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legKedvesebb Könyvem köNyvAjáNló

A címlap Jung Márta fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőiNk

Katedra

„Másokkal csak úgy tudok együtt élni, ha sa-
ját lelkiismeretem tiszta. Egyetlen dolog van, 
amiben sose dönthet többségi vélemény, és ez 
az egyén lelkiismerete.”

Nem is tudom, van-e kedvenc könyvem. 
Vannak szerzők, akiket különösképpen sze-
retek, aztán vannak könyvek is, melyeket 
különösképpen szeretek. Ha mindenképp 
ki kellene jelölni egyet, talán a Karinthy-féle 
Micimackó volna az. Vagy az Esterházy-féle 
Esterházy – Egy házy nyúl csodálatos éle-
te. Vagy A Pál utcai fiúk. Most mégis egy 
olyan regényt ajánlanék olvasásra, mely a 
közelmúltban érintett meg, és amelyet ta-
nítóknak, pedagógusoknak, szülőknek, di-
ákoknak egyaránt szívesen adnék a kezébe. 
Harper Lee regénye 1960-ban jelent meg, 
a rá következő évben már Pulitzer-díjat 
kapott. Ott van az 1001 könyv, amit el kell 
olvasnod, mielőtt meghalsz listán is. Nem 
véletlenül.
Egyszer az ügyvédek is voltak gyerekek. A 
„jó Charles Lamb” szolgáltatta mottóul e 
mondatot, ezzel indul tehát a regény, ám 
mikor az ember a végére ér, meg is érti, e 
kurta mondatban benne az egész, az egész-
ben e kurta mondat. Egy nyolcéves kislány 
(ebben a fordításban Fürkész) szemszögéből 
láthatunk rá az 1930-as évek Amerikájára, 
sajnos elég sok párhuzamot találva a jelen 
előítéletektől még mindig terhes, szűklátó-
körű, kispolgári világával. A mi világunkkal 
még úgy is, hogy köztünk nem sűrűn élnek 
szegény négerek. 
A főhős, legalábbis a fő ideál, amitől in-
kább távolodni látszik ismét a világ, Atticus 
Finch, az ügyvéd, aki egyedül neveli két 
gyermekét, a kiskamasz fiút és húgát, a tör-
ténet mesélőjét. Finch igyekszik apaként 
is a lehető legtökéletesebbre, így tanítva, 
példamutatással nevelve gyermekeit tiszte-
letre, becsületre, együttérzésre, bár forr kö-
rülötte a légkör: egy színes bőrű férfit véd a 
bíróságon. Egy ártatlant, akit egy fehér nő 

megerőszakolásával vádolnak. Az idilli lét-
be így lassan beutálkodik a fajgyűlölet, az 
ügy felkorbácsolja a kedélyeket, és nemcsak 
az apát érik támadások, amiért azt gondol-
ja, egy feketének ugyanolyan jogai vannak, 
mint egy fehérnek, hanem a gyerekeket is az 
iskolában. Bár a perben könnyen bizonyít-
ja védence ártatlanságát, az esküdtek mégis 
követik az íratlan szabályt: „A mi bírósága-
ink előtt mindig a fehér embernek van igaza 
egy feketével szemben.”
Bármi legyen is a közvélemény, bárhogy 
alakul is a közhangulat, Atticus kitart, oko-
san és szeretettel tanítja gyerekeit, felnőtt-
ként, komolyan beszélget velük, nem tér ki 
az otthon és a külvilág erkölcsi normáinak 
különbségein elbizonytalanodó létkérdések 
elől sem. Ez is az oka annak, hogy ezek a 
gyerekek jobban különbséget tudnak tenni 
jó és rossz között, mint a semmi egyébbel, 
csupán a fehérségük büszke tudatával ren-
delkező felnőttek. Ezek a gyerekek bölcseb-
bek tudnak lenni náluk, mert nem terhelik 
őket előítéletek. Az tehát, hogy milyen fel-
nőtté lesz, a mai napig minden gyermek 
tanítójának, szülőjének, nevelőjének szemé-
lyes felelőssége.
„Nem szükséges mindenkivel közölni, amit 
tudsz. (...) Az emberek nem szívesen viselik 
el az olyan társaságot, akik többet tudnak 
náluk. Ez idegesíti őket” – mondja az övéi-
nek Atticus. Meg, hogy „Az a természet ado-
mánya, ha valaki különlegesen jó. (...) Okos 
emberek soha nem büszkék a tehetségükre.” 
És hogy „Az a bátorság, amikor előre tudod, 
hogy vereség vár rád, és legyen, aminek len-
nie kell, mégis kitartasz. Csak ritkán vár rád 
győzelem, de néha igen.” Aztán így lehet az 
is, hogy a gyerek meg minderre ekképpen 
reagál: „Ilyen alkalmakkor meg voltam győ-
ződve róla, hogy apám, bár ki nem állhatta a 
fegyvereket, és soha nem volt háborúban, a 
legbátrabb ember a világon.”
Kötelező olvasmány lehetne az egész vilá-
gon.
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Harper lee: 
Ne báNTsáTok A fekeTerigóT!

Fordította: pordán Ferenc. geopen 
köNyvkiAdó, 2015

Felföldi Szabolcs: Fény metszette élet (Vámbéry-album) 

E könyv főszereplője a magyar és nemzetközi keletkutatás mindmáig 
egyik legjelentősebbnek tartott szereplője, Vámbéry Ármin. Vámbéry 
élete nemcsak korszakalkotó közép-ázsiai utazásával, a 19. századi diplo-
máciai életben betöltött meghatározó szerepével, valamint a nemzetközi 
turkológia megteremtésében végzett tevékenységével, de valóban kaland-
regénybe illő élettörténetével is életrajzi kötetbe kívánkozó személyiség. 
E kötet most új szempontból közelíti meg Vámbéry életét: a könyvben 
a képek és a fotók játsszák a főszerepet: ezek segítségével próbáljuk meg 
felvillantani e világhírű tudós életének legfontosabb elemeit, meghatá-
rozó fordulópontjait. Ez egy kísérlet is egyben; egy kísérlet arra, hogy a 
képek rögzítette pillanatok révén meg lehet-e fogni, meg lehet-e fogal-
mazni egy tudós és ember életének „lényegét”. 

Eredeti ár: 24,00 Eur
Kedvezményes ár: 19,00 Eur



Dobogó

TarTalomjegyzék
Minden ember bizonyos adott-
ságokkal, egyéni sajátosságokkal 
születik. Ezekből a lehetőségekből 
kiindulva igyekszik megismerni a 
környezetét, alkalmazkodni hozzá, 
kezdetben a család, majd fokoza-
tosan a tágabb környezet keretein 
belül. Megtanulja a túlélést, a kap-
csolatteremtést, a családon belüli és 
a társadalmi szabályokat, elsajátítja 
az általuk közvetített értékrendet, 
szokásokat. Megtanul együttélni, 
elfogadni a másikat. Az együttélés 
szabályai fokozatosan alakulnak ki, 
és beépülnek a szabályrendszerünk-
be, alakítják az attitűdjeinket. Az 
együttélés mozgatója a tolerancia, 
melynek vannak határai. Ahol az 
véget ér, ott kezdődik az intoleran-
cia. Nem tolerálható, ha valakinek a 
személyét, nyelvét, kultúráját, vallá-
sát, korát stb. negatívan ítélik meg, 
nem tisztelik az élethez való jogát, 
véleményét, másságát. Az ún. inter-
kulturális társadalom alapja a más-
ság tolerálása, az esélyegyenlőség, a 
konstruktív problémamegoldás, a 
negatív előítéletek és sztereotípiák 
kerülése. 

Napjainkban gyakran találko-
zunk az esélyegyenlőség fogal-
mával. Maga a fogalom az utóbbi 
évtizedekben vált közismertté, az 
emberek egyenlőségét hangsúlyoz-
za. Kiemeli, hogy nem elég azt han-
goztatni, hogy mindenki egyenlő, 
de meg kell teremteni az egyenlőség 
valódi feltételeit. Az esélyegyenlőség 
az alapvető emberi jogokból vezet-
hető le, miszerint senkit nem érhet 
hátrány bizonyos tulajdonság miatt, 
mint pl. a nemhez tartozás, nem-
zetiség, fogyatékosság. Az emberi 
jogok biztosítják az emberi méltó-
ságot, meghatározzák az ember 
társadalomban elfoglalt helyét, be-
töltött szerepét, beleszólását a köz-
ügyekbe. Az esélyegyenlőség tiltja 
a diszkriminációt, az egyének és 
csoportok bizonyos tulajdonságok 
alapján történő megkülönbözteté-

sét. A diszkriminációmentességen 
túl hangsúlyozza az egyenlőtlenség-
gel küzdők, hátrányos helyzetben 
lévők normális életre, munkaválla-
lásra való lehetőségének a megte-
remtését, segítését. A pedagógiában 
is szükséges a szemléletváltás. Egy-
re inkább előtérbe kerül az egyéni 
képességekhez, tudásszinthez való 
alkalmazkodás szükségessége, a 
diák egyediségének és igényeinek 
figyelembe vétele, az azokra törté-
nő reagálás. Ezek tulajdonképpen 
az ún. inkluzív, befogadó iskola 
jellemzői. Meg kell azonban jegyez-
ni, hogy a valódi inklúzió megva-
lósítása még hosszú évekbe telik 
majd, hiszen nemcsak a pedagógus 
személyének a függvénye. Nyilván 
ennek vannak anyagi, oktatásszer-
vezési és egyéb vonatkozásai is. 
Az iskolákból hiányoznak a segí-
tő szakemberek, pszichológusok, 
gyógypedagógusok, logopédusok, 
pedagógiai asszisztensek, rehabili-
tációs dolgozók. Sok iskolában még 
a fizikai adottságok sincsenek meg, 
pl. akadálymentesítés, nincs lift, 
rámpa, megfelelő magasságú pad, 
szék, hiányoznak a segédeszközök, 
tankönyvek. A hátrányos helyzetű 
egyénekkel szemben szükséges a 
pozitív diszkrimináció alkalmazása, 
ami nem előnyökhöz való juttatás, 
hanem a hátrányban lévők olyan 
szintre juttatása, hogy képesek le-
gyenek élni az emberi jogaikkal, 
ezáltal megelőzni a kirekesztést, ki-
rekesztődést.

A szemléletváltás folytatása raj-
tunk múlik. Rajtunk múlik, hogy 
megvalósul-e az igazi esélyegyen-
lőség, az inklúzió, hogy képesek 
vagyunk-e a másság elfogadására, a 
toleráns közeg kialakítására, a má-
sik igényeinek figyelembe vételére 
és az azokra való reagálásra.  Ne 
feledjük, hogy azokat az alapokat, 
amelyek mindehhez szükségesek, 
elsősorban a család és mi, pedagó-
gusok rakjuk le.
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NégyszemközT

Gaál Lajos, a közép-szlovákiai régió 
ismert geológusa, barlangkutatója és 
természetvédője, 1953. augusztus 10-
én született Rimaszombatban. Itt járt 
magyar oktatási nyelvű alapiskolába, és 
a helyi gimnázium magyar osztályában 
érettségizett. 

Kora gyermekkorától a természet 
szerelmese, amit főleg édesapjának, az 
egykori cserkésznek köszönhet. 1972-
ben bátyjával, Józseffel és rimaszombati 
barátaikkal már barlangkutató csopor-
tot alapítottak, amely működése kezde-
tiben a Derencsényi-karsztot tárta és 
mérte fel. Ezen a karsztos területen tár-
ta fel Gaál Lajos a Podbanistye-barlang 
első szakaszait, ez a Rimaszombati járás 
területén lévő leghosszabb barlang je-
lenleg. A természetbarátok később fel-
fedezték a Kopasz-hegyi-barlangot és 
1978-ban az Ispánmezei-barlangot is. 
Ez a rimaszombati barlangász csoport 
Szlovákia egyik legaktívabb barlangku-
tató társasága ma is. Munkájuk fontos 
eredménye, hogy a Derencsényi-karszt 
Szlovákia egyik legalaposabban átkuta-
tott karsztterülete.

Gaál Lajos tudományos munkássága 
is kiemelkedő. 1976-ban nemzetközi 
figyelmet kivívó olaszországi barlang-
kutató expedíción vett részt, 1981-ben 
Spanyolországban leszállt az 1077 m 
mély Sima GESM barlangba is. 

1973-ban a  pozsonyi Comenius 
Egyetem Természettudományi Kará-
nak geológia szakán kezdte meg tanul-
mányait, 1978-ban diplomázott, majd 
1979-ben a természettudományok dok-
tora címet is megszerezte. 

Gaál Lajos mint szakíró, szlovák és 
magyar nyelven is publikál a hazai és 
külföldi szaklapokban. 2002 óta a  lip-
tószentmiklósi székhelyű Szlovákiai 
Barlangok Igazgatóságának munkatár-
sa, a barlangkezelési osztály vezetője. 
Emellett a Nemzetközi Barlangtani 
Unió pszeudokarsztos bizottságának 
titkára.  Kutatási eredményeit hazai 
és nemzetközi konferenciákon, szim-

póziumokon adta közre, többek közt 
Magyarországon, Lengyelországban, 
Svájcban, Olaszországban, Spanyol-
országban, Görögországban, Német-
országban, Csehországban, 2003-ban 
pedig Japánban. 2008-ban a Comenius 
Egyetem Természettudományi Karán 
a Gömör–Tornai-karszt barlangfejlő-
désével foglalkozó disszertációs mun-
kájával PhD tudományos fokozatot 
szerzett. Mintegy 400 tudományos 
vagy tudományos-ismeretterjesztő 
cikke, tanulmánya jelent meg, két ön-
álló könyv szerzője és 10 tanulmány-
kötet, monográfia társszerzője. Több 
tudományos vagy ismeretterjesztő 
folyóirat szerkesztőbizottságának tag-
ja (Slovenský kras, Aragonit, Naturea 
Tutela, Gömörország).

