. Le-

HoVá leTTek a VaDlibák

CsiCsay alajos
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het az bármi: ember, állat, de akár egy madzagon húzott 
bakancs is. Őt, illetve azt fogják követni bárhová. Tehát 
egy döntő pillanat határozza meg a további sorsukat. Azt 
ugyan már gyerekkoromban is tapasztaltam – anélkül, 
hogy az imprinting létezéséről halovány sejtelmem lett 
volna –, hogy a „buta” kiskacsák nem az anyakacsa után 
totyognak, hanem annak a tyúknak a nyomába szegőd-
nek, amelyik kiköltötte őket. Azt hittem, a hívogató, ko-
tyogó hang ösztönzi erre őket, de Lorenz döbbentett rá, 
hogy nem, hanem a tyúkanyó mozgó alakja. De, hogy a 
kotlós tyúk miért futkos kétségbe esett jajveszékeléssel a 
kanálisparton, amikor a kacsafiókák nagy lelkesedéssel 
a vízbe vetik magukat, máig sem értem. Hiszen ő már 
előbb is látott kiskacsákat, mielőtt az övéit megpillantot-
ta volna. Alighanem rossz helyen tapogatóztam, ám a 
válaszra máig sem bukkantam rá.

  Nemcsak a lúdalakúaknál, hanem a többi magasabb 
rendű állatfajoknál is működik az imprinting, csak más-
képpen. Állítólag az embernél élete első esztendejében 
van sorsdöntő szerepe, és ennek köszönhető a beszéd 
(anyanyelv!) könnyű elsajátítása is. Könyvtárnyi okfejtést 
írtak már erről, de talán sohasem jutnak a végére. Sajnos 
nagy még a tájékozatlanság és sok az okoskodás is, ami 
gyakran félreviszi a dolgokat, pláne a mi szakmánkban, 
a pedagógiában, de a nyelvészet, vagy inkább egyes nyel-
vészek sem kivételek. Ez viszont már nem tartozik a té-
mánkhoz.

  Konrád Lorenz a madarak intelligenciájának kuta-
tásában is óriási előrelépéseket tett. Ezen belül a ludak 
„szerelmi és házas-”, azaz társas életének a feltárásában. 
Ők is monogámok, ami az embereknek nagyon tetszik, 
csakhogy a ludak sokkal komolyabban veszik az elkö-
telezettséget, mint a mai emberek. Lorenztől mi sem 
áll távolabb, mint az antropomorfizálás, mert ő csupán 
párhuzamokat von. A szürke ludakról írja: „… családi 
életük megdöbbentő hasonlóságot mutat a miénkkel, és 
alaposan feladja nekünk a leckét.” A tudósnak érdemes 
hinni, mert ő a tényeket figyeli meg, az elvonatkoztatása-
it is tényekkel igyekszik alátámasztani. Konrád Lorenzt 
1973-ban a kutatási eredményeiért Nobel-díjjal tüntet-
ték ki. Jóval előbb, 1909-ben Selma Lagerlöf svéd írónő is 
Nobel-díjat kapott. Életművének kiemelkedő alkotása a 
Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországban. Aki 
látta a belőle készült rajzfilmsorozatot, emlékezhet rá, 
hogy a tíz év körüli fiú egy lúd hátára kapaszkodva ba-
rangolja be Svédországot. Ami még plusz, hogy Lagerlöf 
asszony tökéletes sagaformában írta meg művét, hazája 
földrajzáról, növény- és állatvilágáról. Ráadásul a mesés 
útikalauza állami megrendelésre készült honismereti 
tankönyv volt. Lám, miért is lehetett a Nobel-díjat oda-
ítélni. De, hogy maradjunk a hazai tájakon, a mi költőink 
sem feledkeztek meg a vadludakról. Petőfi írja Az Alföld 
című versében: „Idejárnak szomszéd nádasokból /A 
vadlúdak esti szürkületben,/És ijedve kelnek légi útra,/
Hogyha a nád a széltől meglebben. //.

  Áprily Lajos pedig, ha jól tudom, három verset is 
szentelt a vadludaknak. Egyiknek a címe, Vadlúd vol-
tam. Hadd idézzek belőle néhány sort: „Valamikor vad-
lúd voltam,/ Vadludakkal vándoroltam./ Nagy tavakért 
lelkesültem, / Tengereken átrepültem. // (…) Majd ha 
végem itt elérem, / Vadlúd formám visszakérem./” Ám 
aki még ennél is több szépséget óhajt, hallgassa meg a 
vers megzenésített változatát, Halász Judit előadásában.

Az oktatási rendszerben az alapiskola alsó tagozata az 
első olyan hely, ahol a diákok elkezdenek ismerkedni 
az ábrázolással és a különböző kicsinyítési és nagyítási 
technikákkal, valamint útvonalrajzokkal és térképszerű 
ábrázolásokkal. Ezen készségek elsajátítására és fejlesz-
tésére pedig a honismeret tantárgy a legalkalmasabb. 

Navrátilová et al. (2002) szerint a honismeret rendkívül 
sajátos és sokrétű tantárgy. Számtalan szakterülettel, tu-
dományággal van kapcsolatban, például a történelemmel 
és a néprajzzal, a nyelvészettel, a népzenével, a földrajzzal 
foglalkozó tudományágakkal. A honismeret tanítása tu-
datosítja a tanulókban, hogy először minden nemzetnek 
a körülötte lévő világot, a természet adottságait, majd a 
későbbiekben tágabb környezetét és végezetül az őt kö-
rülvevő régiót, saját tulajdon hagyományait, értékeit kell 
megismernie, elsajátítania, hogy azután más nemzetek 
történetét és szokásait is megismerje és tiszteletben tart-
sa. Olyan oktatási tárgyról van szó, mely a diákok részére 
reális képet próbál nyújtani az őket körülvevő világról, 
melyben mozognak. A tantárgy fő tartalma, hogy egy 
rendszert alakítson ki a diákban, hogy utána pontos ala-
pokra helyezze a szülőföld ismeretét, és megfigyelésekkel, 
majd az ismeretanyag bővítésével alapozza meg a hagyo-
mányokra fundamentálódó regionális tudatot.

A lakóhely közvetlen környezetében találkozik a gyer-
mek az első olyan jelekkel, melyek segítséget nyújtanak a 
tájékozódásban. Érdekességként hathat a diákok számá-
ra, hogy bizonyos rajzokkal és színes képekkel hogyan 
lehet elősegíteni a könnyebb közlekedést, mely szintén 
a jelek ismeretére összpontosít. A honismeret tantárgy 

ismerkeDés a TérkéPPel 
és a TérkéPi jelekkel 
a HonismereT TanTárgy 
kereTén belül

maHor kaTalin 
navrátil	tímea
Varga Tamás
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mit jelent és miként ábrázolják 
egy felületen. Minden térképen 
találkozunk jelekkel. A jel meg-
adja az adott természetföldrajzi 
vagy társadalomföldrajzi egység 
elhelyezkedését a térben, vagy épp 
magyarázatot ad az ott lévő tárgy-
ról, épületről, közlekedési fajtáról. 

A térképen az egyes elemek 
megkülönböztetése érdekében a 
magasság és a mélység érzékelteté-
sére színeket használunk. Minden 
domborzati formának megvan a 
maga színe és annak jelentése is. 
Míg a természet színeit, azaz a 
barnát, a zöldet, a kéket és a sárgát 
a természeti adottságú térképek-
nél használjuk, a piros és a fekete 
színeket a gazdasági jellegű térké-
peknél alkalmazzuk. 

Ezeknek a jeleknek az elsajátí-
tására az egyik legjobb módszer 
a GEOdomino használata, ami-
nek fő célja a képek és a fogalmak 
közötti párhuzam megfelelő rög-
zítése. Elkészítése és használata 
nagyon egyszerű. A hagyományos 
dominó működési elvén alapul, 
azzal a különbséggel, hogy itt az 
adott térképi jeleket kell a megfe-
lelő fogalmakkal párosítani. Ezzel 
alapozva a képességek és a készsé-
gek fejlesztésére és hatékony elsa-
játításukra. Nagy segítségünkre 
lehet még a különböző jelek elsajá-
tításában a GEOkocka is. Elkészí-
tése nagyon egyszerű, hatékony-
sága pedig mérhető. Készítsünk 
rajzlapból vagy kartonból egy 
nagyjából 20x20x20 centiméteres 
kockát, majd minden oldalára ra-
gasszunk fel olyan jeleket, melyek 
megfelelnek a használni kívánt 
térképünk tematikájának. Termé-
szetesen ha kisebb csoportokban 
szeretnénk dolgozni atlaszok se-
gítségével, akkor elég egy kisebb 
méretű kockaforma is.  A gurítás 
után pedig a kapott jelet kell a tér-
képen megtalálni, és megnevezni 
azt konkrét példákkal. 

Felhasznált irodalom: 
 Farsang A.: Korszerű módszerek a föld-

rajzoktatásban. Szeged: Szegedi Tudo-
mányegyetem, 2005. 
 Navrátilová, K. – Bujnová, E. – 

Ivanovičová, J.: Vlastiveda na I. stupni 
základnej školy. Nitra: UKF, 2002. 
 Varga T.: A térképi ismeretek tanításá-

nak és megszilárdításának módszerei. In: 
Katedra – szlovákiai magyar pedagógu-
sok és szülők lapja, XXIII/4, 2015, 32.

pedig szinte elképzelhetetlen tér-
kép és az azokon lévő térképi je-
lek nélkül, ugyanis a tanulóknak 
elég nehéz lenne elmagyarázni, 
hogy milyen irányba haladunk, 
vagy épp miként is kell elképzelni 
a körülöttünk lévő földrajzi adott-
ságokat. 

A tér ábrázolásához elsőként a 
homokozóban történő szemlélte-
tés szoktuk alkalmazni, ahol maga 
a kisdiák is különböző jeleket és 
ábrákat használ a meghatározás-
hoz, s ezen képek segítségével teszi 
magának könnyebbé a tájékozó-
dást. A második gyakori módszer, 
ahol ábrák, jelek és színek felhasz-
nálásával tudunk térképi alapis-
mereteket tanítani, az a sótészta-
térkép. Itt a só-liszt-víz masszába 
rajzolt képet színekkel tudjuk gaz-
dagítani, mely segítséget nyújthat 
a képi ábrázolás fejlesztéséhez. 
Harmadsorban a hagyományos 
térképi formákat is használhatjuk, 
esetlegesen az IKT-eszközöket al-
kalmazhatjuk térkép készítéséhez. 