Gaál Lajos munkásságát számos 
kitüntetéssel is elismerték már, így a 
Szlovák Szpeleológiai Társulat elismerő 
oklevelét, a Szlovák Természetvédelmi 
és Barlangtani Múzeum emlékérmét, 
Rimaszombat város díját, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
jét is megkapta. Feleségével Rimaszom-
batban él, lánya, Barbara, a Comenius 
Egyetem Természettudományi Karán 
mikrobiológiát tanít. 

 Gömöri emberként lett világlátott, 
ismert szakember. A gyerekkoráról 
kérdezném, milyen volt, hogyan élte 
meg, mivel foglalkozott, mivel ját-
szott?  
 Én úgy hiszem, hogy a gének irá-

nyítják az embert, amelyek minden 
sejtünkben ott lakoznak, és egy sereg 
öröklött tulajdonságot csempésznek 
bele cselekedeteinkbe. Édesapám mint 
rimaszombati cserkész, természetsze-
rető ember volt, nyugdíjas korában pe-
dig az év túlnyomó részét a Szőlőben 
töltötte. Nem kívánta a várost, hiszen 
háború után, mint magyartól, elvették 
üzletét, majd meghurcolták, a néhány 
tíz árnyi zöld terület pedig a békessé-
get és a nyugalmat jelentette számára. 

„Ha TöbbeT járNáNk a TermészeTbe, 
bizTos vagyok beNNe, Hogy Nem leNNe 
aNNyi lelki és TesTi fájDalom a világbaN” 

szászi zolTáN

Nekem pedig a szabadságot, ahol a 
szünidő nagy részét eltölthettem. In-
nen nem volt messze az erdő, ahol uno-
kabátyámmal, Matyival, indiánosdit 
játszottunk. Később aztán a Jézuska 
hozott nekem egy zöld inget, amely-
ben egyedül jártam be az erdő minden 
zegét-zugát, térképet készítettem róla, 
meglestem az állatok vonulását, ma-
gamba szívtam az erdei és réti virágok 
mámorító illatát, egyszóval a bőrömön 
éreztem a színtiszta természet minden 
áldását. Ez egyszerűen benne volt az 
Édesapámtól öröklött génjeimben. Per-
sze volt ebben egy jó adag adrenalin is, 
hiszen nemegyszer eltévedtem, vihar 
kapott el, vagy hirtelen kiugró vadak 
ijesztettek holtra. Ilyen volt a számító-
gép és televízió nélküli gyermekkor a 
maga kézzelfogható valóságában.

 Az első iskolákról kérdezném. Rima-
szombat, régi kedves tanárok, mit ad-
tak, mért volt fontos, hogy magyarul 
tanuljon? 
 Nálunk egy pillanatig sem volt két-

séges, hogy magyar iskolába járjak. 
Édesapám még a régi időkből ismerte 
Csontos Árpi bácsit, az iskola igazgató-
ját. Parcellája a Szőlőben nem messze 
feküdt a miénktől. El is kerültem nagy 
ívben mindig, úgy féltem tőle. Pedig 
tisztességes és nagyon jó ember volt, 
csak abban az időben a tanárnak – hát 
még az igazgatónak – óriási nagy volt a 
tekintélye. Szerencsésnek mondhatom 
magamat, mivel a rimaszombati ma-
gyar iskola első osztályában még Pász-
tor Mariska néni is tanított, akiből va-
lamiféle mennybéli nyugalom, empátia 
és szeretet sugárzott. Leánykorában ő is 
cserkész volt, ráadásul mélyen vallásos, 
ezért számos támadás érte. Tanítóim 
a háború utáni időszak sokat próbált, 
tisztességből jelesre vizsgázott emberei 
voltak. Emlékszem rá, amikor Kerekes 
Pista tanító bácsi elmondta nekünk, 
hogyan felelt a hivatal felszólítására: 
„inkább meghalok, de reszlovakizálni 

beszélgeTés gaál lajossal
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nem fogok”. Ez a tartás tetszett nekem, 
hiszen összecsengett az otthoni narrá-
cióval. Nem tudtam volna elképzelni 
magamat más iskolában, talán elszök-
tem volna valahova az erdő mélyébe… 
Egynéhányszor az óvodából szöktem 
így haza, mivel teljesen idegen volt 
számomra a nyelv, az óvónők és a kör-
nyezet. A gyerekre ráerőszakolt idegen 
környezet a biztonságérzet elvesztését 
és tartós lelki problémát okozhat. A 
kilencéves alapiskola vége felé aztán a 
párt egy hithű kommunistát helyezett 
az intézmény élére. Szerencsére ritkán 
találkoztunk vele, az iskolát valójában 
Mács Zoli bácsi, a kiváló pedagógus 
irányította, aki az igazgatóhelyettesi 
tisztséget töltötte be. 

Hasonló emlékeim vannak a gim-
náziumból is. Danis Tamásné volt 
mindkét nyelvű – szlovák és magyar – 
osztályok igazgatónője, aki késhegyen 
lavírozva tudta kivédeni a hivatalok, a 
párt és Igor Chamuľa, az összeférhetet-
len soviniszta szlovák tanár támadásait. 
Egyszer Bachňák tanárnő elmesélte bu-

dapesti ötvenhatos diákkori élményeit. 
Síri csendben hallgattuk, ereinkben 
szinte magfagyott a vér, hiszen ötven-
hatról otthon is csak suttogva beszéltek. 
Mind az alapiskola, mind a gimnázium 
tartást, önbecsülést és olyan szilárd ala-
pokat adott nekem, amelyre egy egész 
életen át lehetett építeni. 

 Egyetemi évei alatt valaha jelentett-e 
hátrányt a magyar nemzetisége?
 A gimnáziumban nem tartoztam a 

legjobb tanulók közé. Szlovákul sem ta-
nultam meg tisztességesen, pedig szá-
mos osztálytársam már akkor kiválóan 
beszélte a nyelvet. Az egyetemi felvéte-
lin Pozsonyban az egyik docens szóvá 
is tette, hogy ha sikeres akarok lenni, 
rendesen meg kell tanulnom szlovákul. 
Aztán tanultam is éjt nappallá téve. A 
sors úgy hozta, hogy az első szemeszter 
végén ugyanahhoz a docenshez kerül-
tem a kémia vizsgán. Tetszett neki, hogy 
némileg mégiscsak haladok a nyelvtu-
dásban, az anyagot pedig tudtam (rész-
ben még a gimnáziumból), ezért egyest 

adott. Ez rendkívüli önbizalmat nyúj-
tott számomra. Édesapám meg majd-
nem elsírta magát örömében, amikor 
megtudta, hogy az első vizsgám még 
karácsony előtt egyesre sikerült. Aztán 
ment a többi vizsga is, persze tanultam 
is rájuk, sokszor már Nyilas Misiként 
éreztem magamat. Később pedig a dip-
lomamunkám vezetője egy rendkívül 
becsületes, tősgyökeres pozsonyi tanár 
volt, aki folyékonyan beszélte a német 
és a magyar nyelvet. Persze hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy néhány ittas 
osztálytársam, akik protekcióval kerül-
tek az iskolába, nem tettek volna gusz-
tustalan megjegyzéseket. Ezek azonban 
inkább őket minősítették. Nagyon sok 
rendes szlovák barátom volt az egyete-
men. Többükkel máig tartom és kama-
toztatom a kapcsolatot. A jó ismeretség 
és kölcsönös segítségnyújtás nagy előny 
tud lenni az életben. 

 Szakmai életpályájának alakulásáról 
kérdeznék néhány dolgot. Hol kezd-
te a pályát, hogyan lett barlangász és 
barlangok felügyelője? Mit jelent ez a 
munka? 
 Minden a természetszeretettel és a bar-

langászattal kezdődött. Vagyis a gének-
kel. Az ismeretlen területek, földrészek 
megismerésének vágya, az egészséges 
kíváncsiság ugyanis minden ember 
génjébe bele van kódolva, csak elő kell 
hívni, mint a lakmuszpapírt. Ha ez nem 
lenne, akkor az ember sem jutna el se-
hova, csak egy helyen toporogna, ami a 
faj degenerációjához vezetne. A termé-
szet így biztosítja a fajok minél nagyobb 
szétszórását és egészséges fennmara-
dását. Ezért jutott el az ember a fagyos 
sarkvidékre, a forró egyenlítőre, ezért 
vonzza az óceánok mélysége vagy a he-
gyek csúcsa. A Föld felszínén azonban 
már alig található ismeretlen hely, nem 
úgy a barlangokban. Ha az ember egy-
szer átéli az érintetlen föld alatti járat 
felfedezésének leírhatatlan érzését, egész 
életében képes hozzáláncolni magát eh-
hez a furcsa világhoz. Emellett számos 
tudományos érdekességet is rejt egy-egy 
barlang. A figyelmes szemlélő találhat 
bennük földtani értékeket, ősmaradvá-
nyokat, egyedülálló állatfajokat, régésze-
ti leleteket vagy történelmi emlékeket. 
Életem első barlangjába pedig úgy ju-
tottam el, hogy a bátyámmal hallgattuk 
édesapám cserkésztörténeteit, aki egy 
beretkei barlang látogatását is elmesél-
te. Nem kellett soká várni, barátainkkal 
felkerestük a barlangot, ahol sikerült fel-
tárni egy kisebb ismeretlen termet. Lel-
kesedésünk határtalan volt, kezdetben 
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még a Rimaszombat alatti kanálisok já-
ratait is bejártuk. Egész nap bűzlöttünk a 
fekáliától. A barlangokban rejlő értékek 
és lehetőségek felismerése aztán megha-
tározta későbbi sorsomat is: geológiára 
jelentkeztem, majd az egyetem elvégzése 
után egy jó ideig maradtam a mészkö-
vek vizsgálatánál (amelyekben a legtöbb 
barlang is létrejön). A sors ajándéka volt, 
hogy a nyolcvanas évek elején, amikor 
a Jolsva környéki magnezitbányákban 
dolgoztam geológusként, Szlovákiában 
elsőként sikerült átkutatni a magnezit-
ben létrejött barlangokat és tudomá-
nyosan megmagyarázni keletkezésüket. 
Magnezitben még ma is csak igen kevés 
barlangot tartanak nyilván a világban, 
elvétve Ausztráliában és az Egyesült Ál-
lamokban. 

A barlangokkal hivatásszerűen azon-
ban csak 1995-től kezdtem foglalkozni, 
amikor azok az akkor életbe lépő termé-
szetvédelmi törvényből kifolyólag vé-
detté váltak. Az állam tehát magára vál-
lalta a barlangok értékeinek megóvását, 
az akkori Környezetvédelmi Ügynökség 
pedig engem bízott meg felügyeletükkel 
és védelmük bebiztosításával. Akkor 
kb. 4000 barlangot tartottunk nyilván 
Szlovákiában. Aztán 2002-ben, amikor 
a liptószentmiklósi Szlovákiai Barlan-
gok Igazgatósága kiterjesztette hatás-
körét minden szlovákiai barlangra, ér-
telemszerűen átkerültem Liptóra, és a 
barlangkezelési osztály vezetője lettem. 
Azóta is ott dolgozok, de Rimaszombat-
ban is van irodánk, hiszen innen közel 
esik a Gömör–Tornai-karszt. Itt találha-
tó ugyanis a legtöbb barlang Szlováki-
ában, mintegy 1100, ráadásul ezeket az 
UNESCO világörökség listája is jegyzi. 
Tehát megkülönböztetett figyelmet ér-
demelnének, amit a legfelsőbb hivatalok 
részéről nem minden esetben élveznek 
a kívánatos szinten. A védőövezetek lé-
tesítése, barlangbejáratok lezárása, az 
őrszolgálat működése sokszor pénzhi-
ány miatt ugyancsak döcög.

 Sokat utazott a világban. Hol s merre 
járt, találkozott-e a nagyvilágba sza-
kadt magyarokkal?  
 A gyakori utazások összefüggtek a 

munkámmal. Ráadásul 2004-ben meg-
választottak a Nemzetközi Barlangtani 
Unió ún. pszeudokarsztos (nemkarsztos 
barlangokkal foglalkozó) bizottságá-
nak titkárává, ebből kifolyólag úgyszól-
ván „kötelességemmé” vált rész venni 
a kétévenként mindig más államban 
megrendezett tudományos szimpóziu-
mokon. A bizottságnak magyar tagjai is 
vannak, de egy érdekes esemény mégis 

egy korábbi úthoz kötődik. 2003-ban 
egy karsztos projekt keretében két liptói 
kollégámmal több mint egy hónapot töl-
töttem Japánban. Japánul nem tudtunk, 
és az angol sem volt erős oldalunk, de az 
ottani kollégáinknak sem. Egyszer csak 
elém hoztak egy japán kislányt azzal, 
hogy ő tud magyarul. Gimnazista lány 
volt, aki egy diákcsere keretében egy-két 
évet töltött Magyarországon. Jellegzetes 
budapesti magyarsággal, folyékonyan 
beszélte nyelvünket. A két liptói társam 
pedig hatalmas szemeket meresztett, 
amikor a Hirao-day karsztfennsík kellős 
közepén kényelmesen elcsevegtem vele 
magyarul.