A tanórák keretében a pedagó-
gus fő feladata, hogy arra igye-
kezzen a figyelmet terelni, hogy 
milyen módon lehet a legegy-
szerűbben és a lehető legponto-
sabban megtanítani a térképen 
való tájékozódást, és egyben eme 
elsajátított képességeket milyen 
módszerekkel lehet megszilárdí-
tani a diákokban. Farsang (2005) 
szerint a térképolvasást egy há-
rom szintből álló képességfejlesz-
tési módszerrel lehet a legjobban 
megtanítani. Az első a szemléleti 
vagy mechanikai térképolvasás, 
melynek segítségével kezdetleges 
információkat keresnek a diákok, 
s válaszolnak a feltett alapkérdé-
sekre, mint pl. „hol?” és „milyen?”. 
A második a logikai vagy okfejtő 
térképolvasás, ahol már a „miért?” 
és a „hogyan?” kérdésformákra 
is tudni kell választ adni. Itt nem 
elég az adott információt leolvas-
ni, hanem értelmezni is kell a lá-
tottakat. A harmadik szint a teljes 
térképolvasás, ahol a tanulók ösz-
szetett módon tudnak a kérdések-
re válaszolni, le tudják elemezni, 
majd össze tudják rakni a kapott 
mozaikokból a megfelelő képet.

Az ábrázolás mellet egy térké-
pen nagyon fontosak a jelek is, 
hogy a tanuló tudja, pontosan mi 

komjáTi ilona

képzőművészeti	
kellékek 
alkalmazása 
az	oktató-nevelő	
TeVékenység 
során

A  vizuális nevelés komplex, összetett ne-
velési terület, mely nagymértékben be-
folyásolja a  gyermek fejlődését. Ezen te-
vékenységek lehetővé teszik a  különböző 
eszközök, anyagok megismerését, alkal-
mazását, felhasználását. A  gyermekek kí-
váncsiak, szeretnek kísérletezni, alkotni. 
Egy kis segítséggel arra nevelhetjük őket, 
hogy figyeljenek a  környezetükre, hogy 
legyenek képesek „alkotni”, legyenek ki-
tartóak, bízzanak saját erejükben. Fontos 
szem előtt tartani a gyermek életkori sajá-
tosságait, fejlődési szintjét, vágyait, törek-
vését.
A  vegyes életkorú csoporttevékenységek 
során a kisebbek sokszor kérték, hogy ki-
próbálhassák a  nagyok által alkalmazott 
technikákat, az általuk használt eszközö-
ket. Ahhoz, hogy kíváncsiságukat kielé-
gítsem, ezekkel a  gyerekekkel közösen 
„dolgoztunk“, „játszottunk“ nagyméretű 
papír- vagy kartonlapon. A felügyeletem 
alatt minden eszközt használhattak, kipró-
bálhattak. A felhasznált eszközök könnyen 
beszerezhetők, tárolhatók és különböző te-
vékenységek során felhasználhatók.
Szeretnék bemutatni több technikai folya-
matot, amelyek munkára, alkotásra ösztö-
nöznek, és érdekes, varázslatos képek alko-
tását teszik lehetővé.

Mivel rajzolhatunk, festhetünk?
 ceruzával (grafit és szénceruza)
 színes ceruzákkal, filctollal
 zsírkrétával
 gyertyával, színes krétával, tussal, por-

pasztellel, tubusfestékekkel
Eszközök:
 ecset, pálcika, fogvájó, hajcsat, szeg
 fonal, fólia
 textildarabka
 forgács (fa-, ceruza-, zsírceruza-forgács)
 természetes anyagok (zöldségek, gyümöl-

csök, növények, termények, termések)
 só, dugó, szivacs, vatta
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 szívószál, mosogatószer
 üveggolyó

Mire rajzoljunk, fessünk?
 papírlapra (különböző színű, méretű, 

vastagságú)
 kartonra, hullámpapírra
 műanyaglapra, fóliára, tálcára
 üvegre, csempére, tükörre
 vászonra és különböző minőségű tex-

tilre
 fára, táblára
 homokba, grízbe, hóba, sárba, agyag-

ba, gyurmába
 aszfaltra, falra, papírtányérra
 különböző méretű, alakú kőre

Technikai ajánlások
I. Rajzolás
 bottal, pálcikával – homokba, hóba
 krétával – aszfaltra, papírra, kartonra, 

táblára
 ceruzával (szén, grafit, színes) papírra

II. Festés
 ecsettel – papírra, textilre, fóliára, 

üvegre, csempére, fára, kőre
 ujjal, tenyérrel a felsorolt anyagokra
 vattapamaccsal, természetes anyagok-

kal – a fentebb felsorolt anyagokra
 pálcikával, szívószállal – papírra

III. Nyomdázás
 ujjal, tenyérrel, zöldségekkel, gyümöl-

csökkel, falevelekkel, terményekkel, 
dugóval, textillel, fonallal, szivaccsal, 
vattapamaccsal
IV. Vegyes technikák
 mozaikkép-készítés (papír, tojáshéj, 

forgács)
 terménykép készítése
 fonalkép készítése
 festékhengerlés (festés hengerrel)
 gyertyacsöpögtetés

V. Más technikák
 fésűvel – festékáthúzás
 szívószállal – festékfújás

 fogvájóval – karcolás
 pálcikával – festékkihúzás
 fogkefével – fröcskölés
 lapátkával – festékelhúzás

VI. Érdekes technikák
 tükörszimmetria
 pecsétmozaik
 üvegfestmény
 karcolás
 viaszkép
 kollázs
 batikolás

I. Rajzolás
Eszközök
 papír – különböző méretű, alapszínű, 

minőségű
 grafit ceruza, színes ceruza, zsírkréta
 filctoll

- Kiscsoport
 firkarajz (egyéni munka vagy firka-

tömb): a gyerekek közösen alkotnak egy 
képet, pl. egy dal, egy mondóka megta-
nulásakor együtt megjelenítik, ábrázol-
ják az elhangzottakat
- Középső csoport
 a vonalas jellegű ábrázolás gazdagodik 

a  ponttal, folttal, jobban tájékozódik 
a  térben, szabályosabb „formák, ala-
kok“ észlelhetők a vonalvezetés során
- Nagycsoport
 a gyermekek alkotásai hangulati sűrí-

tést kapnak, a  részleteket kidolgozzák, 
gondosan színezik
 a díszítő sorok rajzolása utal az értelmi 

fejlődésre, az emlékezet, kitartás, ön-
uralom fejlődésére
 több eszközt használ, érdekli az írás

Fontos követelmény
 minden csoportban az eszközhaszná-

lat helyes elsajátítása, alkalmazása (ce-
ruzafogás, az alapfelület rögzítése bal 
kézzel, könnyed eszközkezelés, helyes 
testtartás)

I. Rajzolás
 Eszközök: kréta, nagyméretű karton-

lap, tábla vagy aszfalt; színes krétával 
a  fent említett eszközök segítségével 
nagyméretű rajzok alakítása
 Eszközök: pálcikák, botok, vesszők 

vagy a mutatóujj, homokozó vagy a lap-
ra szórt homok, gríz
Nagyméretű képek alakítása akár a sza-
badban, akár a csoportszobában
 Eszközök: filctoll, papír

Az életkori sajátosságoknak megfelelő-
en képalkotás, díszítő sorok, tájkép vagy 
élményrajzok „születhetnek“.

II. Festés
Eszközök: vízfesték vagy tempera, pa-
letta, ecset, papír
 Rajzolj különböző formákat (sablon 

segítségével) a papírlapra!
 Fesd ki a formákat úgy, hogy ne „lépj“ 

ki a kontúrból!
 Próbáld keverni a színeket!
 Alapszínek: sárga, piros, kék
 Keverékszínek: sárga + piros = narancs

                          sárga + kék = zöld
                          piros + kék = ibolyalila

1. Festés ujjal
Eszközök: vízfesték vagy tempera, víz, 
papír, paletta, törlőruha.
 Mártsd a  mutatóujjad a  festékbe, és 

nyomd a papírlapra!
 Ha szorosan egymás mellé nyomko-

dod a festékes ujjbegyed, különféle for-
mákat alakíthatsz!
 Ez a technika nagyon kedvelt a kiscso-

portban, de a közép- és nagycsoport is 
szívesen alkalmazza más technikákkal 
kombinálva. Ugyanilyen hatást érhetsz 
el, ha a  ceruza tompa végét mártod 
a festékbe.
2. Festés vattapamaccsal
Eszközök: vízfesték, tempera, vattapa-
macs, papír, puha törlőruha



óVóPeDagógia

 Tépj egy akkora darabka vattát, amit 
gombolyag alakúra formálva, könnyen 
tudsz fogni!
 A vattapamacsot vizezd be, majd ala-

posan szorítsd ki! Festékezd be vízfes-
tékkel, és finoman nyomd a papírlapra!
 A  vattapamacs puhasága, rugalmas-

sága megengedi, hogy méretét, alakját 
változtasd, így bármit festhetsz vele (vi-
rágot, lepkét, a baba ruháját)!
 Nemcsak papírlapra, különböző minő-

ségű textilre is festhetsz a vattapamacs-
csal. Ez esetben fontos, hogy a tempera 
sűrűbb legyen, mint amikor a  papírra 
pecsételsz.

3. Festés fogkefével
Eszközök: tempera vagy tus, paletta, 
fogkefe, szita, puha törlőruha, sablonok 
vagy falevelek.
 Helyezz a papírlapra sablonokat vagy 

faleveleket! Ezeket úgy is rendezheted 
a lapon, hogy különböző tárgyakat vagy 
alakokat ábrázoljanak.
 Keverj edényekbe különböző színű 

temperát, és ebbe mártsd bele a haszná-
laton kívüli fogkefét!
 Tartsd a szitát 10 cm magasan a rajz-

lap fölé, és dörgöld a  fogkefét a  szita 
aljához! Így a festék szétspriccel, és pici 
cseppecskékben esik a papírra.
 Amikor a  festék megszárad, távolítsd 

el a sablonokat! Ezek helye fehér marad, 
a háttér színes lesz.

4.Festés vizes, gyűrött lapra
Eszközök: tempera, paletta, víz, rajzlap, 
különböző eszközök pecsétnek (radír, 
krumpli, szivacs, ceruza), sablonok, 
gombostű, nagy, puha ecsetek, puha 
törlőruha, műanyaglap
 Mártsd a  vízbe a  papírlapot, hagyd 

ázni, majd gyűrd össsze gombóccá és 
szorítsd ki!
 Terítsd ki óvatosan a vizes papírlapot 

egy műanyag fóliára!
 Puha ecsettel mázolj a lapra egy vagy 

több színt! Ez lesz az alap. A  nedves 
papíron a  festék szétfolyik és egymás-
ba olvad. Erre a  lapra festhetsz ecset-
tel, pálcikával, elképzelésed szerint. Ha 
megszárad a  lap rajzolhatsz rá színes 
ceruzával.

5. Festés dugóval
Eszközök: tempera, paletta, víz, papír-
lap, parafadugók, puha törlőruha
 Tégy a palettára különböző színű fes-

tékeket!
 Mártsd a parafadugót a festékbe, majd 

nyomd a papírlapra!
 Ha szorosan egymás mellé kerülnek 

a  nyomatok, kialakul az általad elkép-
zelt kép!

 Gombostűket szúrhatsz a parafadugóba 
(különböző alakzatban: kör, virág) úgy, 
hogy 1/2cm-re lógjon ki a  gombostű 
feje. A  festékbe mártogatott alakzatok-
kal nagyon érdekes mintákat kapsz!

6. Festés virágokkal
Eszközök: tempera, paletta, víz, papír-
lap, különböző virágok, puha törlőruha
 Tégy az edényekbe különböző színű 

festékeket és higítsd!
 Tépd le a virágot a száráról úgy, hogy 

azért könnyedén tudd majd ujjaid közé 
fogni!
 Mártsd be a  virágot a  festékbe, majd 

óvatosan nyomd a lapra.
 Ugyanazt a  virágot más-más színbe is 

márthatod, és tovább nyomdázhatsz vele.
 Nagyobb virágok szirmait is használ-

hatod nyomatkészítésre.
 Csodás nyomatot készíthetsz a  pity-

pang, margaréta, szegfű, babakrizantém 
felhasználásával.

III. Nyomdázás
7. Nyomatok
Eszközök: tempera, paletta, víz, ecset, 
papírlap, kelbimbó, krumpli, hagyma, 
alma, műanyagtányér, kanál, vastag 
anyagdarab
 Tégy a  tányérra egy vastag anyagda-

rabot! Nyomj rá sok festéket, és a kanál 
segítségével kend szét rajta! Ez lesz a pe-
csételő párna.
 Készíts minden színből egy-egy pecsé-

telő párnát!
 Készíts pecséteket félbevágott kelbim-

bóból, krumpliból, cikkekre vágott al-
mából, hagymából!
 Nagyon érdekes képeket készíthetsz.

8. Festés műanyag lapátkával
Eszközök: tempera, paletta, víz, rajzlap, 
ceruzák, műanyag lapátkák, törlőruha, 
sablonok
 Rajzolj egy képet a lapra, vagy sablon 

segítségével egy alakzatot!
 Csöpögtess különböző színű festéke-

ket a lapra vagy az elkészült képre!
 Vedd a kis műanyag lapátkát, és lapo-

san tartva, fentről lefelé, balról jobbra 
vagy éppen ferdén húzva, mázold el 
a festékcseppeket!
 Figyeld a színeket!
 Ha sablon segítségével készült a  kép, 

miután megszáradt, kivághatod, és egy 
másik lapra ragaszthatod!
 Nagyon szép meghívókat készíthetsz 

ezzel a technikával.

IV. Vegyes és érdekes technikák
9. Terméskép
Eszközök: tempera, paletta, víz, rajzlap, 
különböző magok, termések (fűmag, 

rizs, gríz, borsó, lencse, mustármag, 
mák, tökmag)
 Rajzolj egy képet a  papírlapra, majd 

ragasztózd be az egyes részeket, körvo-
nalakat.
 Szórd tele a képet valamilyen termés-

sel, maggal, és hagyd száradni!
 Rázd le a lapról a felesleget (magokat, 

stb.)!
 Végy egy kis csomó vattát, és csavard 

egy rongydarabba, amit márts festékbe, 
és nyomkodd a képre!
 Használj több színt! Ecsettel is festhe-

ted a termésképet.

10. Sziromkép
Eszközök: rajzlap, ecset, ragasztó, érde-
kes színű, alakú, méretű virágszirmok
 Gyűjts virágszirmokat és préseld le!
 A  lepréselt, száraz szirmokból alakíts 

ki egy képet, illusztrációt!
 A virágszirmokat egyenként, óvatosan 

ragasztózd be, és helyezd vissza a lapra!
 A kész képet kiegészítheted különbö-

ző termésekkel, magokkal, természetes 
anyagokkal!
 Hogy tartós legyen a  kép, lefújhatod 

színtelen lakkal!
 Természetes anyagokból keretet ké-

szíthetsz, ami még szebbé, díszesebbé 
teszi (pl: szalmaszál, nádszál, fogvájó).

11. Karcolásos kép
Eszközök: tempera, víz, rajzlap, gyertya, 
fekete rajztus, ecset, karcolóeszköz – 
fogvájó, hegyes hurkapálca
 Fesd be a rajzlapot temperával! Hasz-

nálj vidám, tiszta színeket! Hagyd szá-
radni a festéket.
 Dörgöld be a  lap teljes felületét gyer-

tyával! Bármilyen irányba mozgathatod 
a  gyertyát: vízszintesen, függőlegesen, 
ferdén, körkörösen.
 Mázold be a lapot fekete tussal! Ha az 

ecsetet beszappanozod, a tus nem folyik 
le a begyertyázott felületről. Hagyd szá-
radni a lapot!
 Karcolgatással rajzolj a képre, amit sze-

retnél!
 Egyszerűbb megoldás is létezik: sa-

tírozd be a  rajzlapot vastagon, szí-
nes zsírkrétával, majd egy hegyes 
karcolóeszközzel kezd el rajzolni.

12. Tükörszimmetria
Eszközök: tempera, paletta, víz, rajzlap, 
ecsetek, pálcikák, törlőruha
 Hajtsd felébe a rajzlapot, simítsd végig 

a hajtás helyét.
 Nyisd szét a papírlapot!
 Tégy a rajzlap jobb felére festéket, vagy 

fess egy képet! Vastagon vigyél fel festé-
keket a lapra!
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 Hajtsd össze a  lapot a  hajtás helyén, 
majd nyomkodd, simítsd a tenyereddel!
 Nyisd szét a lapot, és figyeld meg a ki-

alakult képet!
 Ha akarod, kiegészítheted a  képet. 

Ecsettel, pálcikával vagy más techniká-
val dolgozhatsz még a képen!

13. Festés spárgával
Eszközök: tempera, paletta, víz, rajz-
lap, kemény kartonhenger, spárga, mű-
anyaglap, törlőruha
 Ragaszd a spárga végét a kartonhenger 

belsejébe!
 Tekerd a  spárgát a  hengerre balról 

jobbra, majd visszafele, hogy érdekes 
mintákat alakíts!
 Tégy a  műanyaglapra festéket – több 

színt is egymás mellé!
 Forgasd bele a hengert a festékbe! Vi-

gyázz, hogy a festék mindenütt befogja 
a spárgát!
 Fektesd a  hengert a  rajzlap aljára, és 

görgesd a  lapon! Többször más-más 
irányból ismételheted a görgetést!
 Hagyd száradni, utána pedig használ-

hatod nyomatok készítésére!

14. Buborékkép
Eszközök: erős színű porfesték, víz, vi-
lágos színű rajzlap, csészék, kávéskanál, 
mosogatószer, szívószálak, törlőruha
 Önts a bögrékbe vizet! Körülbelül har-

madáig legyen tele! 
 Tégy bele különböző színű porfestéket, 

és keverd össze, míg elolvad!
 Tégy bele jócskán mosogatószert, és 

keverd össze!
 Tedd a  szívószálat a  bögrébe, és ad-

dig fújd, míg a buborékok a bögre felé 
emelkednek! Vigyázz, nehogy beleszívj 
a szívószálba!
 Vedd ki a  szívószálat a  bögréből, és 

nyomd rá a lapot a buborékokra!
 Fújj buborékokat a másik bögrébe, és 

helyezd arra is a lapodat!
 Kivághatod a  buborékokat, és felra-

gasztva egy másik lapra, érdekes bubo-
rékképet készíthetsz.

Felhasznált irodalom:
  Aszalai Anett, Horváth Judit, Horváthné 

Csapucha Klára, Dr. Rónáné Falus Júlia: Amit 
az óvónőnek észre kell venni. Flaccus Kiadó, 
Budapest, 2005. 
  Balázsné Szűcs Judit, Szaitzné Gregorits 

Anna: Óvodások könyve. Komplex játékgyűjte-
mény 4-7 éveseknek. Novum Kiadó Kft, 2005. 
  Iván Magdaléna: Ötletek az óvodai élet min-

dennapjaihoz. Novum Kiadó Kft, 2001. 

A népi játékok hosszú idő alatt formálódtak olyanokká, amilyeneknek ma ismer-
jük őket. A népi játékoknak lélektani és társadalmi szerepük van. A gyermekeket 
születésüktől fogva körülvette a játék. A felnőttek vagy az idősebb testvérek mon-
dókákat mondtak, dalokat énekeltek, miközben ringatták, cirógatták tapsoltatták, 
lovagoltatták a gyermekeket. E játékok során a gyermek megtanulta, hogyan tudja 
testrészeit mozgatni, használni. 

A külvilág megismerésében is szerepet kaptak a népi játékok: a gyerekek énekeltek 
a bogaraknak, állatoknak, hívogatták az esőt, a napot mondókák segítségével. Meg-
tanulták az idősebbektől, hogyan kell homokvárat építeni, hogy mindennel lehet 
játszani, fűvel-fával egyaránt, miközben megismerték a körülöttük lévő anyagokat, 
tárgyakat és azt, hogy mire alkalmasak.

A játék társadalmi szerepe főleg az egymáshoz való alkalmazkodásban, a sza-
bályok betartásában kapott szerepet. A kortársakkal kialakított kapcsolat segít a 
beilleszkedésben. A gyermekek megtanulták, hogy a céljaik eléréséhez fontos az 
együttműködés, csapatmunka, a közösségi viselkedés szabályainak elsajátítása.

A népi játékok feladata napjainkban sem változott. Annak ellenére, hogy más-
képp élünk, más lehetőségeink vannak, a viselkedési normákat el kell sajátítani, 
alkalmazkodni kell a környezetünkhöz, az emberekhez. Tehát ha a körülmények 
változtak is, a játék feladata megmaradt. Ezért is fontos a népi gyermekjátékok, da-
lok, mondókák, eszközök alkalmazása az óvodában. 