 Publikált éveken át, több remek kötet 
szerzője, így a Gömörország természe-
ti öröksége és egyebek, de szlovákul is 
írt. Van még  a tarsolyban megíratlan 
szakmai téma, történet? 
 A Gömörország természeti örök-

ségéről írt könyvemben igyekeztem 
megismertetni az olvasóval Gömör 
rendkívüli gazdagságát a természe-
ti értékek, ritkaságok szempontjából. 
Abból a meggyőződésből, hogy aki 
aprólékosan megismeri szülőföldje jel-
legzetes természeti alakzatait, szikláit, 
barlangjait, növény- és állatvilágának 
jeles képviselőit, az jobban megérti a 
természet működését, és ha ezt meg-
érti, talán jobban megbecsüli azokat, 
és szorosabban kötődik szűkebb ha-
zájához. Ezért nemcsak a szembetűnő 
természeti szépségeket próbáltam be-
mutatni, hanem a részletekben rejlő, 
sokszor észrevehetetlen értékeket is, 
amilyenek például a kövek alatt vagy 
barlangokban megbúvó egyedülálló, 
endemikus (vagyis csupán egy-egy 
földrajzi régióhoz kötődő) állatfajok, 
amelyekben Gömör különösen bővel-
kedik. Emellett igyekeztem bemutatni 
a természeti értékekhez kötődő emberi 
kapcsolatokat is, az egyes tudományos 
felfedezések izgalmas történetét. Persze 
szükséges szlovákul is publikálnom, hi-
szen ha valaki a csúcson akar maradni, 
szinte naponta bizonyítania kell. Ha az 
ember kihagy néhány évet, egyszerűen 
leírják, vége. Ilyen a világ. 

Hogy mik a tervek? A Gömörországon 
felbuzdulva egy magyarországi kollé-
gámmal tervezzük Nógrád természeti 
örökségét feldolgozni. Néhány részlete 
már meg is jelent a B. Kovács István 
szerkesztette Gömörország c. folyóirat 
hasábjain. És talán nem vetné meg az 
olvasó, ha nyugdíjas koromban elme-
sélném a barlangokban átélt, fordu-
latokban és meglepetésekben gazdag 

élményeimet. A karszt és barlang olyan 
környezet, amelyben az ember sohasem 
tudja, mi következik. Gyakran megtré-
fálja a tapasztalt kutatót is, és nemrit-
kán megdöbbentő, sőt hátborzongató 
eseményekkel lepi meg a kíváncsi lá-
togatót. A Jó Isten talán ad még erőt 
ennek megírásához. Úgy vélem, nem 
hiábavaló cselekedet egyetlen termé-
szethez kötődő mű világra hozása sem, 
hiszen a jelenlegi szlovákiai sajtó és 
rádió méltatlanul kevés teret szentel a 
felvidéki természet szépségeinek meg-
ismertetésének. A természetben pedig 
óriási lehetőségek rejlenek. A felvidéki 
természet rendkívül tagolt, változatos, 
értékei pedig sokszor túlszárnyalják 
az ország határait, nem beszélve arról, 
hogy egyes helyszínei szorosan kötőd-
nek történelmünk ismert és ismeretlen 
nagyjaihoz. Ezekre nemcsak a médiu-
moknak, de iskoláinknak is nagyobb 
hangsúlyt kéne helyezni. Persze nem a 
számítógépen keresztül, hiszen a ter-
mészet valódi lényegét csak ott helyben 
tudjuk a legmélyebben átérezni. Egy ta-
vaszi madárdalolásnak lelkünkbe mar-
koló zenéjét, annak tiszta, templomi 
nyugalmat sugárzó hatását szerintem 
a legtökéletesebben megszerkesztett 
számítógép sem tudja visszaadni. Ha 
többet járnánk a természetbe, biztos 
vagyok benne, hogy nem lenne annyi 
lelki és testi fájdalom a világban.

 Úgy tudom lassan, néhány éven belül 
biztosan nyugállományba készül. Mik 
a tervek, mit szeretne még megnézi, 
hová szeretne eljutni?
 A nyugdíjkort már elértem, de mun-

kahelyemen egyelőre hallani sem akar-
nak a távozásomról. A múlt év végén az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságá-
val közösen két határon átnyúló együtt-
működési pályázatot nyújtottunk be. 
Az egyik a Domica–Baradla-barlang-
rendszer gyógyászati hasznosításáról 
szól (ismeretes, hogy egyes barlangok-
nak – elsősorban a magas mésztartal-
mú aeroszolnak köszönhetően – jóté-
kony hatása van a légúti bántalmakra), 
a másik pedig a Gombaszögi-barlang új 
fogadóépületét tervezi megvalósítani. 
A Kis-Kárpátok Driny-barlangját pe-
dig a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal sze-
retnénk fejleszteni. Mivel Liptón senki 
sem tud magyarul (és szerencsémre 
tájainkon az angol nyelv még nem ho-
nosodott meg annyira), munkaadóm 
marasztaló magatartása érthetővé vá-
lik, hiszen a pályázatok előkészítésénél 
és az egyeztető tárgyalásoknál nélkü-
lözhetetlenné vált a magyar nyelv isme-
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rete. A jó személyi kapcsolatokról nem 
is szólva. Az Aggteleki Nemzeti Park 
vagy a Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ságának munkatársaival már évek óta 
igen jó, baráti kapcsolatokat ápolunk, 
számos közös projekt sikeres megva-
lósítása van mögöttünk. A 80-as évek 
végén elsőként vettük fel a kapcsolatot 
a Bükki Nemzeti Park munkatársaival. 
Ilyen háttér és ennyi barát után nehéz 
lenne elszakítani ezeket a szálakat, és 
ezt Liptón is tudják. Ráadásul még a 
pozsonyi Comenius Egyetem Földtani 
Tanszékét is kisegítem szemeszteren-
kénti két előadással és két gyakorlattal, 
mikropaleontológiát tanítok. Egyelőre 
tehát még előttem sem világos, mikor 
kerülök tényleges nyugdíjba. Őszintén 
megvallva, már csak a Rimaszombat 
melletti hétvégi házikómba szeretnék 
huzamosabb időt eltölteni, az erdő kö-
zelében, ahol a természet leheletét érez-
ve lehetőség nyílik a valódi pihenésre, 
családom vagy barátaim körében egy 
üveg jó vörösbor mellett.

 Ennek az interjúnak nyilvánvaló cél-
ja az, hogy a szülőket arra biztassa, 
anyanyelvi iskolába adják gyermekü-
ket. Mivel tudná meggyőzni Ön a kör-
nyezetében élőket erről? 
 Nagyon egyszerűen. A belső, lelki in-

díttatásokról már szóltam beszélgeté-
sünk elején. Ha olvasónk itt meginogna, 
van a dolognak egy pragmatikus oldala 
is. Manapság sok határ menti projekt 
készül az Európa Unió támogatásával. 
Ezek kidolgozása, majd eredményeinek 
ismertetése megfelelő nyelvtudást igé-
nyel. A magyar nyelv tökéletes ismerete 
nélkül az ember egy egész sor anyagi és 
erkölcsi lehetőségtől esik el. A magyar 
iskolák nyújtotta nyelvtudásomnak 
köszönhetően jelenhetett meg a 2014-
ben összeállított Domica–Baradla-bar-
langrendszer ötszáz oldalas kétnyelvű 
monográfiája vagy a világörökségről írt 
könyvecske 2015-ben. Emlékszem arra 
is, hogy milyen keservesen kerestünk 
fordítókat a Cseres-hegység monográfi-
ájának összeállításakor 2010-ben, mivel 
a hivatalos fordítók nem tudták megfe-
lelően visszaadni a szaknyelvet. Magyar 
szakembereket is találtunk, lehetőséget 
is akartunk nekik adni, de ezek szlovák 
iskoláik miatt elbizonytalanodtak a for-
dításnál. Én mindenesetre hálás vagyok 
szüleimnek és tanáraimnak, hogy meg-
felelően felkészítettek a magyar nyelv 
sokszor fondorlatos, bizonyosan nem 
egyszerű, de gyönyörűen csengő mu-
zsikájának elsajátítására. 

Albert Sándor, a Fél évszázad a katedrán c. publikáció (2017, Felnőttképzési 
Intézet, Kht. Komárom) szerzője talán minden felvidéki magyar pedagógus 
által ismert kiváló szakember. Azon kevés kolléga számára, akik csak a leg-
utóbbi években figyeltek fel a szerző munkásságára, álljon itt néhány meg-
határozó tény kollégánk pályafutásáról. A Nagykaposról induló pedagógus 
a Kassai Ipariskolában gépészmérnöki végzettséggel kezdi tanári pályafutá-
sát, gépészeti szaktantárgyakat oktat. A Szlovák Műszaki Főiskola Tanárkép-
ző Karán szerez mérnök-tanári szakképesítést, és a diákok munkáját ered-
ményesen segítő példatárak, tankönyvek, feladatgyűjtemények szerzőjeként 
és a tanítási óráinak kiváló módszertani felépítése révén válik egyre ismer-
tebb pedagógussá. Saját tantárgyának újszerű módszertani feldolgozása volt 
a témája a doktori értekezésének is. 1990-től hét éven át az ipari igazgatója, 
és kiváló kollégáival szorosan együttműködve iskolájában sikerre vitte a kö-
zépiskolai képzés tartalmi és szervezési átalakítását. 1991-ben az ipariban 
bevezette a hároméves felsőfokú szakképzést, amely óriási lendületet adott 
az általa irányított iskola fejlődésének. A sikeres fejlesztés további állomá-
saként 1994-ben az iskola megindította a  kereskedelmi akadémiai közép-
fokú szakképzést. 1997-ben sikeresen pályázott a kassai Műszaki Egyetem 
mérnök-pedagógiai tanszék vezetői posztjára, majd 2002-ben a Magyar Ko-
alíció Pártja színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Kép-
viselőként társaival közösen sikerre vitték a komáromi Selye János Egyetem 
létrehozására irányuló tervezetet, és az új egyetem első rektoraként kiépí-
tette a  szükséges infrastruktúrát, akkreditáltatta az oktatási programokat, 
és bekapcsolta az egyetemet a hazai és nemzetközi vérkeringésbe. Rektori 
mandátuma lejárta után a Szolnoki Egyetem tanáraként folytatta pedagógiai 
pályafutását, majd az általa létesített komáromi Felnőttképzési Intézet veze-
tőjeként szervezi és végzi a pedagógusok szakmai továbbképzését.

A néhány hónapja megjelent kötetéről talán elég lenne egyetlen mondat-
nyi értékelést írni: Minden iskolaigazgató, minden pedagógus számára köte-
lező olvasmányként ajánlom. De talán nem is kötelező olvasmányként, mert 
azt kötelező rosszként értelmezi mindenki, és ha már el kell olvasni, akkor 
a legtöbb érintett a könyv átlapozásával kipipáltként kezeli a feladatot anél-
kül, hogy elgondolkodna a könyv üzenetén, értelmezné a szerző gondolatait, 
meglátásait, tanácsait, elemzéseit, a követendő példaként bemutatott lehető-
ségeket, amelyek révén valóban sikeressé, vonzóvá válhat az iskola, a tanulók 
által szeretett, a szülők által tisztelt pedagógussá a tanító, a tanár, hiszen jó 
pedagógusok nélkül nincs jó iskola…

A szerző könyve első részében saját pedagógiai, szakmai tevékenységének 
legfontosabb állomásait mutatja be, a második részben a tanítással, a pe-
dagógusok továbbképzésével, a pedagógiai kutatásokkal és próbálkozások-
kal foglalkozik, és kísérletet tesz a jó pedagógus és a jó iskola fogalmának 
meghatározására. Ezen gondolatoknak mintegy megerősítése, igazolása a 
harmadik rész, melyben a csodaként emlegetett finn és lengyel közoktatást 
mutatja be, és e tapasztalatok alapján tesz javaslatot a felvidéki közoktatás és 
a pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi átalakítására. Iskoláink, pedagógu-
saink számára valóban elgondolkodtató, sőt példamutató lehet a negyedik 
rész, amelyben a ténylegesen jól működő felvidéki iskolák, iskolai intézmé-
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nyek programjába, napi gyakorlatába kalauzolja az olvasót. Gondolata-
it nem kötelező érvényű axiomaként közli, hanem értelmesen elemez, az 
egyéni tapasztalatok, a kimondottan sikeres közoktatási intézmények, sőt 
az oktatás terén legnagyszerűbb eredményeket elért országok által alkal-
mazott változások, fejlesztések, de minden esetben az élő gyakorlat alapján 
szerzett tapasztalatok bemutatásával gondolkodtatja el az olvasót. Az igazat 
mondja, következetesen az általa igaznak vélt, a követésre méltó elképze-
léseket állítja a középpontba, és az olvasót rádöbbenti arra, hogy a szerző 
igaz meglátása az ő véleménye szerint is egyértelműen igaz, amely minden 
bizonnyal általa is valóra váltható. Hisz abban, hogy a jó példa mindenki 
számára vonzó, és megvalósítása lényegében csak elhatározás kérdése, az 
egyén vagy éppen az iskolai intézmény elhatározásán múlik a  további út 
megválasztása. Górcső alá veszi a hazai pedagógusképzés egész rendszerét, 
és a mindannyiunk által ismert, de a pedagógustársadalom által mindeddig 
csak az iskolák folyosóin bírált hiányosságokra mutat rá nyíltan és őszintén, 
és megkísérli a tanulságok levonását is, mely szerint már a felvételi során ki 
kellene szűrni a pedagógiai pályára alkalmatlan jelentkezőket, hatékonyab-
bá kell tenni a  hallgatók felkészítését, vagyis meg kell tanítani „tanítani“ 
őket, fel kell készíteni a korszerű oktatási módszerek alkalmazására, amihez 
viszont elengedhetetlenül szükséges a gyakorlóiskolák hálózatának a kiépí-
tése. Természetesen külön kiemeli a pedagógusok társadalmi presztízsének 
emelését, amihez elengedhetetlenül szükséges a pedagógus-fizetések nem-
csak szimbolikus emelése. Finom szakmai érzékkel elemzi a jó színvonalú 
iskola és a valóban jó iskola közötti különbségeket, rámutatva arra a tényre, 
hogy az érintett iskolák talán nem is érzékelik, hogy a jó színvonalú iskola 
nem minden eseten azonos a valóban jó iskolával. Külön figyelmet érde-
melnek gondolatai az alternatív iskoláról, ahol a tanár legfőbb szerepe nem 
az ismeretek átadása, hanem a tanuló önálló ismeretszerzésének a segítése, 
amelyekben a hagyományostól eltérő a pedagógus–szülő viszony is, hiszen 
a szülő bármikor bemehet az iskolába, beülhet a tanítási órákra is, a hely-
színen követheti figyelemmel a tanulók és a pedagógus munkáját, ugyanis 
az alternatív iskola a bizalomra és a belső motivációra épít.