A hagyományos népi játékok segítenek abban, hogy a gyermekek megtalálják 
helyüket különféle környezetben, ne legyenek félénkek, visszahúzódók, sőt agresz-
szívak, együttműködésre képtelenek. 

A tapasztalat is azt mutatja, hogy a gyermekek szívesen játszanak többek között 
olyan népi játékokat, amelyek a népszokásokhoz, jeles napokhoz fűződnek. Ezek a 
játékok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek megismerjék a népük kultúráját, 
hagyományait és a hozzá fűződő szokásokat.  Ami fontos, hogy nemcsak megisme-
rik, hanem a játékban aktívan át is élik azokat.

A magyar néphagyomány gazdag a játékokban, dalokban, mondókákban, ame-
lyek nagyon jól felhasználhatóak az óvodai nevelésben – és jól alkalmazhatók a 
farsangi időszakban.

A farsanghoz hozzátartozott a jókedv, mulatozás, eszem-iszom, tánc, párválasz-
tás és a télűzés. A következőkben ezekhez a szokásokhoz kapcsolható játékokat 
gyűjtettem egybe.

Hangszerek készítése:
Dob: Zsírpapírt teszünk egy konzervdobozra, és befőttes gumival rögzítjük. Dob-
ként használhatunk bármilyen játéktartó dobozt vagy fazekat felfordítva.
Csörgődob: egy papírtányér széléhez pici alufóliadarabokat erősítünk.
Diócsörgő: 6 db dióból készíthető. A félbevágott diók belsejéből kiszedjük a diót, és 
egy-egy kb. 35 cm-es selyemszalagot ragasztunk a diókba, majd összeragasztjuk a 
dióhéjakat. Száradás után összecsomózzuk a selyemszalagokat és egy botra kötjük.
Üvegmuzsika: Vegyünk nyolc befőttesüveget vagy poharat, és töltsük meg őket kü-
lönböző magasságig vízzel. Amikor megkoppintjuk az üvegeket kiskanállal, mind-
egyik más hangot fog adni.
Köcsögduda: Egy köcsög szájára bőrdarabot kötünk (vékony bőrt), közepére egy 
kis lyukat vágunk, amelybe egy nádszálat szúrunk. Ezt rögzíteni kell a bőrhöz, hogy 
a húzogatásnál ki ne csússzon. A nád szoruljon a lyukban.

néPi gyermekjáTékok
Pázmány annamária
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A, a, a, a farsangi napokban,
A farsangi napokban,
Legyünk mi is vígabban,
A, a, a, a farsangi napokban.

A, a, a, a farsangi diákok,
A farsangi diákok,
Piros nadrágban járnak,
A, a, a, a farsangi diákok.

-Ből, -ből, -ből, 
három nagy keszkenőből,
Mind asszonyok, mind lányok
Elöl bögyöt csinálnak,
-Ből, -ből, -ből, 
három nagy keszkenőből.

Gé, gé, gé, öregasszony gégéje, 
Öregasszony gégéje 
Sört, pálinkát bevenne, 
Gé, gé, gé, öregasszony gégéje.

Mondóka: 
Itt a farsangi fánk zamatos ízével, 
Akinek nincs foga, rágja az ínyével. 
Tessék megkóstolni, tessék megízlelni. 
Biztosan tudom, fog is ez ízleni.

Csúfolódók: 
Legények:
- Mit ér az a ráncos szoknya, ha a leány 
tipe-topa?
- Előbb tanulj szitálni, aztán a farod ri-
szálni.
- Ördög bújjék beléje, válogat a  le-
génybe.
- Hej kis katlan, kis katlan, benne a sok 
mosatlan. Mosd el, kislány, az edényt, 
úgy öleld meg a legényt.
- Ez a leány szép lány vóna, ha a nyaka 
tiszta vóna!

Leányok:
- Hej kendermag, kendermag, jajj de 
büszke legény vagy. Mit ér a büszkesé-
ged, ha nincs szép feleséged.
- Csípd meg bolha a férfit, hadd ugrál-
jon egy kicsit.

- Ördög bújjék magába, mit válogat 
a lányba.
- Falu végén van a bót, keress magadhoz 
valót.
- Házasodjon meg az úr, mert az úr már 
vén kandúr!

Hoppon maradt vőlegény: 
Két csapatban játsszuk, egyikben van-
nak a  lányok, másikban a  fiúk, eggyel 
többen a lányoknál. A fiúk mint kérők 
sorban „megkérik” a lányokat (megha-
jolnak előttük). A  lányok vagy kosarat 
adnak, vagy kezet fognak a fiúval, ami 
azt jelenti, hogy elfogadják, s az ő pár-
juk már megvan. Végül egy fiú hoppon 
marad.

Dal: 
Rádi, rádi, rokodály,
Téged hívlak táncba,
Nem mehetek, barátom,
Mert a lovam sánta.
Sánta lovam, paripám
Hízik a mezőben,
Szépasszony szeretőm
Lakik borsos Győrben.
Olyan a cipője,
Muzsikál a sarka,
Olyan a fejkötője,
Majd az eget hajtja.
Én azt cselekszem,
Megházasodom,
Feleségem dolgozik,
Magam aluszom.

Kiszéző: 
Talán ez a legnépszerűbb télűző szokás. 
A játék lényege, hogy nagyobb gyerme-
kekkel egy nagy szalmabábut kell készí-
teni és felöltöztetni rongyos menyecske-
ruhába, majd énekelve végighordozni az 
óvoda udvarán. Apró fából, szalmából 
rakott máglyára kell állítani a „kiszebá-
but”, majd meggyújtjuk és elégetjük azt. 
Közben tavaszi dalokkal, mondókákkal, 
versekkel hívogatjuk a jó időt, és kívá-
nunk jó egészséget.

Bábu elkészítése: Egy négyzet alakú na-
gyobb rongyot háromszögre hajtunk, 
közepét kitömjük szalmával, megkötjük 
a nyakát madzaggal, hozzáerősítjük egy 
bothoz vagy seprűnyélhez. Egy másik 
botot (a nyak alatt keresztben) hozzáerő-
sítünk a  testéhez, a  testét szalmával ki-
tömjük és felöltöztetjük régi rongyokba.

Kice, vice, villő
Kice, vice, villő,
Gyűjjön rád a himlő,
Behoztuk a zöldágat,
Kivisszük a kice-vicét, 
kice, vice, villő,
Gyűjjön rád a himlő,
Határainkat a jégeső el ne verje!
Kice, vice, villő,
Gyűjjön rád a himlő.

Haj, ki, kisze, haj! 
Gyűjj be, sódar gömböce!
Haj, ki, kisze, haj!  
Gyűjj be, sódar gömböce!
Kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget!
Haj, ki, kisze, haj!  
Gyűjj be, sódar gömböce!

Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll,
Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik.

Felhasznált irodalom: 
  Barsi Ernő: Népi hagyományaink iskolai és 

amatőr színpadon. Hazánk Könyvkiadó Kft., 
Győr, 1995.
  Lázár Katalin: Népi játékok. Planétás Kiadó, 

Budapest, 2005.
  Papp Kornélia (szerk.): Szájról szájra, kézről 

kézre. Barangoló Kiadó Kft., Szentendre, 2002.
  Benedek Krisztina – Sándor Ildikó (szerk.): 

Útravaló. A néphagyomány közvetítésének 
módszerei az óvodában. Budapest, Hagyomá-
nyok Háza, Népművészeti Módszertani Mű-
hely, 2006.

Eszem-iszom: 
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„1991-et írt a naptár. A Komáromi Cse-
madok Városi Szervezete és a Városi 
Művelődési Központ Concordia vegyes 
kara W. A. Mozart: C-dur „Orgelsolo” 
Messe című művét tűzte műsorára. 
Stubendek István – a kórus karnagya 
– engem kért meg: toborozzak hang-
szeres zenészeket. Vállaltam. 1991 júni-
usában 11 tag (Besenyei Ivana, MUDr. 
Gyurász István, Hollósy Gabriella 
Zsuzsanna, Nagy Hollósy Zsuzsanna, 
Mórocz Ildikó, Szalay Szilvia (a Mozart 
misében mint énekes szólista), RNDr. 
Zámbó Eleonóra – hegedű; Mgr. Har-
mat Rudolf, MUDr. Sebők Zoltán, 
Stirber Lajos – brácsa; Rácz Zoltán 
– cselló) kezdett újfent gyakorolni. A 
Mozart-mű nagysikerű bemutatójára 
1991 novemberében került sor a ko-
máromi Szent András-templomban; 
bemutatása más városokban is, töb-
bek közt Érsekújváron, Pozsonyban, 
Saxenben (Ausztria) nagy siker volt. A 
sikereken felbuzdulva, a lelkes „csapat” 
– Andrássy Katalin zongoristával kie-
gészülve – tovább folytatta a munkát.

1992 februárjában Török Ferenc 
hegedűművész – Dobi Géza egykori 
növendéke, a világjáró Moyzes Vo-
nósnégyes tagja, jelenleg is a Pozsonyi 
Állami Konzervatórium hegedű- és 
kamarazene tanára – vette át a zenekar 
vezetését. Az együttesbe új tagok léptek 
be: Fekete Vince hegedűtanár, továbbá 
olyan ifjú zenészek, akik a MNI nö-
vendék-zenekarában szerették meg a 
kamaramuzsikálást, név szerint: Bunda 
Michal, Brinzik Mária, Hegedűs And-
rea, Horváth Viola, Lázok Ede, Kovács 
Edit, Máthis Krisztián, Mits Krisztina, 

Pasztorek Nándor, Rácz Csaba, Se-
bők András, Veszelei Viktória. Az ifjú 
művészeti vezető keze alatt az új tagok 
által megfiatalodott zenekar művészi 
színvonala jelentősen emelkedett, re-
pertoárja gazdagabbá, színesebbé vált” 
– emlékszik vissza a zenekar mindmáig 
aktív tagja, Hollósy Gabriella Zsuzsan-
na.

A zenekar 1988-tól (már polgári tár-
sulásként) a Komáromi Nemzetközi 
Zenei Mesterkurzus fő szervezője, a 
kurzus záróhangversenyének aktív sze-
replője.

Az akkor Comorra Kamarazenekar 
néven szereplő együttes rendszeresen 
adott önálló hangversenyeket helyben 
és más településeken is; többek között: 
Ógyallán, Marcelházán, Dunamocson, 
Érsekújvárban, Párkányban, Nyitrán, 
Nagymegyeren, Nagycétényben, Po-
zsonyban, Vöröskőn, Szomolányban 
stb.; de több alkalommal szerepelt Ma-
gyarországon és Ausztriában is.

2002-ben a zenekar nagy elisme-
résben részesült: meghívást kapott 
Vöröskőre, a Hudba Modre (Zene Mo-
dornak) elnevezésű – a helységben élő, 
a 20. századi szlovák zene kiemelkedő 
személyisége, Ilja Zeljenka zeneszerző 
70. születésnapja tiszteletére rendezett 
– fesztiválra. A zenekar műsorában el-
hangzott I. Zeljenka: Musica Slovaca c. 
kompozíciója is. A hangverseny után a 
mester ekképpen gratulált a zenekar-
nak „Éljen Komárom!”, majd szlovákul 
folytatta: „Ezt a sajátosan komáromi 
stílusban muzsikáló zenekart országos 
viszonylatban is számon kell tartani.”

(folytatása következik)

az 50 éVes komáromi 
kamarazenekar krónikájából – ii.

török	ferenc	hegedűművész,	
Városunk szülöTTe VállalTa 
a	művészeti	vezető	tisztét

stirber lajos

Az újjáéledt zenekar, az első sikeres szereplést követően, 
a komáromi Kultúrpalotában – az együttes előadásában 
ekkor hangzott el először A. Vivaldi: a-moll versenye 
két hegedűre D. Načeva és Török F. szólójával.
Balról, a hátsó sorban: Máthis Krisztián, Sebők András, 
Fekete Vince, Harmat Rudolf, Stirber Lajos.
Balról az első sorban: Török Ferenc, Hollósy Zsuzsanna, 
Daniela Načeva, Hollósy Gabriella Zsuzsanna, Besenyei 
Ivana, RNDr. Zámbó Eleonóra, Mórocz Ildikó, Veszelei 
Viktória, MUDr. Sebők Zoltán, Rácz Zoltán.

Badacsonytomajban

Fellépés előtti próba Vöröskőn

Egy a közös fellépések közül a tanfolyamon résztvevő 
ifjú zenészekkel, a Pozsonyi Konzervatórium és Pozso-
nyi Zeneművészeti Egyetem növendékeivel a Tiszti Pa-
vilon dísztermében.

Hollósy Gabriella Zsuzsanna Török Ferenc, hegedűművész
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ziFF stella

Július elején, amikor ez a cikk készül, Ziff Stella, a pozsonyi Duna utcai gimná-
zium 1. osztályos diákja az V. Hajdúböszörményi Írótábor egyetlen szlovákiai 
résztvevőjeként Závada Péter előadásán vesz részt, miután a  tábor színészi 
szemináriumán Bezerédi Zoltánnal verset elemeztek. Stella a nyáron még egy 
verstáborba készül: a Hévízen megrendezett III. Szabó Lőrinc nemzeti vers- 
és prózamondó versenyen nyerte el a részvétel jogát a hévízi táborba.

 Stella tehát a nyár egy jelentős részét is tehetsége csiszolásával tölti, miu-
tán az egész tanévben hihetetlen szorgalommal, szívós kitartással készült ver-
senyről versenyre: tényanyagot tanult, feladatlapot töltött, írt, szavalt, énekelt, 
zongorázott..., eközben pedig év végén színjeles bizonyítványt szerzett. Még 
felsorolni is nehéz azt a  rengeteg, két-három diák számára is elegendő ver-
senyt, rendezvényt, amelyeken Stella részt vett, ezek közül néhányra ő akadt rá 
akkor, amikor éppen nem volt megmérettetés, amelyre készülni lehetett vol-
na. E cikk megengedett terjedelme csak éppen arra elég, hogy számba vegyük 
azokat az eredményeket, amelyeket a tanév folyamán elért. Lássuk ezeket öm-
lesztve!

 Ősszel csapata megnyerte a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Kara által szervezett Legere országos irodalmi versenyt, 
majd Stella 1. helyezést ért el a Kulcsár Tibor vers- és prózamondó versenyen 
próza kategóriában. Szavalással az egész tanévben foglalkozott: a Tompa Mi-
hály Vers- és Prózamondó Versenyen egyénileg az országos elődöntőig jutott; 
a lírai színpadok versenyében csoportja az országos elődöntőben aranysávos 
minősítést és 2. helyet szerzett, Rimaszombatból pedig újoncként ezüstsávos 
minősítéssel tért haza. Stella fellépett az országos döntő ideje alatt szervezett 
Slam Poetry open mic esten is. Az említett hévízi szavalóverseny után pedig 
következett a  Kaszás Attila Versfesztivál, amelyen aranysávos minősítést és 
különdíjat szerzett. A Szép Magyar Beszéd versenyen az országos elődöntőben 
szerepelt, és kipróbálta magát – iskolánkból első diákként – a győri Kazinczy 
Ferenc Kárpát-medencei anyanyelvi versenyen. Az írás is nagyon fontos Stella 
számára: az idén ő lett az országos Médiasztár verseny győztese. Jelölték őt a 
Kantár Csaba Irodalmi Díjra, ennek kapcsán bemutatkozott az Ifjú Alkotók 
Találkozóján Szímőn. Írásai jelentek meg a magyarországi Napkút irodalmi 
folyóiratban, a Szabad Újságban és természetesen az iskolaújságban. A debre-
ceni Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által meghirdetett, az egész tanév 
folyamán levelező formában zajló 36. Tehetséggondozó Országos Tanulmá-
nyi Versenyen 4 tantárgyban (magyar irodalom, történelem, német nyelv és 
kémia) versenyzett. A  tanévzáró napján érkezett meg az irodalmi verseny 
végeredménye: Stella évfolyamában az 1. helyet szerezte meg. Mindemellett 
a Kadosa Pál országos zongoraversenyen a 2. helyen végzett, valamint énekel 
a  Pozsonyi Gyermekkórusban (BADZ), amely a  tanév folyamán több szlo-
vákiai és külföldi fellépésen, tévéműsorban szerepelt és CD-t készített. Ja, és 
MANKÓ-zik: tagja a magyar animátorok felvidéki ifjúsági közösségének! 

 Amikor a  Kaszás Attila Versfesztivál után fáradt magyartanáraként azt 
mondtam neki, hogy, ugye, most akkor kicsit pihenhetünk, mintha apró csa-
lódottságot hallottam volna ki az „igen“ válaszból... Aztán két nap múlva írt, 
hogy verset kell keresnünk az egyik nyári táborba! Kedves Kollégák, Önök mit 
gondoltak volna ezt olvasva? 

Kulcsár Mónika

az ekecsi arany jános 
alapiskola „év diákja” 
– németh orsolya 

Ebben az iskolai évben új hagyo-
mányt indítottunk útjára. Emléktáb-
lát állítunk azon diákjaink nevével, 
akik öregbítették iskolánk hírnevét. A 
2015/2016-os tanévben a kilencedik 
osztályos Orsolya lett az év diákja, aki-
nek sokoldalú tehetsége mérhetetlen 
szorgalommal és kitartással párosul. 
Ő az, aki szabadidejéből áldozva min-
dig hajlandó volt egy kis többletmun-
kára. Felső tagozatos évei alatt szám-
talan nyelvi és természettudományi 
versenyen képviselte sikeresen isko- 
lánkat. A 2015/2016-os iskolai évben a 
következő eredményei születtek: 
  a kémia olimpia járási fordulóján 3. 

helyezés – a kerületin sikeres megoldó,
  a fizika olimpia járási fordulóján 2. 

helyezés – a kerületin sikeres megoldó,
  a matematika olimpián járási 2. he-

lyezés – a kerületin 3. hely.
Orsolya sikeresen végzett tavaly a 

művészeti alapiskolában képzőmű-
vészet, majd idén fuvola szakon. Az 
osztályközösség munkájából is aktí-
van kivette a részét, osztályfőnökként 
mindig számíthattam rá. Főszerve-
zője volt a karácsonyi Film, színház, 
zene című vetélkedőnek és számos 
közös programnak. Emellett magavi-
seletével és végtelen szerénységével is 
példát mutatott osztálytársai számára. 
Szeptembertől a győri Révai Miklós 
Gimnáziumban folytatja tanulmánya-
it. További tanulmányaihoz sok sikert 
kívánunk.

Mgr. Kovács Márta, osztályfőnök



iskolahírek

az 1956-os Forradalomra 
emlékeztek a selye jános 
gimnáziumban

2016. október 25-én emlékeztek meg a 
komáromi Selye János Gimnáziumban 
az 1956-os forradalom 60. évforduló-
járól. A megemlékezésre a gimnázium 
aulájában került sor a tíz évvel ezelőtt 
felavatott emléktáblánál. 

Az ünnepséget Andruskó Imre, a 
gimnázium igazgatójának köszöntője 
nyitotta meg. A megemlékezésen részt 
vett Tarics Péter, valamint PaedDr. 
Körtvélyesi Piroska, egykori pedagó-
giai iskolás végzős, aki beszédében 
visszaemlékezett a komáromi esemé-
nyekre.   „Nem hagytuk magunkat fél-
revezetni, a magyar forradalmat elítélő 
nyilatkozatot nem írtuk alá, mindnyá-
jan kivonultunk a teremből, és vártuk a 
következményeket. Elhatároztuk, hogy 
dacból nem fogunk az órákon felelni. 
Mivel nem írtuk alá a nyilatkozatot, 
SZISZ (Szocialista Ifjúsági Szövetség) 
egyenruhában kellett ballagnunk, vé-
gigvonulva a városon, énekelve, és a 
Gottwald-szobornál kellett elhelyez-
nünk virágainkat, mivel a Jókai-szo-
bornál tilos volt megállnunk. A kötelező 
ballagás után este titokban a Jókai-szo-
borhoz is vittünk virágot.”

A gimnáziumban 1956 októberé-
ben lejátszódó eseményekről, vala-
mint Gáspár Tibor akkori pedagógus-
ról  Molnár Rudolf, jelenlegi negyedik 
osztályos tanuló emlékezett meg. A 
forradalom kitörésének harmadik nap-
ján, október 25-én a gimnázium végzős 
diákjait összehívták az iskola aulájába, 
hogy ott megszavazzanak egy nyilatko-
zatot, mely elítélte a magyar ellenfor-
radalmat, és követelte annak fegyveres 
leverését. A gimnázium diákjai megta-
gadták az akkori rendszer által elvárt 
„hűségnyilatkozat” elfogadását.