A publikáció rendkívül fontos része a jó példák bemutatása, hiszen mind-
annyiunk előtt ismert tény, hogy felvidéki alap- és középiskoláink között a 
jó színvonalú iskolákon kívül sok a valóban jó iskola is. Ezek azok az isko-
lák, amelyek a viszonylag szigorú törvényi megkötöttségek és a központi 
irányításból adódó hiányosságok ellenére is képesek kialakítani saját arcula-
tukat, megalkotni az értelmes, hatékony, az egyén fejlődését minden szem-
pontból segítő gyermekközpontú pedagógiai programjukat, amely több 
vonatkozásában is közelít az alternatív iskolákban alkalmazott pedagógiai 
gyakorlathoz. Ezekben az iskolákban a pedagógus általában nem csak a 
tantárgyat tanítja, hanem a gyermekeket, ami a gyakorlatban és az eredmé-
nyesség szempontjából is diametrális különbség… A tanulók szeretnek az 
ilyen iskolába járni, szeretik és tisztelik tanítóikat. 

Ezen írás megszabott terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden bemu-
tatott iskola programját részletesen elemezzem, de ez nem is lehet a célom. 
Bízom kollégáimban, bízom abban, hogy sikerült felkeltenem az érdeklő-
désüket, hiszen tudom, hogy hivatásukat szerető szakemberek, akik a rájuk 
bízott feladatnak szeretnének a lehető legmagasabb szinten megfelelni, és 
diákjaikat a tanulás, az ismeretszerzés szeretetére és a tudás igazi értékének 
a felismerésére és megbecsülésére nevelik. Ők tudják, hogy nem a gyereket 
kell a tananyaghoz igazítani, hanem a tananyagot és az elsajátítás módját az 
adott gyerekhez. Számukra minden bizonnyal „fontos, hogy a diák saját ta-
nulásának szervezésében érdekelt, aktív lehessen, együttműködő közösség 
tagjaként fordulhasson segítségért társaihoz, tanítóihoz. A bizalom, a nyu-
godt, elfogadó légkör, a pozitív megerősítés minden tanulónak alanyi jogon 
jár” (idézet a műből). Ezért bízom abban, hogy ez a publikáció megtalálja 
az utat a  felvidéki magyar iskolák pedagógusaihoz, iskolaigazgatóihoz, és 
témája lesz a szakmai megbeszéléseknek, módszertani tanácskozásoknak is.

A lapzártát követően került nyilvánosságra, hogy az idei Felvidéki Magyar 
Pedagógus Díját Albert Sándor nyerte el. A rangos elismeréshez a Katedra 
szerkesztősége is gratulál!

A pályA-
válAsztásról

HoDosy fereNCzi mária

A  személyiségfejlődés útjának egyik 
legnagyobb kihívása a  pályaválasz-
tás, hiszen akár jól, akár rosszul dön-
tünk, a  választásunk hosszú időre, 
akár egész életünkre kihathat. Egy 
ilyen döntés felvállalására az általá-
nos iskolát éppen befejező diákok az 
esetek többségében még nem igazán 
érettek. Szakemberként akkor tudunk 
a legjobban segíteni – hogy a diákok 
pályaválasztása reális, adottságaiknak, 
képességeiknek és érdeklődésüknek 
megfelelő legyen –, ha konkrét, gya-
korlati ismeretek megszerzésére ösz-
tönözzük őket.

Az első és legfontosabb némi ön-
ismeret megszerzése. A  pályaválasz-
tás előtt álló diákoknak tudniuk kell, 
milyen tulajdonságaik, képességeik, 
erősségeik vannak, mik azok a tevé-
kenységek, melyek leginkább örömöt 
okoznak a számukra. Önmaguk meg-
figyelésén és megismerésén túl jó in-
formációforrás a családtagok és a ba-
rátok véleménye is. Természetesen ne 
ez legyen domináns, de hasznos isme-
retekhez juthatnak mások véleménye 
által is.

Érdemes meghatározni, mi a fontos 
számukra a jövőbeli hivatásuk kapcsán, 
pl.: a karrierlehetőség, megélhetés, 
a  család és karrier összeegyeztethető-
sége, biztonság, kellemes munkakör-
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nyezet, rugalmasság. A munka része 
a munkakörnyezet is, ezért érdemes 
átgondolni, hogy milyen jellegű mun-
kahelyen tudnák elképzelni magukat: 
irodában, szabadban, sok utazással 
járó munkában, emberekkel vagy in-
kább tárgyakkal dolgoznának szívesen, 
kötött munkaidőben vagy rugalmasan.

A döntés előtt ösztönözzük őket, 
„Nézzétek egy kicsit más szemmel 
a világot!” Akár filmeket néznek vagy 
könyveket olvasnak, esetleg a város-
ban sétálnak, igyekezzenek betekintést 
nyerni a  különböző foglalkozások vi-
lágába. Egy-egy gondolat erejéig éljék 
bele magukat pl. az idegenvezető, a 
rendőr, a taxis szerepébe, és figyeljék 
meg érzéseiket egy-egy szerep kap-
csán. Vajon melyik szakmában érzik 
„kényelmesen“ magukat? 

Szerezzenek minél több informáci-
ót az egyes szakmákról, képzésekről. 
Beszélgessenek minél több, más-más 
hivatású emberrel. Így megtudhatják, 
hogy az egyes munkakörök milyen 
végzettséget, milyen egyéb képessé-
geket és tulajdonságokat kívánnak 
meg a  jelentkezőktől – vagy ha már 
választottak, akkor a választott szak-
mán belüli lehetőségekről, a tipikus 
munkafeladatokról, a szakma által 
betölthető munkakörökről kaphatnak 
információt. 

Biztassuk őket, hogy szerezzenek 
új élményeket és legyenek céltuda-
tosak! Ha megvan a cél (ami lehet a 
kiválasztott iskolába való felvétel, az 
érettségi vagy később a  vágyott dip-
loma megszerzése), érdemes előre te-
kinteni, megtervezni azokat a szüksé-
ges lépéseket, amelyek a célhoz vezető 
hosszú úton iránytűként szolgálnak, 
és mutatják, mától kezdve mire érde-
mes figyelniük a jövőbeli karrierükkel 
kapcsolatban. Pl.: ha azt tapasztalják, 
a választott szakmához elengedhetet-
len a tárgyalási szintű nyelvismeret, 
iratkozzanak be már most nyelvisko-
lába, hogy mire álláskereső helyzetbe 
kerülnek, biztos és magabiztos tudásra 
tegyenek szert!

Próbálják ki magukat minél több 
élethelyzetben, szerezzenek széleskö-
rű tapasztalatokat és figyeljék közben 
saját reakcióikat! Tekintsenek úgy 
minden új élményre, mint egy tapasz-
talatra önmaguk megismerésében, és 
útközben találhatnak olyan tevékeny-
ségeket is, amelyekben örömüket le-
lik. Manapság általános jelenség, hogy 
már a pályakezdőktől is tapasztalatot 
várnak a munkaerőpiacon. Éppen 
ezért érdemes biztatni őket, hogy már 
a tanulmányok alatt szakmai gyakor-
nokként, önkéntesként dolgozzanak, 
ami által egyrészt megtapasztalhat-

ják, mennyire tetszik az adott mun-
ka és mennyire nekik való, másrészt 
kapcsolati hálót építhetnek, ami segíti 
a későbbi elhelyezkedésüket.

Végezetül még egy tanács: sose en-
gedjék, hogy feladják a  reményt! Ha 
mégsem sikerülne jó döntést hozni 
vagy felvételt nyerni a vágyott szakra, 
ne engedjék, hogy elkeseredjenek. A 
pályaválasztás nem egyszeri döntés, 
inkább egy folyamatként érdemes rá 
tekinteni. Minden ember több szak-
mára is alkalmas, saját preferenciái 
mentén választja ki, mely érdeklő-
désének, értékeinek, képességeinek 
enged teret, amelyek felhasználásával 
egy pálya mellett kötelezi el magát. 
Különböző életszakaszainkban más-
más értékek lehetnek fontosak, új irá-
nyok kerülhetnek érdeklődésünk kö-
zéppontjába, amelyek mentén akár új 
pálya mellett is dönthetünk. Előfor-
dulhat, hogy csalódunk a választott 
szakmában, megváltozhatnak mun-
kaképességeink, de a gazdasági hely-
zet is hozhatja úgy, hogy nem sikerül 
a választott pályán elhelyezkednünk. 
Ilyenkor módosíthatunk, és választ-
hatunk új pályát. A pályaválasztás egy 
egész életen át tartó folyamat, fontos, 
hogy megtanítsuk gyermekeinket al-
kalmazkodni a változásokhoz.
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A tanulmány a jelenlegi kormány azon 
igyekezeteire fókuszál, amelyek a Kor-
mányprogramban vannak kiemelten 
kezelve. A közelmúlt történéseinél ki-
emelten figyeli a nemzetiségi oktatás 
segítésére tett intézkedéseket, az oktatás 
finanszírozása terén történő változáso-
kat, az oktatás–nevelés fejlesztésének 
nemzeti programjának alakulását.          

A 2015-ös évi Tudományok hete ke-
retén belül a Selye János Egyetemen 
megrendezett Jogtudatosság mint az 
egészséges életmód része című tudo-
mányos szimpóziumon elhangzott 
előadásomban a szlovákiai oktatáspo-
litika azon téziseire fókuszáltam, ame-
lyeket az akkori kormány (2012-2016) 
Kormányprogramjában szerepeltek és 
törvényi elfogadást nyertek. Az előadá-
somat ezekkel a gondolatokkal zártam: 
„az intézkedésekből nem tűnik ki az ok-
tatáspolitika igyekezete az oktatás mi-
nőségének a javítására. Ismételten nem 
a hosszú távú oktatáspolitikai fejlesztő 
program vagy koncepció kidolgozása 
a cél, amely egyébként a minisztérium 
statútumában is szerepel, és szakmai 
körökben vagy húsz éve már nagy irán-
ta a kereslet.”1  

Nem hiszem, hogy a politikusok kö-
zül valaki is interiorizálta volna ezeket 
a meglátásokat, annak ellenére felfe-

a szlovákiai okTaTáspoliTika akTuális lépései.
fókuszbaN a NemzeTiségi okTaTás

HorváTH kiNga

dezni vélek néhány pozitív mozzanatot 
a jelenkori oktatáspolitika művelőitől. 
A 2016-ban megalakult kormány Kor-
mányprogramjában megfogalmazott 
oktatásüggyel kapcsolatos elképzeléseit 
a program harmadik részében találjuk, 
amelynek címe Folyamatosan bizto-
sítani az ország gazdasági, szociális és 
environmentális fejlődésének támoga-
tását. A kormány deklarálja, hogy az 
oktatás fejlődése a jelenkori kormány 
elsődleges prioritásai közé tartozik. A 
kormány elkötelezte magát, hogy 2016. 
december végéig kidolgozza az Oktatás 
– nevelés fejlesztésének nemzeti prog-
ramját, amelyet nyilvános vitára bocsát. 
A Regionális oktatásügy alfejezetben 
sem a pedagógusok bérezésének rész-
letei, sem a pedagógus továbbképzési 
rendszerben történő módosítások, il-
letve az oktatás tartalmába való beavat-
kozások nem tűnnek annyira izgalmas 
témának számomra, mint annak a fel-
ismerése, hogy a pedagógusjelöltek ki-
választásának feltételeit kell szigorítani. 
Mert tudatosítanunk kell, hogy az ok-
tatásügy minőségének biztosítását kizá-
rólag a jól képzett pedagógusok tudják 
garantálni. Az oktatáspolitika elsődle-
ges szempontja ebben a vonatkozásban 
az kell legyen, hogy a pedagógusképző 
intézményekbe a legjobb jelöltek je-

lentkezzenek és nyerjenek felvételt. A 
Kormányprogramban nagy hangsúlyt 
kapnak az óvodai nevelés reformjának 
kérdései, mint például az a célkitűzés, 
amely eredményezi a 4 évesek korcso-
portjánál a 100%-os óvodai beiskolá-
zást. A Kormányprogramból kitűnik, 
hogy a jelenlegi kormány elkötelezett 
híve az inkluzív nevelésnek. A doku-
mentumban ígéretet találunk arra is, 
hogy elkészül egy új, az iskolák és ok-
tatási létesítmények finanszírozásáról 
szóló törvény. Egy mondat erejéig a 
Kormányprogram említést tesz az alap-
iskolákban történő anyanyelvi oktatás 
támogatásáról abban az értelemben, 
hogy támogatja az anyanyelvi alapis-
kolákat látogatók útiköltségéhez való 
hozzájárulást abban az esetben, ameny-
nyiben az adott településen nincs ilyen 
jellegű képzés.

A Kormányprogram 4. fejezetének 
címe Elmélyíteni Szlovákia gazdasá-
gi, szociális és területi összetartozá-
sát. Erről azért teszek említést, mert a 
Kormányprogram ebben a fejezetben 
foglakozik a nemzeti kisebbségek tá-
mogatásának politikájával. Íme, né-
hány konkrétum. A kormány támogatja 
a  nemzetiségek által lakott területeken 
a kisiskolák (magyar és szlovák tannyel-
vűek egyaránt) felmentését a  kötelező 
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kvótarendszer alól. A kormány ígéretet 
tesz a  nemzeti kisebbségek anyanyelvi 
oktatásának fejlesztésére fordított támo-
gatás növelésére. Pozitívan értékelendő 
az, hogy a kormány számára kardinális 
kérdés a nemzeti iskolákban a  szlovák 
nyelvtanítás módszertanának megvál-
toztatási szándéka. Fontos a kormány 
azon igyekezete, amely lehetővé teszi az 
alap- és középiskolai tanulóknak meg-
ismerni a Szlovákiában élő kisebbségek 
történelmét.  

Nem lehet nem megemlíteni a  kor-
mány azon kijelentését, miszerint tá-
mogatja a felsőoktatási intézmények 
küldetéséből eredő azon specifikus fel-
adatait, amelyek a nemzeti kisebbségek 
kultúrájának, nyelvének, történelmük-
nek kutatásának, etnológiájának fejlő-
dését szolgálják, és az ezen specifikus 
feladatok figyelembevételét támogatják 
a felsőoktatási intézmények értékelésé-
nél. A kormány kidolgozza a nemze-
tiségi kultúra finanszírozását szolgáló 
alapról szóló törvényt. 

A Kormányprogramban deklarált el-
képzelések nagy részét, az idő rövidsé-
gére való tekintettel, még nem sikerült 
törvényi formában megjelentetni. A 
megfogalmazott programcélok néme-
lyikével kapcsolatban viszont megfi-
gyelhetők a minisztérium által tett lépé-
sek, intézkedések. Néhányat szeretnék 
most bemutatni. 

Nézzük elsőként, miként értelmezi a 
minisztérium a Kormányprogramban 
megfogalmazott nemzeti kisebbségek 
anyanyelvi oktatásának fejlesztését. Az 
átláthatóság végett szükséges kis idő-
utazást tenni. 2015-ben módosultak 
az állami oktatási programok és annak 
szerves részei, a kerettantervek is. A ke-
rettantervek szerint a szlovák tannyelvű 
alapiskolákba beíratott elsősök a  saját 
anyanyelvüket heti 9 órában tanulhat-
ják. A  nemzetiségi iskolákba beíratott 
elsősök számára a  saját anyanyelvük 
megismerésére csupán heti 5 óra áll 
rendelkezésre. De nézzük meg, hogy 
változott ez az arány a szlovák tannyel-
vű és nemzetiségi alapiskolák esetében. 
A régi kerettanterv a szlovák tannyelvű 
alapiskolák alsó tagozatának képzési 
szintjére előírta a 26 szlovák nyelv és 
irodalom órát hetente. A  nemzetisé-
gi alapiskola alsó tagozatának képzé-
si szintjén az anyanyelvi órák heti 21 
óraszámban voltak meghatározva. Ez 
öttel kevesebb volt! A  felső tagozatban 
az arány kiegyenlítődött, mivel az anya-
nyelvi oktatás a szlovák és a nemzetiségi 
alapiskolák esetében egyformán heti 23 
órában volt meghatározva. De látványo-

sabb ez az aránytalanság az innovált, 
2015-ös kerettantervekben. Az alsó ta-
gozatban a szlovák tannyelvű alapisko-
lák a saját anyanyelvüket heti 31 órában 
tanulhatják, ami öttel több, mint eddig 
volt. A  nemzetiségi alapiskolák a  saját 
anyanyelvüket heti 21 órában tanulhat-
ják. Ez a 2011-es kerettantervhez képest 
ugyan nem csökkent, csak éppen kerek 
tíz órával kevesebb, mint a  szlovák is-
kolákban az anyanyelvi oktatás. A felső 
tagozatban ismételten kiegyenlítődik a 
szlovák és a nemzetiségi alapiskolákban 
az anyanyelv oktatására szánt órák szá-
ma. És most nézzük meg, mi a helyzet 
a felső tagozatban a szlovák nyelv és 
irodalom oktatásával. A régi kerettan-
terv a szlovák nyelv és irodalom órákat 
heti 23 órában határozza meg mind-
két tannyelvű alapiskolában. De az új, 
innovált kerettantervben már emelt 
óraszámban, heti 24 órában tanulják a 
tanulók a szlovák nyelv és irodalom órát 
mindkét tannyelvű iskolában egyaránt. 
Ebből az elemzésből egyértelműen ki-
tűnik a nemzetiségi alapiskolákban az 
anyanyelvi oktatás aluldimenzionálása, 
ellenben a szlovák nyelv oktatásának 
erősítése, preferálása.  

A 2015-ös kerettantervben megfogal-
mazott még egy változásra szeretném 
felhívni a figyelmet. Ez a szabadon vá-
lasztható órák száma. A nemzetiségi 
alapiskolák alsó tagozatában ez 10-ről 
6-ra csökkent, a szlovák tannyelvű alap-
iskolákban 20-ról 8-ra. A nemzetiségi 
alapiskolák felső tagozatában 20-ról 
7-re, a szlovák tannyelvű alapiskolák-
ban 31-ről 19-re. Főleg a felső tagozat-
ban történt nagymértékben a szabadon 
választható órák számának csökkentése, 
ami a természettudományi tantárgyak 
és a technika tantárgy óraszámainak 
növelésével indokolható. A szabadon 
választható órákat az iskolák a saját 
profiljuk kialakítására tudták használ-
ni, a nemzetiségi alapiskolák például az 
anyanyelvi oktatás megerősítésére.           

2016. szeptember elsejétől ismé-
telten változtak a nemzeti kisebbség 
nyelvén oktató alapiskolák alsó tagoza-
taira vonatkozó kerettantervek. Pozi-
tívan értékelem a változás okát, ami az 
volt, hogy az 1. évfolyamban 5-ről 8-ra 
emelkedett az anyanyelvi órák száma. 
Kevésbé tetszetős az, hogy a harmadik 
évfolyamban egy angol óra, negyedik 
évfolyamban egy honismeret óra, és 
ami a legszomorúbb, az első évfolyam-
ban a zenei nevelésre szánt heti egy óra 
áldozatul esett.      

Az oktatási minisztérium második 
fontos lépése, amely a Kormányprog-

ramban megfogalmazottakból indul 
ki, az „Előzetes tájékoztatás” című do-
kumentum. Ezt a dokumentumot az 
iskolák finanszírozásával kapcsolatban 
2016. novemberében tette nyilvános-
sá az oktatási minisztérium. Az anyag 
társadalmi vitára bocsátja azokat az 
elképzeléseket, amelyek szerint az ok-
tatás finanszírozásáról szóló törvény 
módosítása készül. A vitára szánt idő 
ebben az esetben pusztán 4 munkanap 
volt. Dicséretes ebben a tervezetben a 
pedagógusok szakmai gyakorlata hosz-
szának figyelembe vétele a normatív 
támogatás összegében. Felmerült az 
osztály alapú finanszírozás lehetősége. 
Nagy a bizonytalanság és sok tisztázat-
lan kérdés van viszont a kis létszámú 
teljes szervezettségű iskolák finanszí-
rozását illetően. A nemzetiségi iskolák 
támogatásának elemeként jelenik meg 
az utaztatási támogatások növelése. Az 
eddigi gyakorlat szerint azok a gyerme-
kek részesülnek utazási támogatásban, 
akik a lakhelyüknek megfelelő körzeti 
iskolába járnak. Feltételezve azonban 
azt, hogy ez a körzeti iskola nem biz-
tos, hogy a gyermek anyanyelvén oktat, 
a minisztérium bővíti a támogatottak 
körét. Jól hangzik az elképzelés, ha nem 
tételezzük fel, hogy mögötte burkoltan 
a nemzetiségi iskolák nagyobb számú 
megszűnésével számol a kormány2.

Az oktatási minisztérium a Kor-
mányprogramból kiinduló harmadik 
fontos lépéseként a 2017. márciusában 
nyilvános vitára bocsátott a „Tanuló 
Szlovákia” című dokumentum terveze-
tét említem. Az oktatási minisztérium 
olyan program tervezetet bocsátott nyil-
vános vitára, amelyet már 2016 őszétől 
folyamatosan véleményezett a szakmai 
és laikus közösség, a regionális oktatás-
ügy alkalmazottai, a felsőoktatás repre-
zentánsai, a munkáltatók, a harmadik 
szektor érdekképviseletei. Engedjék 
meg, hogy arra buzdítsak mindenkit, 
akit az oktatásügyünk fejlődése érint és 
érdekel, hogy a minisztérium honlapján 
található űrlapon keresztül fejtse ki vé-
leményét, segítse a hosszú távú fejlesz-
tési tervezet a lehető legszélesebb körrel 
való elfogadását. A szlovákiai oktatás-
ügynek szüksége van erre a tervezetre.    

JEGyzEtEK
1 HORVÁTHOVÁ, Kinga. A szlovákiai okta-
táspolitika néhány kiemelt szempontja. In: A 
jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. 
Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015, CD-
ROM, p. 7-13. ISBN 978-80-8122-157-6.
2 http://www.mkp.sk/2016/11/02/nehany-szo-
az-elozetes-tajekoztatorol/ 



peDagógia

Friss előrejelzések szerint a 21. század 
munkapiacának egyik meghatározó 
kompetenciája lesz a nemzetközi kom-
munikáció elsajátítása. A jövőben a glo-
bális egymásrautaltság egyre nagyobb 
szerepet fog játszani, hogy a kihívásokat 
az éghajlatváltozástól a terrorizmusig 
hatékonyabban tudjuk kezelni. A diá-
koknak az iskolából kilépve elegendő 
nyitottságra és kulturális érzékenységre 
van szükségük, bármilyen hivatásuk is 
legyen. 

Erre a tendenciára az oktatásügy a 
korai kétezres évek óta reagált, azáltal, 
hogy az idegen nyelvi órákat növelték. 
Ez egy fontos lépés volt, akkor is, ha 
módszertanilag sok behoznivaló ma-
radt a nyelvtanulással kapcsolatban is. 
De az interkulturális kommunikáció-
hoz nemcsak verbális kompetenciák 
szükségesek. A nyelvtudás valóban nél-
külözhetetlen, de nem elégséges nem-
zetközi szinten. A hiányzó készségek 
főként a történelem, polgári nevelés és 
hitoktatás minősége miatt vannak jelen. 
Ezen tantárgyak kudarcot vallanak az 
interkulturális készségek átadásában, 
sőt néhány kivételtől eltekintve inkább 
erősítik a nemzeti és vallási elzárkózást 
és sztereotípiákat. 

A diákokkal többek között meg kell 
ismertetni a „kulturális szemüveg” fo-
galmát. A kulturális szemüvegünkön 
keresztül úgy látjuk a világot, ahogy ne-
künk tetszik. Úgy, ahogy azt otthon és 
az iskolában megtanultuk, egyszóval, a 
saját kultúránkon keresztül. Mi történik 
akkor, amikor két különböző kulturális 
háttérrel rendelkező ember kizárólag a 
saját szemüvegén keresztül vizsgál egy 
problémát? Ilyen esetben nézeteltérések 
– vagy akár konfliktusok keletkeznek. 
Ha például egy járókelőtől Algériában 
útbaigazítást kérnek, az illetőnek min-
dig muszáj választ adnia. Még akkor is, 
ha a kérdezettnek fogalma sincs a helyes 
útirányról. Az odautazó mindig számít-
hat útbaigazításra, mert az adott kultú-
rában ezt kívánja meg a segítőkészség és 
a vendégszeretet (ha tényleg fogalmuk 
sincs, akkor elkísérik az idegent a leg-
közelebbi járókelőhöz). 

kulCs a világ megérTéséHez: 
az iNTerkulTurális kompeTeNCia  

HromaDa aTTila

Egy ilyen helyzetet Szlovákiában 
másképp értelmeznének. Biztosan so-
kan mérgelődnének, és azt gondolnák, 
hogy szándékosan adtak meg helytelen 
útirányt, hogy nem vesznek minket ko-
molyan, és meg akartak viccelni minket 
a rossz útiránnyal. Az pedig bizalmat-
lanná tenne minket, ha felajánlaná az 
illető, hogy elkísér minket a célunkhoz.  
Talán egy félreeső helyen ki akarnak 
rabolni? Fordítva is hasonló a helyzet. 
Vajon mit gondolna egy algériai Szlo-
vákiában, ha senki se segítene neki, ha 
a helyes útirány felől érdeklődik (mert 
a kérdezett egyszerűen nem ismeri az 
utat)? Az algériai személy biztosra ven-
né, hogy a helyiek ridegek, barátságta-
lanok vagy akár idegengyűlölők, holott 
csupán nem ismerik az utat. Hasonló 
félreértéshez vezetett az, amikor életem-
ben először beszéltem egy amerikaival. 
Amikor ők mások hogyléte felől érdek-
lődnek, akkor nem számítanak tartalmi 
válaszra, a ‘How are you?’ afféle köszön-
tésként funkcionál. Ezzel az első beszél-
getés alkalmával nem voltam tisztában, 
ezért igencsak összezavartam beszélge-
tőpartneremet azzal, amikor kérdésére 
nekiálltam leírni azt, hogy mi történt 
velem aznap. Tehát anélkül, hogy a má-
sik látásmódot ismernénk, a két külön-
böző perspektíva félreértéshez vezethet. 
Hogy ezt a konfliktust megelőzzük, le 
kell tennünk kulturális szemüvegünket, 
ami miatt bizonyos dolgokat másképp 
látunk. Meg kell próbálnunk a hasonló 
helyzeteket úgy kezelni, hogy nemcsak 
a saját kultúránk normáit vesszük figye-
lembe.  