A megemlékezésen közreműködtek 
a gimnázium diákjai, Nagy Csomor 
István,  Csóka Dávid,  Fehér Dalma 
és Török Máté. A megemlékezés végén 
sor került az aulában elhelyezett em-
léktábla megkoszorúzására. 

Az 1956-os komáromi események 
kiemelkedő jelentőségűek, hiszen ha-
sonló, közös fellépésre ritkán került sor 
a Felvidéken a magyarországi forrada-
lom kapcsán. 

Vajányi Orsolya, 
a Selye János Gimnázium tanára

a biztonságos 
közlekedés jegyében 
tündérkert – brünni téri 
mAgyAr tAnnyelvű óvodA, 
gúta

Mi, a  Tündérkert Óvoda pedagó-
gusai nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy már az óvodás gyermekekben 
elültessük a  biztonságos közleke-
dés alapjait, hogy megismertessük 
őket a közlekedés alapszabályaival, 
amelyek rendkívül fontos ismere-
tek, amikor gyalogosan vagy ke-
rékpárral a közlekedés aktív részt-
vevőivé válnak.

 Az óvodánk programjából adó-
dóan foglakozunk a  közlekedési 
eszközökkel és szabályokkal, köz-
lekedési táblákkal, előírásokkal. 
Ennek érdekében két rendezvényt 
is szerveztünk. Október 18-án 
a  városi rendőrség egy tagjával 
való beszélgetés keretén belül fel-
elevenítettük és bővítettük ez irá-
nyú ismereteiket. Beszélgettünk 
az esetleges veszélyekről, a  gyalo-
gosokra és biciklisekre vonatkozó 
szabályokról, a kerékpár szabályos 
felszereléséről, a védősisak és látha-
tósági elemek viseletének fontossá-
gáról. 

Október 19-én pedig ellátogat-
tunk a galántai TERKAR gyermek 
közlekedési parkba, ahol a gyerme-
kek a fényjelző villogófényeit, a fel-
festett útburkolati jeleket, a  közle-
kedési táblákat figyelve, kisbiciklin, 
rolleren közlekedtek, alkalmazták 
a már elsajátított ismereteket.

Fontosnak tartjuk felkészíteni 
a  gyermekeket arra az időszakra, 
amikor felülnek majd a szülinapra 
vagy karácsonyra kapott kisbicik-
lijükre, és aktív részeseivé válnak 
a városi közlekedésnek. 

A célunk, hogy amikorra elérke-
zik ez az időszak, mindegyikük is-
merje a fontosabb alapszabályokat, 
a saját és a közlekedés többi részt-
vevője testi épsége érdekében.

Magyarics Szépe Ildikó, óvónő

„dobj el mindent, 
és olvass!”

Az iskola folyosóján könyvek fölött 
hajlanak össze a fejek, a szünetek-
ben a gyerekek olvasmányaikról 
beszélgetnek, könyveket mutatnak 
egymásnak, és minden szembejövő 
egy könyvet is visz magával. A ta-
nítási órákon pedig olyan a csönd, 
hogy a neonlámpák zümmögését is 
hallani, míg mindenki olvas.

Talán álomszerű ez a kép? Leg-
inkább egy magyartanár vágyál-
mának hangzik? Többé már nem. 
Mindez valósággá vált a komáromi 
Munka utcai Alapiskolában.  Az 
idei tanév során az olvasás nép-
szerűsítésére több rendezvényt is 
szervezünk, elsőként olvasás hetét 
tartottunk októberben. A más is-
kolákban már kipróbált, „Dobj el 
mindent, és olvass!” néven ismert 
ötlet alapján a hét minden napján 
egy adott hangjelzésre minden ta-
nuló és pedagógus abbahagyta az 
adott órai tevékenységét, és húsz 
percig olvasott. Mindenki tetszés 
szerint választotta ki olvasmányát, 
hogy mindenki számára élmény 
legyen a napi olvasás. A rendez-
vény olyan sikeresnek bizonyult, 
hogy tanulóink a folytatását kérik. 
Mindez azt bizonyítja számunkra, 
hogy csak lehetőséget kell adnunk 
a gyerekeknek az olvasásra, és ők 
is rájönnek: olvasni jó. Szeretnénk, 
ha ezzel hagyományt teremtenénk 
az iskolánkban, sőt a falain túl is.

Szabó Szilvia, pedagógus
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együtt olvasunk 
– meséket olvastak 
a szlovákiai alapiskolákban

Az SzK Oktatási Minisztériuma 2016. ok-
tóber 24-én közös meseolvasást szervezett 
néhány szlovákiai alapiskolában. Ebbe a ren-
dezvénybe természetesen bekapcsolta az is-
kolák vezetését is. A kezdeményezés célja az 
volt, hogy az iskolai könyvtárak nemzetközi 
napján ezáltal is erősítse a tanulók olvasáshoz 
való viszonyát. A minisztérium azt tanácsolta 
az iskoláknak, hogy a mesét az iskola tanítási 
nyelvén olvassák. Arra kérte azokat az ukrán, 
ruszin és német nemzetiségi iskolákat, ame-
lyekben az egyes tantárgyakat ugyan szlovák 
nyelven tanítják, de külön tantárgyként oktat-
ják a tanulók anyanyelvét, hogy a mesét kö-
vetkezetesen a tanulók anyanyelvén olvassák. 
Peter Plavčan oktatási miniszter az említett 
napon Pozsony-Dévényfaluban, a  Bukovčan 
utcai Alapiskolában, Peter Krajňák államtit-
kár pedig Pozsonypüspökin, a Közös Igazga-
tású Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
és Óvodában olvasott mesét. A minisztérium 
ezzel a példamutató gesztussal szeretné erősí-
teni a tanulókban az összefogás, az összetar-
tozás érzését, és ezzel párhuzamosan a rend-
szeres olvasás fontosságára akarja irányítani 
a tanulók figyelmét, hiszen a 2016/2017-es 
tanévet az olvasottság, az olvasási készségek 
fejlesztése évének nyilvánította. Tette ezt azért 
is, mert a Certifikált Mérések Nemzeti Inté-
zetének (NÚCEM) felmérése igazolta, hogy 
a  szlovákiai iskolák tanulóinak matematikai, 
természettudományi, olvasottsági, szövegér-
tési készségei elmaradnak az OECD orszá-
gok diákjainál megállapított szint mögött. Az 
olvasottság és a szövegértés szintjének roha-
mos csökkenése napjainkban szinte általános 
jelenséggé vált. Ezzel kapcsolatban ma már 
bibliofóbiáról, azaz a könyvek iránti tartós 
érdektelenségről, sőt ellenszenvről beszélhe-
tünk. A helyzet orvoslása érdekében az isko-
laügyi tárca az egész tanévben hasonló akci-
ókkal tervezi újra felkelteni a tanulók olvasás 
iránti érdeklődését. 

a szociális ösztöndíjak 
az elmúlt iskolai évben is hozzájárultak 
a középiskolások tanulmányi 
előmenetelének és mAgAviseletének 
javításához

Az elmúlt tanévben az oktatási minisztérium 3,61 millió euróval 
támogatta a gyengébb szociális helyzetben lévő középiskoláso-
kat, akik tanulmányi átlaguktól függően havonta 45,21 eurós 
támogatáshoz is juthattak. A 2015/2016-os tanévben összesen 
101 534 esetben fizettek ki szociális ösztöndíjat. Az ösztöndíjban 
részesültek száma 2015 szeptemberében volt a legalacsonyabb 
(9 124), 2016 januárjában pedig a  legmagasabb (10  608). Az 
ösztöndíj átlagos nagysága 35,56 euró volt, az évközi növekedés 
nagysága pedig 32 cent. Az összesen kifizetett ösztöndíj mennyi-
sége azonban 337 000 euróval elmaradt az előző évben, vagyis 
a 2014/2015-ös tanévben kifizetett összegtől. A legtöbb ösztön-
díjas középiskolás immár hagyományosan Eperjes megyében 
tanul, ahol összesen 29 511 támogató ösztöndíjat fizettek ki az 
iskolák – összesen 1,05 millió eurót. A megyénkénti további sor-
rend: Kassa megye (28 644 kifizetett ösztöndíj – 1, 016 millió 
euró), Besztercebánya megye (18 383 ösztöndíj – 637 000 euró), 
Nyitra megye (8 971 ösztöndíj – 320 000 euró), Zsolna megye (8 
324 kifizetett ösztöndíj – 305 000 euró),  Nagyszombat megye 
(3 626  ösztöndíj – közel 129 000 euró, Trencsén megye (2 428 
ösztöndíj – közel 90 000 euró) és Pozsony megye (1 645 kifizetett 
ösztöndíj – nem egészen 63 000 euró). A szociális ösztöndíjakat 
az Oktatási Minisztérium az SZK Tudományos–Műszaki Infor-
mációs Központjának a közvetítésével juttatja el az érintettek-
hez. E támogatás célja segíteni a  nehéz szociális körülmények 
között élő középiskolások tanulmányait, és ezáltal növelni esé-
lyüket a munkaerőpiacon való sikeres helytállásra, a képessége-
iknek megfelelő munka vállalására és végzésére.    

„A középiskolásoknak megítélt szociális ösztöndíj hozzájárul 
az iskolai rendtartás következetesebb és tudatosabb betartásá-
hoz, hiszen a tanulókat rendszeres iskolalátogatásra és az elvárt 
magaviselet szabályainak a  betartására motiválja.“ – hang-
súlyozta Ján Pituch, a  Kassai Kukučín utcai Szakközépiskola 
igazgatója. Az ösztöndíj pozitív hatását fontosnak ítéli Stanislav 
Kráľ, a čaklovi Közös Igazgatású Középiskola igazgatója is, aki 
külön kiemelte, hogy az ösztöndíjnak köszönhető a tanulók ta-
nulmányi előmenetelének a javulása, de az a tény is, hogy ezek a 
tanulók az ösztöndíjból tudják megvásárolni a tornaruhát és az 
egyéb szükséges taneszközöket. 