KártyAJátéK
Tanárként egy sor játékos megoldás áll 
a rendelkezésünkre, amivel ezekre a 
különbségekre felhívhatjuk diákjaink 
figyelmét. Az egyik ilyen szimulációhoz 
osszuk fel az osztályt négy-öt asztaltár-
saságra, úgy, hogy minden asztalnál öt 
ember üljön. Az asztalokon legyen egy 
pakli kártya. Mindegyik asztaltársaság 
kapjon egy lapot, ami elmagyarázza a 
játék szabályait. Az egyik legfontosabb 
szabály, hogy nem szabad verbálisan 

kommunikálni. A játék többi szabálya 
látszatra az összes csoportnak ugyanaz, 
de mind az öt esetben van egy árnya-
latnyi különbség: mind az öt csoport öt 
különböző kártyajátékot játszik, anél-
kül, hogy tudnának róla. Az első for-
duló után a nyertes átmegy egy másik 
asztalhoz. Ekkor érdekes megfigyelni, 
hogy reagál az adott tanuló a megvál-
tozott játékszabályokra, és a többség 
hogy reagál arra az egy személyre, aki 
más szabályok szerint akarna játszani. 
Mennyi időbe telik, amíg az új játékos 
alkalmazkodik az új szabályokhoz? Haj-
landó a többség is alkalmazkodni, főleg 
ha két új játékos csatlakozik? A többi 
játékos el tudja-e magyarázni a szabá-
lyokat nonverbálisan? Hogy reagál az 
új játékos? Összezavarodott, mérges? A 
játék nem tart sokáig, hogy utána ma-
radjon idő a reflexióra. Ugyanezekkel 
a kérdésekkel szembesülnek egyrészt 
azok, akik új kulturális közegben talál-
ják magukat, másrészről maga a befo-
gadó társadalom is. A kommunikáció 
szerepe fontos: a játék során ez hiány-
zott, hiszen a való életben is különbö-
ző nyelveket beszélünk, és különböző 
társadalmi normák szerint élünk. A 
diákok látni fogják, hogy a párbeszéd 
és egymás megértése által mennyire 
egyszerűbb átadni a játékszabályokat. A 
játék a migrációról is felvet kérdéseket, 
azaz az új játékos frusztrációja a meg-
változott játékszabályokon párhuzamba 
állítható az ellenállással, melyet akkor 
érzünk, ha a saját kultúránkat veszé-
lyeztetve érezzük. 

A gyakorlat során a gyerekeknek az is 
világossá válik, hogy nem létezik jó és 
rossz kultúra: minden attól függ, hogy 
tekintünk a játékszabályokra. A világ 
kultúrái két nagy csoportra oszthatók 
fel, melyek egy skálán két extrém között 
mozognak: ezek a feladatközpontú és 
az emberközpontú kultúrák. A feladat-
központúságnál az egyén, míg az em-
berközpontúságnál a közösség játszik 
fontos szerepet. Az egyes országok, de 
akár kisebb csoportok (pl. egy osztály) 
is besorolhatók valamelyik kategóriába 
a kettő közül. Hiba azt feltételezni, hogy 
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a feladatközpontú megközelítési mód, 
mely egyébként tipikusan a nyugati or-
szágokra jellemző, hatékonyabb, jobb 
vagy felsőbbrendű lenne, mint az em-
berközpontú orientáció. Egy homogén 
csapat tagjaként lehet, hogy hatékony 
dolog az egyik szemléletmód alapján a 
problémát megoldani, de mi van akkor, 
ha a csapatban mind a két megközelíté-
si mód megtalálható? Egy ilyen esetben 
nem feltétlenül a mi nyugati problé-
mamegoldó szemléletünk a leghatéko-
nyabb. A legcélszerűbb az alkalmazko-
dás, ha azt a szituáció megköveteli. 

Attól azonban nem kell tartani, hogy 
egyhamar az emberközpontú kultúra 
felé kéne elmozdulnunk. Az egymás-
rautaltság talán az egész világon épp 
Európában a legszembeötlőbb, ahol az 
egyes országok sorsa össze van kap-
csolva a többivel. Az egymásrautaltság 
egy kihívás, hiszen meg kell tanulnunk 
együtt élni a különbségekkel, különö-
sen Kelet-és Nyugat-Európa között. 
Nyugat-Európával, különösen Német-
országgal a jövőbeni kapcsolat még 
szorosabb lesz, épp ezért fontos elfo-
gadnunk, hogy a német álláspont egy 
sokszínű társadalomról alapjában véve 
más, mint az itthoni hangulat. Német-
ország gazdasági nagyhatalmi szerepét 
a bevándorlásnak köszönheti, épp ezért 
ezt pozitívan értékeli, sőt hisz abban, 
hogy ez továbbra is nagyon fontos, és 
a migráció kiegészíti az ország hibáit. 
Az ötvenes évekbeli munkaerőhiány 
miatt a német kancellár „munkaerőt 
hívott, de embereket kapott”, akik integ-
rációja csak bizalommal volt elérhető. 
Elfogadott az, hogy ez a nyitottság az 
alapja a haladó társadalomnak, az erős 

gazdaságnak és az állandó fejlődésnek. 
A migráció önmagában nem, hanem a 
nyitottság és a bevándorlók integráci-
ójának képessége tette Németországot 
azzá az erős és fejlett országgá, ahogy 
mi azt ma ismerjük. Az integrációnak 
két oldala van, mely lépéseket követel 
mindkét féltől – egyrészt nyitottságot 
a befogadó féltől, és teljesítményt a be-
vándorlótól.  

JéGhEGy-hAsonlAt
A következő, osztályban is elvégezhető 
gyakorlat a láthatatlan és látható kultu-
rális elemekkel kapcsolatos. Ezt a gye-
rekek számára is érthető módon, egy 
jégheggyel lehet ábrázolni. A jéghegy 
csúcsa, amely a víz felszínén van, jel-
képezi a látható elemeket. Az emberek 
gyakran azonosítanak egy kultúrát az 
ilyen látható tulajdonságok alapján, pél-
dául ételek vagy ruhák alapján. A jég-
hegy csúcsa azonban csak egy kis része 
a jéghegy egészének. A víz alatti részben 
találhatók a szabad szemmel nem látha-
tó tulajdonságok, az adott kultúra ér-
tékrendje. A jéghegy nagyobb, víz alatti 
része foglalja magába azokat az értéke-
ket, amelyek meghatározzák, mi alapján 
élünk, például hogy miért épp azokat a 
ruhákat viseljük, vagy azokat az ételeket 
esszük, melyek a jéghegy csúcsán van-
nak. Az értékek közé tartozik az, amit 
szépnek tartunk, erkölcsösnek vagy épp 
rossznak. Minden kultúrában az olyan 
értékek, mint a család vagy becsületes-
ség, pozitívnak számítanak. Ezek az ér-
tékek idővel folyamatosan, nagyon lassú 
ütemben változhatnak. Ezeket a válto-
zásokat őseink generációról generációra 
adták át. A gyerekek lerajzolhatják a sa-

ját jéghegyüket, és ráírhatják a látható és 
láthatatlan elemeket, melyek jellemzik a 
saját hazájukat vagy vallásukat. Ezáltal 
fogékonyabbak lesznek a nem látható 
dolgokra is. Mivel más kultúráknál a víz 
alatti dolgokat nem látjuk, ezért kevésbé 
értjük, miért olyan nagyok a szemmel 
látható különbségek.   

Európát az tette naggyá, hogy az 
embereket nem az alapján ítéltük meg, 
hogy honnan jöttek, hanem hogy mit 
akartak elérni. Fontos tudatosítani, 
hogy először mindenki idegenként jön 
a világra, és csak később alkalmazko-
dunk a környezetünkhöz és vesszük fel 
annak értékeit. Azt fogadjuk el igaznak, 
amit a környezetünk igaznak mond, a 
más igazságát tévesnek minősítjük. Ma 
már egyre több a lehetőség az utazás-
ra, és a mindennapi munkánk során is 
egyre többször kerülünk kapcsolatba 
emberekkel, akik más környezetben 
szocializálódtak és más nyelven beszél-
nek. Az efféle mobilitás mindig létezett, 
Közép-Európa pedig különösen olyan 
régió volt, ahol sok nép élt együtt, és 
még ma is nehéz számon tartani, mi-
lyen háttérrel rendelkeztek felmenő-
ink. A következő években ez a folyamat 
újra felgyorsulhat, ha például az egyre 
akutabb munkaerőhiányt külföldről 
próbálják majd helyettesíteni. Az el-
következő évek próbatétel elé állítanak 
minket, mennyire sikeresen tudjuk a 
globalizációt olyan módon irányítani, 
hogy hazánk minden tagjának a javát 
szolgálja. Ehhez olyan oktatásügyre és 
tanárokra van szükség, melyek azt köz-
vetítik, hogyan tudunk harmonikusan 
egymás mellett élni és egymásra jobban 
vigyázni.  
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NyelvTaNulási sTraTégiák 
(11. rész – összefoglaló)

zolCzer péTer

Társadalmunk dinamikusan globalizá-
lódik, mely folyamattal párhuzamosan 
minden gyorsulni látszik. Legalább egy 
idegen nyelv ismerete ma már nemcsak 
előnyt jelent, de egyben elvárás is. Bár 
nyelvet tanulni kötelező, nemcsak emi-
att fontos beszélni róla, hanem azért is, 
mert a sok tévhit ellenére szinte meg-
döbbentően sok pozitív hatása van a 
nyelvtanulásnak, ráadásul egy rendkívül 
élvezetes, szórakoztató tevékenységről 
van szó. Cikksorozatunk előző 10 részé-
ben főként poliglottok (többnyelvűek) 
által alkalmazott nyelvtanulási módsze-
rektől és technikákról írtunk, valamint 
tolmácsoltuk a nyelvtanulóknak szánt 
tanácsaikat, melyeket saját pozitív ta-
pasztalataikra alapoztak. Ezekeket a 
módszereket, technikákat és tanácsokat 
gyűjtőnéven stratégiáknak neveztük, 
melyek könnyen alkalmazhatók akár az 
iskolapadban ülő diák, akár egy otthon 
nyelvet tanulni kívánó felnőtt számára. 
A cikkhez tartozó összegzésekben meg-
próbáltuk összefoglalni azokat a fő gon-
dolatokat, amelyek szerintünk tisztán és 
hatékonyan rávilágítanak a nyelvtanulás 
valós természetére.

Fő gondolatok a nyelvtanulásról

Benny Lewis:
 A tévhitek blokkolják a nyelvtanuló 

kezdeti motivációját, mely a tanulási 
folyamat fő mozgatórugója.
 Legfőbb tévhitek a nyelvtanulásról: 

1. Nincs nyelvi adottságom. 
2. Túl öreg vagyok a nyelvtanuláshoz.
3. Nincs lehetőségem külföldre utazni.
4. Rossz a memóriám a szókincs bőví-
téséhez.
5. A hibás beszédemmel idegesíteném 
az anyanyelvi beszélőket.

Timothy Doner:
 A legfontosabb tényező a belső moti-

váció, mely lelkesedést biztosít.
 Már a nyelvtanulás elején kapcsolatba 

kell kerülni az „élő” nyelvvel (leghaté-
konyabb eszköz a világháló).
 Az új szavak memorizálását memó-

riahorgonyokkal, valamilyen általunk 

kitalált kontextushoz (történethez, szi-
tuációhoz) kell kapcsolnunk.
 Nincs biztos módszer – saját módsze-

rét mindenki magának tudja kialakítani.

Chris Lonsdale:
 Nyelvi érzék nem létezik, és attól, 

hogy egy adott országban élünk, még 
nem „száll a nyelvi tudás a fejünkbe”.
 A nyelvtanulás akkor lesz hatékony, 

ha annak tartalma releváns számunkra.
 Keressünk egy kommunikációs part-

nert; beszéljünk már az első pillanattól 
kezdve.
 Figyeljünk a testbeszédre.
 Összpontosítsunk a nyelv „magjára” 

(az angol esetében kb. 3000 szó).

Luca Lampariello:
 Első lépés: tisztázzuk magunkban, 

miért is szeretnénk nyelvet tanulni.
 Belső motivációnkat erősítheti, ha 

nyitottak vagyunk az elsajátítandó ide-
gen nyelv kultúrája felé.
 Fontos a rövid és hosszú távú célok 

felállítása.
 Sok módszert ki kell próbálnunk, 

melyekből gyakran csak 1-1 elemet tu-
dunk beépíteni – a saját magunk által 
összeállított módszer a leghatékonyabb.
 Ha nem élvezzük a nyelvtanulást, vál-

toztassunk a módszeren.
 Olvassunk sokat az idegen nyelven.
 Rendszeresen stimuláljuk a már elsa-

játított szókincset.

Sid Efromovich:
 Ne féljünk a hibáktól! Hibákat véteni 

elengedhetetlen eleme a nyelvtanulás-
nak, hiszen így gyarapodik a gyakorlati 
tudásunk.
 A nyelvtanulás elején ne fektessünk 

túl sok energiát az idegen nyelv ábécé-
jének és írásmódjának megtanulásába 
– ezt fokozatosan tanuljuk.
 Találjunk valakit, akivel tudunk be-

szélni az idegen nyelven, aki ki tud ja-
vítani, ha hibázunk.
 A mindennapi tevékenységeik közben 

(pl. zuhanyzás) az elkalandozás helyett 
képzeljük azt, hogy dialógust folyta-
tunk az idegen nyelven.