Szociális ösztöndíjat a középiskolások ebben a tanévben is 
igényelhetnek. Azok nyújthatnak be ilyen irányú kérvényt, akik-
nek a szülei szociális segélyből tartják el a családjukat, illetve 
akiknél az évi jövedelem tizenketted része az adott évben nem 
haladja meg a család fenntartásához elengedhetetlenül szüksé-
ges havi létminimumot. Az ösztöndíjról és annak összegéről az 
iskola igazgatója dönt. Az ösztöndíj nagysága az egy gyermekre 
megállapított létminimum összegének és a gyermek tanulmányi 
eredményeinek a függvénye. A 2,0-s előmenetelt elérő tanulók a 
létminimum 50%-át, a 2,5-ös átlagot elérők a 35%-át, a 3,5-ös át-
lagot elérők a 25%-át kaphatják a gyermek számára meghatáro-
zott létminimumnak. Ebben a tanévben a szociális ösztöndíjak 
nagysága a következő: 45,21 euró, 31,65 euró, illetve 22,61 euró 
havonta.
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a szakemberek pozsonyban tárgyaltak 
A romA fiAtAlok helyzetéről

A roma ifjúság identitása, személyiségfejlődése, a társadal-
mi életben való részvétele, valamint a szociális jogokhoz, 
művelődéshez, munkához való joga – ezek voltak fő témái 
a „Roma ifjúság helyzetének javítása mint a változásokat 
elősegítő fontos tényező” című konferenciának, melyet 
2016. október 9-10-én tartottak Pozsonyban. A konferen-
ciát Szlovákia – az EU Tanácsának jelenlegi elnöke – hívta 
össze, ahol a szervezési és a tartalmi feladatok megoldásával 
a munkaügyi és az oktatásügyi tárcát bízta meg. A tanács-
kozás az európai országok kompetens szerveinek a részvé-
telével valósult meg. Célja az volt, hogy kellő teret biztosít-
son az érdemi vitához a roma ifjúság jelenlegi helyzetéről, 
a továbblépési esélyek leghatékonyabb kihasználásának a 
lehetőségeiről és mikéntjéről, illetve az újabb szükséges és 
érdemi változások, módszerek, hozzáállások megvitatásáról 
az európai társadalmi közösségekben. A három nap alatt 
az EU Tanácsának politikai vezetői, az Európai Ifjúsági 
Fórum és az Európai Parlament képviselői, valamint e 
problémakör további szakértői ismertették e témakörrel 
kapcsolatos elképzeléseiket, javaslataikat. Peter Krajňák 
oktatásügyi államtitkár szerint a konferencia hozzájárult 
annak a ténynek a megértéséhez és elfogadásához, hogy az 
ifjúságnak nagyobb figyelmet kell szentelni, különösen az 
ifjúság azon részének, amely a társadalom részéről többszö-
rösen is diszkriminációnak van kitéve. A konferencia meg-
kezdése előtt a következőket üzente a résztvevőknek: „Most 
ti vagytok az ifjú európai romák élőben megszólaló hang-
ja. Használjátok ki ezt a lehetőséget arra, hogy értelmesen, 
érthetően, világosan fogalmazzátok meg saját nézeteiteket, 
véleményeteket, minden kor- és sorstársaitokat érintő felhí-
vásaitokat azokkal a kompetensekkel folytatott vitáitokban, 
akik arról hoznak döntéseket, hogy ti hogyan válhattok-e 
döntések részeseivé, sőt alkotóivá, hogy képesek lehessetek 
vállalni is a felelősséget a teljesítésükért.“                                                                     

közép-európánAk nAgy tArtAlékAi, lehető-
ségei vAnnAk A művelődés fejlesztésére

Peter Plavčan oktatási miniszter a közelmúltban tárgyalt 
Balog Zoltánnal, a magyar kormány humánerőforrások 
miniszterével, akinek a hatáskörébe tartozik a sport és az 
oktatásügy is. Tanácskozásukon a nemzetiségi és a regioná-
lis oktatás specifikus kérdéseit vitatták meg, de érintették a 
főiskolai-egyetemi képzés sajátos kérdéseit is.  

„Magyarországon az utóbbi években jelentős változá-
sok történtek az iskolaügyben. Az egyetemek helyzete 
nem csak az anyagi ellátottság szempontjából javult jelen-
tősen, de az oktatás, a hallgatók felkészítése nemzetközi 
megítélés szerint is magasabb szintet ért el.“ – jelentette 
ki a  szlovák oktatási tárca vezetője, aki magyar kollégáját 
tájékoztatta a  komáromi Selye János Egyetem komplex 
akkreditációjának a sikeres befejezéséről is. A miniszterek 
fontosnak tartották kölcsönösen tájékoztatni egymást 
a nemzetiségileg vegyes területeken történő oktatás jelen-
legi helyzetéről is. „Mindketten nagyon fontosnak tartjuk 
az alap- és középiskolai képzés részterületeit. Támogatjuk 
azt az igyekezetet, hogy sikerüljön a jövőben is megtarta-
ni a kisiskolákat, de azokat a teljes szervezettségű iskolákat 
is, amelyekben alacsony a tanulók létszáma az egyes osz-
tályokban.“ – jelentette ki Balog Zoltán magyar miniszter. 
Külön kiemelte, hogy véleménye szerint ez a megállapítás 
főként a nemzetiségi iskolákra vonatkozik, és mindkét or-
szág számára egyaránt nagyon fontos. Ugyancsak nagyon 
fontos mindkét miniszter véleménye szerint a  roma kö-
zösségekben élő gyermekek oktatásának a  hatékonyságát 
fokozni. E témakörrel a  következő év első negyedévében 
külön és részletesen foglalkozik majd a  szlovák-magyar 
kormányközi vegyes bizottság. 

Balog Zoltán hivatalos budapesti látogatásra hívta szlo-
vák kollégáját, aki a meghívást elfogadta. A találkozásra ez 
év novemberében kerül majd sor, ugyanis akkor tanács-
koznak Budapesten az európai országok sportért felelős 
miniszterei. Balog Zoltán megjegyezte, hogy ebből az alka-
lomból Peter Plavčan miniszter minden bizonnyal meglá-
togat néhány magyarországi szlovák nemzetiségi iskolát is.
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2016. október 19-én és 20-án – Szlovákia EU tanácsi elnök-
ségének meghatározott programpontjaként – az egyes orszá-
gok kompetens minisztériumainak a szakképzést és a felnőt-
tek képzését irányító felelős vezetői Pozsonyban tárgyaltak. 
Többek között értékelték az eddigi reformok eredményeit és 
a szakmunkásképzést szabályozó politikai koncepciók eddi-
gi hatékonyságát. A tanácskozást 2016. október 18-án Peter 
Plavčan Szlovákia oktatási minisztere és Richard van Rijssen, 
Hollandia szlovákiai nagykövete nyitották meg. Peter Plavčan 
hangsúlyozta, hogy napjainkban a szakképzés, a szakmunká-
sok, szakemberek felkészítése az Európai Unió legjelentősebb 
prioritásai közé tartozik. Megnyitó beszédében felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kérdés fontosságát külön kiemeli az a 
tény, hogy lényegében az utánunk következő generációk jö-
vőjét meghatározó ügyről van szó, hiszen értékeket teremteni 
megfelelő szakemberek, vagyis szakképzés nélkül lehetetlen. 
Ezért is tartja kiemelkedően fontosnak a szakképzésért fele-
lős minisztériumi vezetők munkáját és felelősségét. Hangsú-
lyozta, hogy az említett minisztériumi vezető szakemberek 
feladata a hazai prioritásokat európai szintre emelni, össz-
hangba hozni az európai elvárásokkal. Természetesnek tartja, 
hogy ezek a vezető beosztású szakemberek – mint az adott 
terület minden bizonnyal legkiválóbb szakértői – sikeresen 
hozzá tudnak járulni az európai szakképzés helyzetének, 
színvonalának a javításához is. 

pozsonyBAn A szAkképzés vonzóBBá tételének A lehetőségeiről tárgyAltAk

Az adott minisztériumok szakképzésért felelős vezérigaz-
gatói státuszban dolgozó vezetőinek plenáris ülésén megvi-
tatták az „Új  készségek Európáért“ c. kezdeményezést és 
a hozzá kapcsolódó „Az alacsony képesítéssel rendelkező 
felnőttek készségfejlesztésének tényleges biztosítékai“ cí-
men előterjesztett dokumentumot. A  jelenlévő vezérigaz-
gatók mindezek mellett megismerhették az e témakörben 
Rigában tartott tanácskozás határozatainak a  mindennapi 
gyakorlatba történő inplementációjának eredményességét 
taglaló tájékoztatást is – beleértve a szakképzés nagyon sa-
játos feladatait a migránsok sikeres integrációjának megva-
lósításában. Az ötlet- és véleménycserék során a résztvevők 
képet kaptak a  Szlovákiában megvalósuló duális képzés 
bevezetésének jelenlegi állapotáról, megvitatták a  szak-
tantárgyakat tanító pedagógusok és a szakképzést biztosí-
tó mesterek munkáját segítő eljárásokat, valamint a  szak-
képzés realizálásának új és újabb, hatékonyabb formáinak, 
továbbá a  posztszekundáris képzésnek a  lehetőségeit is. 
A  workshopok eredményei az Európai Unió tagországai 
számára jó példaként hasznosíthatók a  szakmunkások 
képzésének igényes munkájában, de értékes alapanyagként 
lesznek felhasználhatók az Európai Bizottság által 2017-ben 
rendezendő tanácskozáson is, ahol a felnőttek képzésének 
szakmai kérdéseit vitatják meg.
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legkedVeseBB könyVem könyvajánló

A címlap Berta Ádám fényképének 
felhasználásával készült. 