Dr. Conor Quinn:
 Fordítsunk kellő időt arra, hogy el-

mélyedjünk a rengeteg nyelvtanulási 
módszer áttekintésében, hogy minél 
átfogóbb képünk legyen arról, hogyan 
lehet egy nyelvet megtanulni.
 Használjuk az autodidakta nyelvtanu-

lást megkönnyítő tengernyi lehetőséget 
és eszközt.
 Figyeljünk saját pszichológiai gátja-

inkra, melyek korlátozhatják vagy akár 
blokkolhatják is nyelvtanulásunkat.
 Első célként tűzzük ki a hétköznapi 

beszéd szintjét.
 A nyelvtanulás folyamatának haté-

konyságát fokozza, ha valós emberi in-
terakciókat folytatva tanulunk.
 Helyezzük a hatékonyságot a tökéle-

tesség elé.
 A nyelv működésének megértése fel-

oldja a „nyelvi lámpalázat”, a pszicholó-
giai blokkot.

Dr. Christopher McCormick:
 A nyelvet leghatékonyabban a kultú-

rába ágyazva tudjuk közelivé, élővé és 
ezáltal érdekessé tenni.
 A nyelvtanulás fejleszti és „edzésben 

tartja” az elmét.
 Egy új nyelv megtanulása rengeteg új 

perspektíva elsajátításával jár együtt, 
melyek formálják a világról kialakított 
képünket.
 A kétnyelvű és többnyelvű környezet-

ben élők hatékonyabban fejezik ki ma-
gukat írásban és beszédben is, jobb a 
memóriájuk, hatékonyabb a tanulási ké-
pességük és sokkal empatikusabbak is.
 A nyelvtanulás elengedhetetlen kellé-

ke a kreativitás.
 Az új technológiák rendkívüli mér-

tékben segíthetnek a nyelvtanulóknak.

Matthew Youlden:
 A világon sokkal több ember beszél 

két vagy több nyelven, mint egyen (glo-
balizáció, multikulturalizmus, kisebb-
ségek). A nyelvtanulás tehát nem atom-
fizika, nincs mitől tartanunk.
 Első lépés: tévhitek feloszlatása (pl. 

nyelvet tanulni nem nehéz; a nyelvta-
nuláshoz nem vagyunk öregek).
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 A nyelvtanulás rendkívüli mértékben edzi az elménk kognitív 
funkcióit, segít az olyan betegségek megelőzésében, mint példá-
ul az Alzheimer, illetve fejleszti problémamegoldó készségün-
ket.
 Tegyük a megtanulni kívánt nyelvet fontossá magunk számára.
 Figyeljünk az időbeosztásra: a lényeg az, hogy rendszeresen, 

lehetőleg mindennap foglalkozzunk egy kicsit a nyelvvel (akár 
30 perc is elég lehet).
 Vegyük magunkat körül az idegen nyelvvel (pl. hallgassunk 

zenét, nézzünk filmet, állítsuk telefonunk nyelvét az adott nyelv-
re).
 Ne féljünk hibázni, és figyeljünk rá, hogy élvezetes legyen a 

nyelvtanulás.

John McWhorter:
 A nyelvek bővítik a gondolkodásmintáink tárházát, melyből 

gyakorta merítünk a hétköznapi életünkben – már csak ezért is 
megéri nyelvet tanulni.
 Egy kultúra megismeréséhez elengedhetetlen kellék a kultúra 

kódjának ismerete. A mai globális civilizációban egyre nagyobb 
szükség van arra, hogy emberek csoportjai beszéljék egymás 
nyelvét, mivel egymás megértése (és elfogadása) múlhat ezen.
 Kimutatták, hogy azoknál, akik legalább két nyelven beszél-

nek, kisebb eséllyel alakul ki memóriazavar (pl. demencia), 
viszont sokkal hatékonyabban tudják megosztani figyelmüket 
több feladat között (multitasking).
 A nyelvtanulás élvezetes tevékenységgé alakítható.
 Manapság olyan könnyen taníthatjuk magunkat otthon, mint 

még soha a történelem során.

Elsa Kim:
 A technológiai innovációk mára társadalmunk szerves részévé 

váltak, ezért nem lenne bölcs dolog megpróbálni teljesen elzár-
kózni tőlük.
 A kinesztetikus, mozgással összefüggő nyelvtanulási módsze-

rek kiválóan összekapcsolhatók az új, mozgásérzékelő kamerák-
kal felszerelt játékkonzolokkal.
 Játszunk, mozgunk és közben még nyelvet is tanulunk.
 Ha a gyerekek (de akár a felnőttek is) a tanulást a játék és a 

mozgás közé elrejtve élik meg, a tanulás pozitív jelenségként él 
majd a fejükben.
 A virtuális (játék)világ nemcsak a nyelvtanulást, hanem az ál-

talános tudás-elsajátítást is új szintre emelheti.

A 10 poliglott, nyelvész és pedagógus meglátásait dióhéjban ta-
lán a következőképpen lehetne összefoglalni: A nyelvtanulást 
számos tévhit veszi körül, melyek feloszlatása nemcsak különbö-
ző pszichológiai gátakat törhet át, de lelkesedésünket is felkelt-
heti. A motiváció fenntartása alapvető fontosságú, de ahelyett, 
hogy külső tényezőktől várnánk ennek kialakítását, tegyünk 
meg mindent azért, hogy belső motivációnkat ápoljuk. A nyelv-
tanulás élvezetes, szórakoztató tevékenység is lehet, akárcsak egy 
hobbi. Nem létezik biztos módszer. A legjobb módszert saját 
magunk tudjuk összeállítani úgy, hogy a lehető legtöbbet kipró-
báljuk, és mindegyiknek csak a számunkra hasznos elemét épít-
jük be. Nyelvet tanulni egészséges, mivel edzésben tartja elménk 
kognitív funkcióit, fejleszti memóriánkat és problémamegoldó 
képességünket. Egy új nyelv elsajátítása új kultúra és új látásmó-
dok megismerését is lehetővé teszi számunkra.

 Reméljük, hogy cikksorozatunk felkeltette a kedves olvasó ér-
deklődését a különböző nyelvtanulási stratégiák iránt, valamint 
hozzájárult ahhoz, hogy a nyelvtanulás pozitív, számos hasznos 
következménnyel járó tevékenységként éljen tudatunkban.

Előadóként, kiállva a színpadra, szeretnénk kitűnni, 
szeretnénk, ha az üzenetünk megértésre, elfogadásra, 
befogadásra vagy éppen továbbadásra kerülne. Ehhez 
szükségünk van arra, hogy a beszédben elhelyezzünk 
egy-egy olyan pillanatot, amely könnyen felidézhető, 
izgalmas, és a közönség arról az egy momentumról fel 
tudja magában eleveníteni az előadás lényegi üzenetét. 
Ezek a pillanatok nem a spontaneitás pillanatai. Gon-
dosan megtervezettek, és a közönség érzelmeit vonják 
be. Nancy Duarte, amerikai kommunikációs szakértő 
az ilyen pillanatokat S.T.A.R. moment-nek (Something 
They’ll Always Remember) hívja: valami, amire emlé-
kezni fognak. A logikai meggyőzésen túl ugyanis sze-
rinte is fontos feltétele az emlékezetességnek, hogy az 
előadásunkkal az érzelmekre is képesek legyünk hatás-
sal lenni. Az érzelmek váltják ki a téma iránti kötődést 
és elköteleződést, az előadó és közönség egymáshoz 
kapcsolódását.

A következőkben három olyan eszközt és azok le-
hetséges felhasználási módját mutatom be, amelyek 
segítséget jelenthetnek a maradandó pillanatok létre-
hozásában.  

I. MEGDÖBBENTŐ STATISZTIKA
A statisztikákat a racionális érvelés egy fontos esz-
közének tekintik. A statisztikák bizonyított adatokat 
jelentenek, amelyek a beszélő hitelességét, szakmai 
kompetenciáját támaszthatják alá. Ezért is találkozunk 
gyakran számszerű adatokkal a különböző előadások-
ban. Azt a funkcióját, hogy az adatokkal az érzelmekre 
is hassunk, hogy ezáltal erősítsük az üzenetünket, már 
kevesebben fedezték fel. Pedig a meglepő, izgalmas, 
jól beágyazott statisztikák képesek a megdöbbentésre, a 
sokkolásra, az emlékezetbe való bevésődésre. Az adatok 
ábrázolása nem az adatokról szól, hanem az adatok 
mögött rejlő tartalomról, üzenetről. Fel kell ehhez is-
merni azt, hogy valójában az előadásunk értékét nem 
maga a beemelt adat fogja erősíteni, hanem az a mód, 
ahogyan képesek vagyunk egy statisztikát interpretál-
ni. Az előadó feladata, hogy beillessze az adatot az üze-
net kontextusába, és megmutassa annak jelentőségét a 
közönség számára. Ehhez a következőkre van szükség:

1. Tegyük érthetővé
Az adatokat példák segítségével tegyük szemléleteseb-
bé, érzékelhetőbbé. 

Az UNICEF a légszennyezettség gyermekekre vonat-
kozó káros következményeire hívja fel a figyelmet egy 

s.T.a.r. momeNTek 
beszéDeiNkbeN
TeCHNikák és jáTékok 
az	előadások	
emlékezeTesebbé TéTeléHez

szijárTó aDrieNN
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videójában. Delhiben a légszennyezett-
ség egy köbméter levegőben kimutat-
ható 2,5 mikrométernél kisebb, finom 
porszemcsék mennyiségét kifejező össz-
értéke 448 mikrogramm – ez egy átla-
gos nézőnek, aki az UNICEF munkája 
iránt érdeklődik, nem mondhat túl so-
kat. Ezért ezt az adatot formálták át az 
UNICEF szakemberei a következőkép-
pen: „olyan szennyezett a levegő Delhi-
ben, mintha egy kisgyermek napi 25 szál 
cigarettát szívna el.” – Ez a példa máris 
szemléletesebben mutatja, milyen súlyos 
a probléma, és az adatot a kontextusra, 
a gyerekekre vonatkoztatták. 

2. Tegyük emberléptékűvé
Sokszor egy-egy adat emberi ész-
szel szinte felfoghatatlanul nagy vagy 
éppen kicsi. Keressünk olyan példá-
kat, amelyek láttatják velünk ezeket a 
mennyiségeket. 

Az Egek ura című amerikai film fő-
szereplője azt szeretné érzékeltetni, 
hogy milyen sokat utazik a munkája 
miatt, így a következő példát mondja: 
Az elmúlt évben 350.000 mérföldet tet-
tem meg…” A Hold 250.000 mérföldre 
van a Földtől.

3. Tegyük összehasonlíthatóvá
Egy adat sokszor a másik adathoz vi-
szonyítva nyeri el jelentését. Így látjuk, 
milyen irányú és méretű változást tör-
tént. 

Bence 1,4-es bizonyítványa dicsé-
retes. De talán még dicséretesebb, ha 
tudjuk, hogy előző évben 2,4-es átlaggal 
végzett.

Bármelyik technikát használjuk, na-
gyon fontos ügyelni arra, hogy mindig 
olyan eszközökkel, példákkal támasz-
szuk alá vagy színesítsük beszédünket, 
amelyek építenek a közönség meglévő 
tudására, és amelyek a téma és az üze-
net szempontjából is relevánsak.

Játék az adatokkal
Bármilyen statisztikát, adatot megad-
hatunk, amelyeket különböző beszéd-
szituációkban kell interpretálniuk. 
Például ha a falunk 2 hektár közössé-
gi kerttel gyarapszik, hogyan helyezi 
kontextusba ezt a polgármester, ha a 
falu férfi tagjaihoz beszél (esetleg foci-
pályához hasonlítja), vagy ha idősek-
hez, ovisokhoz beszél.

II. MEGMArADó Mottó 
A mottó üzenetünk tömörített esszenci-
ája. Fontos, hogy olyan mottót alkos-
sunk, amely könnyen felidézhető, és 
valóban az üzenetünket erősíti. 

1. Legyen rövid
A könnyű felidézhetőség feltétele, 
hogy kellően rövid (3-10 szó) és lé-
nyegre törő legyen az egy mondatba 
sűrített esszencia. Azt a legfontosabb 
kulcsgondolatot építsd bele, amely 
üzeneted legmélyebb lényegét képes 
kifejezni.

2. Cselekvésre ösztönző
Ha a beszéddel a közönségünkből 
valós cselekvést szeretnénk kiváltani, 
akkor a megfogalmazásban töreked-
jünk arra, hogy a passzív, leíró mondat 
helyett a másik felet közvetlenül „fel-
szólító” megfogalmazást válasszunk. 
Meg kell mutatnunk, mit tegyenek az 
általunk kínált cél érdekében. 

Például, ha egy diák a pozitív gondol-
kodásra szeretné felhívni a figyelmet, 
ehhez ad társainak a példáján keresztül 
útmutatást. A mottója „Az élet szép” 
helyett lehet az, hogy „Tedd széppé az 
életedet!” Lantos Lili végzős gimnazis-
ta a génmódosításról szóló előadásá-
nak üzenetét ebbe a mottóba sűrítette: 
„Ahelyett, hogy ‘min változtatnék?’, 
tegyük fel magunknak a ‘min nem vál-
toztatnék?’ kérdést.

3. Használjunk párhuzamokat
A direktbe megfogalmazott didaktikus 
tanulságok helyett nyitottabbak va-
gyunk a metaforákba, hasonlatokba és 
különböző költői képekbe csomagolt 
állításokra. A kiválasztott párhuzam 
képes árnyaltabbá, izgalmasabbá ten-
ni a jelentést. Komplex jelentésvilágot 
hozhatnak magukkal. Ezért is tudnak 
a közmondások és szólások hosszú 
évtizedeken át fennmaradni. Fontos, 
hogy az adott közönséghez minél kö-
zelebb álló példát találjunk. 