szeRzőink

kaTedra

Persze tündérmesékkel kezdtem én is, 
azt hiszem, erről felesleges sokat beszél-
ni, olyan futószalagon gyártott eredettör-
ténet. Nyilvánvalóan milliószor vonzóbb 
lenne olyan tanórákra kelni hétfő regge-
lenként, ahol azt gyakorlod, hogyan ala-
kítsd kosárnyi sárkányfarkú kiskutyává a 
kedvenc kakaósbögréd. A tündérmesék 
magnetizmusa rántott az irodalom vonzás-
körébe, de mégsem róluk szeretnék most 
mesélni. Mert van egy másik eleme gyerek-
korom olvasmányélményeinek, amiről sze-
rintem érdemesebb.
Vegyünk egy gyerekkönyvet, aminek a 
főhőse egy vézna kislány, koszlott bo-
szorkányruhában. Nem, nem, inkább egy 
diszfunkcionális kis család. Vegyünk egy 
gyerekkönyvet, aminek a „főhőse” a mentá-
lis egészség megbomlása. 
Dolphin londoni szociális lakásban él lassan 
széthulló családjával: az impulzív, tetová-
lásokkal borított anyjával, Marigolddal, és 
közös életüket egyre nehezebben viselő nő-
vérével, Starral. Marigold alkalomszerűen 
dolgozik csupán, szoros barátságot ápol az 
alkohollal, és fiúi hetente váltják egymást. 
Mániákus, csillogóan optimista időszakai 
után rendre mély-mosdatlan depresszióba 
zuhan. És úgy tűnik, addig nem nyugszik, 
amíg testének minden négyzetméterét kü-
lönleges, saját tervezésű tetoválásokkal 
nem borítja be. Régebben mindig Star volt, 
aki a gondjukat viselte, és azt mantrázta, 
Marigold nem tehet róla, hogy az ő agyát 
kicsit másképp huzalozták, mint a rendes 
emberekét. De Star egyre dühösebb, igaz-
ságtalannak érez ennyi felelősséget. Már 
tizenhárom éves, szeretné a saját életét is 
élni egy kicsit. Dolphin az iskolában népsze-
rűtlen, diszlexiás, és még csak tíz éves. Két-
ségbeesetten igyekszik megóvni a törékeny 
harmóniát, annál is inkább, mert Marigold 
rémmeséi az állami gyermekotthonokról 
egy életre az agyukba égtek. 
Jacqueline Wilson kortárs realista gyerekre-
gényei számos brit irodalmi díjat szereztek 
az írónőnek, de talán még több vitát szültek 

a szakmabeliek körében. A témái rendsze-
rint súlyosak és kontroverzek, éppen amiatt, 
mert gyerekeknek szólnak. De ha engem 
kérdez bárki, ez a legnagyobb előnyük is. A 
Micsoda Anya! (eredeti angol címe, a kissé 
találóbb The Illustrated Mum utalás Ray 
Bradbury 1951-es novellagyűjteményére, a 
The Illustrated Manre) az egyik legkedve-
sebb regényem, és én legalábbis roppantul 
értékeltem, hogy a könyv nem próbált ha-
zudni vagy szépíteni semmit; hogy mellőzött 
minden képmutatást. Erre igazából később, 
számos újraolvasásaim során döbbentem rá, 
gyerekként csak ösztönösen ragaszkodtam 
az élő, lélegző, borzalmasan tökéletlen hő-
seihez. Dolphinnal együtt háborodtam fel, 
mikor a teljesen szakszerűtlenül viselkedő 
tanára az egész osztály előtt szégyenítette 
meg késés miatt, amiről Marigold félelme-
tes rohama tehetett. Vele együtt rettegtem, 
hogy az anyja most talán végérvényesen be-
golyózott. Vele örültem, mikor barátot talált 
az iskolai könyvtárban, miközben együtt 
bujkáltak erőszakos osztálytársai elől. Ér-
dekes, de valahol mégis nyilvánvaló: ahogy 
idősebb lettem, újraolvasva más fényben 
láttam a testvéreket és a bipoláris depresz-
szióval küzdő Marigoldot, elnézőbben áll-
tam a gyengeségeikhez, jobban értettem az 
aggályaikat és frusztrációikat. Ezzel párhu-
zamosan egyre jobban dühített az ignoráns, 
rosszindulatú, csupa belső bizonytalanság-
ról árulkodó viselkedés, amivel a környeze-
te viseltetett Marigold és lányai iránt, mert 
annyira valódi világbeli reakció ez is sok-
szor. De Jacqueline Wilson nagyon okosan 
veszi fel a harcot ezzel a hozzáállással: taní-
tani próbál; amellett, hogy nagyon élvezete-
sen ír, rettentően edukatív, bátor és egyenes. 
Talán nem árulok el nagy meglepetést azzal, 
hogy bár a végkifejlet nem habos-babos és 
rózsaszín, mégis alapvetően derűlátó. Nem 
hiszem, hogy kizárólag azért, hiszen mégis 
ifjúsági irodalom a zsáner. Afféle emlékez-
tető ez, miszerint a mentális betegség diag-
nózisa nem feltétlenül tragédia – és semmi-
képpen sem halálos ítélet.

gyurász marIanna

Mgr. BOLEMANT LILLA, PhD., az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
– NÚCEM), tudományos kutató, Pozsonyban él (liliana.bolemant@nucem.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda 
tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); GYURÁSZ MARIANNA, a Comenius Egyetem Orvostudományi Karának dok-
torandusza, Pozsonyban él (marianna.gyuraszova@gmail.com); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intéze-
tének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); KISS RÓBERT, kanonok, nagyszombati püspöki helynök, komáromi espe-
resplébános (kiss1972@gmail.com); KOMJÁTI ILONA, a Füssi Óvoda igazgatónője (komjatiilona@centrum.sk); Mgr. LÁNCZOS ANDREA, 
a Consensus munkatársa, Dunaszerdahelyen él (nkomunikacia@gmail.com); Mgr. MAHOR KATALIN, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola taní-
tója, Gútán él (knkatica@azet.sk); Mgr. NAVRÁTIL TÍMEA, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola tanítója, Gútán él (navratil.timea@gmail.com);  
PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); 
Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com);  
PaedDr. PUSKÁS ANDREA, PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Modern Filológiai Tanszékének tanszékvezetője, Nagymegyeren 
él (puskasa@ujs.sk); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovag-
ja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  Mgr. SZABÓ KRIŽAN ANDREA, az Állami Pedagógiai és Módszertani  Központ komáromi 
kirendeltségének munkatársa, Komáromban él (andi77@zoznam.sk); PaedDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem Természettudomá-
nyi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com); PaedDr.  VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi 
Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem 
Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

TökéleTlen 
Tündérmesék

csóka FeRenc: Meditálók titka
Eladási ár: 12 Eur, kedvezménnyel 9 Eur

A szerző ifjúsági regénye a kalandokról, sci-firől, szerelemről, táborozásról szól. 
Ajánlott a 12-15 éves korosztálynak.

FellingeR káRoly: ilka váRa
Eladási ár: 14 Eur, kedvezménnyel 10 Eur

Hol lelhető fel és mire használható a szótalan víz? Igézés ellen királylányoknak, hiszen 
csak az lehet hatásos. Természetesen az Óperenciás-tengernél, ahol az ég a földdel dör-
zsölődik össze. Ám a dolgok nem ilyen egyszerűek, még a mesében sem. Kell hozzá egy 
kis iszap és tizenkilenc egymás mellett álló fűzfáról való gallyak, egyebekről nem is be-
szélve. Pl. hogyan lesz a hallgatásból arany? Miért potyognak a cigánygyerekek az égből, 
ha egyszer a gólya hozza őket is? És hol van az a hely, ahol a hétfejű sárkány fél a vihartól? 
Vagy tűzokádás helyett felcsap tűzoltónak a faluban. Hol hall nagyot a táltosanyó? Hol 
nem szeret mosakodni a legkisebb démon? Hát ahol pálinkás szép jó napot kívánnak 
egymásnak az emberek. Hol, vagyis hol nem, valahol a Csallóközben vagy épp Mátyus-
földön. Legalábbis Fellinger Károly élvezetes mesekönyve szerint. Egytől kilencvenkilenc 
éves korig szeretettel ajánlom az Olvasóknak! Hiszen azt is megtudhatjátok belőle, miért 
értékes az aranykukac, és miért kell a nyulat vagy boszorkányt megpatkolni. Jó szórako-
zást! (Jász Attila – Csendes Toll, költő, szerkesztő, esszéíró)

z. néMeth istván: 
aRanyeső, ezüsthó
Eladási ár: 12 Eur, kedvezménnyel 9 Eur

Igazi ünnep olvasóinknak, ha megjele-
nik egy Z. Németh István-kötet, az pedig 
valóságos csemege, ha az a kötet gyer-
mekverskötet. Egyszerűen elvarázsolnak 
a választékos szavak, a csengő-bongó rímek, 
az egyedi, változatos versformák, versei-
nek fűszere, a szelíd irónia és derű. Olyan 
szakácsa Ő irodalmunknak, aki nem beszél 
sótalanságokat, aki mindig főz valami fris-
set, ehetőt, nem mindennapit.

Érdeklődésüket, rendeléseiket 
a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.
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 szloVákIaI magyar pedagógusok
és szülők lapja
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Jánk István: 

MIk azok 
a nyelvI 

IdeológIák?

lánczos 
andrea: 

Erőszak, 
a rEjtőzkö-
dő bEtEgség

bolEmant 
lIlla: 

a reJtett 
tanterv

katedra 
társaság:

„a Módszertan 
aktuálIs 
kérdésEi”

BenyoVszky rudolf 

alapIskola, lég

2016. deCemBer

Iskolánk 9 + 1 speciális osztállyal működik, jelenleg 92 tanuló látogatja in-

tézményünket. 11 pedagógus, 1 gyógypedagógus, 1 asszisztens és 2 nevelő 

irányítja az oktatói-nevelői munkát. 
Célkitűzésünk. „Jól s jól!” (Kazinczy Ferenc)

Föld napja – ilyen volt, majd 
ilyen lett a régi szökőkút

Halloween 

Egészséges életmód 
– zöldség- és gyümölcsszobrok

Ez itt az én hazám, az iskolánk által szervezett körzeti rajzversenyünk

Kirándulás Budapesten, a Parlament megtekintése

Ez itt az én hazám, az iskolánk által 

szervezett körzeti rajzversenyünk

Iskolánk névadó ünnepsége, 
2016. szeptember 29. – felvettük 
Benyovszky Rudolf nevét

Kerületi atlétikai verseny, Jóka
– speciális osztályunk

V. éve tartó versenysorozatunk, az Anyanyelvi hónap

II. családi napunk 
– így reklámoztuk

Hétmérföldes olvasóverseny 

Hétmérföldes olvasóverseny 

Gyermeknapi versenyeink

tóth tar éva: 
élEtEk 

Múlhatnak 
raJta 

(1. rész)

koMJátI Ilona: 
képzőművé-

szEti kEllékEk 
alkalMazása 
az oktató-ne-

vElő tEvé-
kEnység során

puskás andrEa: 
nyelvtan tanítása 
az Idegennyelv-

órán az alapisko-
la alsó tagozatán: 
a drámapEdagógia 
alkalMazásI lehe-

tőségEi

szabó križan 
andrea: 

a MódszertanI 
központok 
lEhEtőségEi 

a pEdagógusok 
MódszertanI 

tovább-
képzésébEn

pEtrEs 
csIzMadIa 
gabriElla: 
hangzás 

és élmény 
a tanórán