Viszneki Vivienn a jelen megélésének 
pillanatát fiatal társainak a következő 
hasonlattal fejezte ki: „Jelenben lenni 
olyan, mintha lenne egy állandó hát-
térzene és filter az életeden”. Morandini 
Viktor a pozitív hozzáállást a követke-
zőképpen foglalja össze: „Nincs rossz 
idő, csak rossz öltözék.” 

Játék a mottókkal
1. Egy közmondás – több történet: 
Egyénileg vagy kiscsoportban írják 
meg a tanár által megadott közmon-
dás/szólás tanulságát a saját történe-
teik vagy éppen egy kitalált történet 
által. 
2. Egy történet – több mottó: A tanár 
által megadott történetekhez írjanak a 
diákok 1 mondatos mottót. A feladat 
lényege megmutatni, hogyan tudják 

egy izgalmas mondatba foglalni a tör-
ténetet. 
3. Akár kiselőadásokat is kérhetünk 
úgy, hogy annak találják meg egy mot-
tó segítségével az átadandó üzenetét.

III. FELIDÉZHETŐ DRAMATURGIA 
A vizuálisan észlelt eseményeket sok-
kal gyorsabban felfogjuk és befogad-
juk, így egy-egy vizuális pillanatkép 
sok esetben könnyebben előhívható 
memóriánkból, mint a verbális tarta-
lom. Ezért is kezdett elterjedni az esz-
közhasználat a nyilvános beszédekben. 

1. Szemléltető eszközök magyarázás-
hoz
A színpadra vitt tárgy szolgálhatja egy 
adott termék/tárgy/fogalom szemlél-
tetését, magyarázatát. 
Egy egyetemista diák, Pintér Gergő a 
matematikáról mint teremtésről tartott 
előadást. A nehezebb matematikai fo-
galmakat egyszerű tárgyakkal és grafi-
kákkal tette könnyen érthetővé. Például 
a torusz alakját egy úszógumi felmuta-
tásával azonosítottuk be. 

2. Jelenetezés
Az előadás közben egy fontos rész-
let magyarázását vagy éppen az egész 
üzenetünk erősítését egy rövid jelenet-
tel is segíthetjük. Ez lehet egy bemuta-
tott kísérlet, egy mozgássor. 
Pásztor Péter az argentin csereévének 
tanulságairól beszélt. Előadott benne 
egy fél perces argentin néptánc jelene-
tet, ráerősítve arra, mit adott neki a 
nyitottság és alázat.
 
Játék tárgyakkal
Képtelen találmányok: kiscsoportos 
szituációs gyakorlat, mely során a diá-
koknak különös találmányokat adunk 
(pl. gulyásleves ízű kanál, kétszemé-
lyes kesztyű, instant vízpor), amelye-
ket egy mini beszéd/jelenet keretében 
mutassanak be/adjanak el a jelenlévő 
diákoknak. A feladat arra fókuszáljon, 
hogy a tárgyak bemutatása a jelenet-
ben kellően hangsúlyos, emlékezetes 
pillanatot teremtsen. Ez a játék, humo-
ra által, a tanár instrukciójától függő-
en a túljátszásra, ironizálásra is teret 
enged.

A bemutatott eszközök és játékok, re-
mélem, segítséget nyújtanak tanárok-
nak és diákoknak egyaránt az emléke-
zetes beszédek megalkotásában. 



osztályFőNök

– Hát nem sajnálják az időt? – kérdi Aliz.
– Miért sajnálnánk az időt? Az idő nem 
beteg. Te biztosan nem beszélgettél az 
idővel, nekem pedig jó barátom. – vála-
szol a Kalapos. 
(Lewis Caroll: Aliz csodaországban)

Május folyamán, az érettségik, a félév 
és év végi nagy-, kis- és közepes dolgo-
zatok, felelések, és a számtalan év végi 
programok közepette nem csoda, ha ta-
nár és diák oldalról egyaránt elhangzik 
a leterheltség panasza: „Túl sok a dol-
gom! Nincs időm szinte semmire, főleg 
nem magamra!”. Vannak ugyan taktikai 
lépések, ha úgy tetszik, trükkök, amiket 
ilyenkor ideig-óráig eredményesen be 
tudunk vetni, azonban fontos megérte-
nünk, hogy a „kevés idő” akadályának 
hosszútávú és hatékony kezelése mély 
önismereti munka. Ebben a diákok se-
gítségére siethet osztályfőnökük is, aki 
következetesen, saját példáján keresztül 
mutat utat, illetve segít a diákoknak az 
egyre növekvő teherrel és elvárásokkal 
való megküzdésben.

A következőkben a TANDEM, n.o. 
Az élet játék 2. kiadványából ismerte-
tünk néhány gyakorlatot, és megköze-
lítést, amelyek segítségével az osztályfő-
nök hatékonyan tud az időgazdálkodás 
témájával foglalkozni, tetszőleges mély-
ségben, tanórai kereteken belül.

MIT IS REjT AZ IDŐGAZDáLKo-
Dás téMáJA
Az időgazdálkodás problematikája tu-
lajdonképpen értékrendbeli kérdések-
kel fonódik össze, ezért ez a téma az 
értékek, prioritások tisztázásáról is szól. 
Az időgazdálkodási technikák könnyen 
megtanulhatóak, bárki bármennyit ki-
próbálhat, viszont egyik sem működik 
hosszú távon, ha nincs mögötte az idő-
gazdálkodás három pillére: a  választás 
képessége, a határok meghúzása, a dön-
tés. 

Mindannyian a végtelen lehetőségek 
szorításában élünk – az ember mindent, 
amit akar, meg is valósíthat. Az ember a 
rövid élet – kevés idő fogságába került: 
egy véges emberi élet áll szemben a kí-
nálkozó lehetőségek végtelenségével. 
Az időgazdálkodás tehát a saját belső 
határaink megteremtését jelenti.

Ha ez sikerül, onnantól kezdve: „Arra 
van időd, amire akarod!“

A téMA célJA
Ráébreszteni a diákokat arra, hogy tu-
datosan döntsék el, mi az, ami igazán 
fontos számukra, mi az, amire valóban 
időt akarnak szánni. Mintaként egy 
időgazdálkodási gyakorlat is található 
ebben a fejezetben, de nem célja a feje-
zetnek bemutatni ezeket a technikákat. 
Ha sikerül felépíteni az időgazdálkodás 

három pillérét (a  választás képessége, 
a határok meghúzása, a döntés), akkor 
szabadon hozzákereshetőek az egyén-
hez leginkább hozzáillő időgazdálkodá-
si módszerek.

További cél felhívni a diákok figyelmét 
arra, hogy az idejük azon részét, melyet 
ők osztanak be, becsüljék meg és ne 
pazarolják el. Célunk ráébreszteni őket 
arra, hogy mennyi mindent tudnak kez-
deni az idejükkel, és hogy ezért jól meg 
kell gondolniuk, hogy mire fordítják azt. 

GyAKorlAtoK
Én és az idő
Időkorlát: 5-10 perc
Létszám: egész osztály
Eszközigény: előre elkészített lista 
a  megkezdett mondatokkal (lásd a le-
írásban) – táblára felírva vagy papíro-
kon kiosztva
A gyakorlat célja: ráhangolódás a té-
mára, a diákok idővel való viszonyának 
tudatosítása
Leírás: A  diákok tetszőleges szempont 
szerint párokba rendeződnek, a párok 
egymás mellé ülnek. A csoportvezető 
az előre elkészített listát odaadja/meg-
mutatja minden párosnak (a listát lásd 
alább). Ezt követően a párok feladata, 
hogy megosszák egymással, ők hogyan 
fejeznék be a lapjukon található befeje-
zetlen mondatokat. 
Befejezetlen mondatok listája (az alábbi 
listából 4-5 mondatot ajánlunk tetsző-
legesen kiválasztani, az egyes párosok 
különböző mondatokból álló listát is 
kaphatnak):
 Többen mondták már, hogy pontos 

vagyok. Én igazából...
 Többen mondták már, hogy nem va-

gyok pontos. Én igazából...
 A pontos emberekkel én úgy vagyok, 

hogy…
 Akkor mindig figyelek a pontosságra, 

ha…
 Ha valaki más osztja be az időmet…
 Úgy érzem, hogy megáll az idő, ami-

kor...
 Úgy érzem, hogy repül az idő, ami-

kor... 
 Akkor vagyok elégedett a napommal...
 Ha valahonnét elkések, akkor azt ér-

zem, hogy...

NiNcs	időm!	vagy	mégsem?
az	osztályFőNök	szerepe	a	diák	
jó	idő-	és	eNergiagazdálkodásáNak	kialakításábaN

borvák mária
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 Amikor várni kell valakire, akkor azt 
érzem, hogy...
 Amikor egyszerre kellene két helyen 

lennem, akkor az alapján döntök...
 Jellemző rám, hogy úgy múlatom az 

időt…
 Mindennap hagyok időt a napomban 

arra, hogy…
 Számomra az év legeredményesebb 

időszaka…
 A napom legaktívabb időszaka…
 Nekem az év legfontosabb napja…

A páros beszélgetés végén egy közös 
megosztásban rákérdezhetünk, hogy 
kinek mi volt a legérdekesebb, amit a 
párjától hallott. 

A gyakorlat variációi: A  mondatok 
listáját tetszőlegesen lehet bővíteni, vál-
toztatni. A  gyakorlatra rá lehet kötni 
egy alkotói feladatot is, pl. a beszélgetés 
után a diákok készítsenek az elhangzot-
tak alapján egy képet/szobrot/fényképet 
„Én és az idő“ címmel.

Sok vagy kevés?
Időkorlát: 3-5 perc
Létszám: egész osztály
Eszközigény: másodpercmutatóval ellá-
tott vagy digitális falióra
A gyakorlat célja: az idő relativitásának 
az érzékeltetése
Leírás: A  csoportvezető egy mindenki 
számára jól látható helyre kihelyezi a fa-
liórát, majd elmondja az instrukciót, fel-
szólítja a csoportot, hogy mindenki néz-
ze a másodpercmutatót (digitális órán a 
másodperceket) 30 másodpercig úgy, 
hogy nem gondol semmi másra. A  30 

másodperc letelte után a  csoportveze-
tő megkérdezi, hogy kiknek sikerült a 
feladatot teljesíteni, és felteszi a kérdést, 
hogy „Sok vagy kevés a 30 másodperc?“ 
Ezután a diákok váltsanak testhelyzetet 
(pl. álljanak föl), és ismételjék meg úgy 
a  gyakorlatot. A   30 másodperc letelte 
után a  csoportvezető újra megkérdezi, 
hogy kiknek sikerült, és felteszi a  kér-
dést, hogy „Sok vagy kevés a 30 másod-
perc?“. A  harmadik körben válasszon 
minden diák egy kényelmetlen testhely-
zetet (pl. álljon fél lábon vagy fogja meg 
a bokáját), és úgy ismételjék meg a gya-
korlatot. A  30 másodperc letelte után 
a csoportvezető újra megkérdezi, hogy 
kiknek sikerült, és felteszi a  kérdést, 
hogy „Sok vagy kevés a 30 másodperc?“

A feladat lezárásaként megbeszélhet-
jük, hogy mi minden határozza meg az 
időérzékelésünket, mitől tűnik valami 
kevés vagy sok időnek. 

A gyakorlat variációi: az óra figyelé-
sét le lehet cserélni mozdulatsorra, amit 
végezni kell egy adott ideig. A mozdu-
latsor lehet összetett vagy éppen egy 
egyszerű, monoton mozdulat is (pl. 
végezzen a  karjával körkörös mozgást 
a teste előtt és a tenyerét figyelje).

Fészkes játék
Időkorlát: 10-15 perc
Létszám: 10-20 fő
Eszközigény: két kosár, 30 kislabda vagy 
golyó, minimum 10x3m akadálymentes 
játéktér
A gyakorlat célja: rávilágítani, mennyire 
fontos, hogy hasznosan használjuk ki az 
időnket
Leírás: 
A  játékban két csapat versenyez egy-
mással, hogy 120 másodperc alatt ki tud 
több labdát összegyűjteni a  saját kosa-
rába az ellenfél kosarából. Az a  csapat 
nyer, akinek a  játék lefújása pillanatá-
ban több labda van a  kosarában (csak 
a  kosárban lévő labdák számítanak). 
A két kosarat a  játéktér két, egymástól 
legtávolabb lévő pontjában helyezzük 
el. A játék kezdete előtt egyforma meny-
nyiségű labdát rakunk a kosarakba.

A játék kezdete előtt ismertessük a játé-
kosokkal a következő szabályokat:
 az ellenfél kosarából minden  játékos 

egyszerre csak egy labdát vehet ki és vi-
het át a saját kosarába
 a  játékosok egymástól nem vehetnek 

el labdát, csak a kosárból
 a játékosok akadályozhatják egymást a 

mozgásban, de tilos megérinteni a má-
sik csapat játékosát
 a labdákat tilos dobni
 a kosarakat elmozdítani, fellökni vagy 

teljesen elzárni az ellenféltől szintén ti-
los
 a csoportvezető 30 másodpercenként 

jelenti a hátralévő időt 
A  játék végén megszámoljuk a  ko-

sarakban lévő labdákat, és az alapján 
eredményt hirdetünk. Ezután teret 
adunk a  diákoknak, hogy megosszák 
a  játékhoz kapcsolódó élményeiket és 
kifejtsék, hogy melyik volt a legjobb 
stratégia, és ha újra játszanának, akkor 
milyen stratégiát választanának. Rá le-
het mutatni arra is, hogy sosem tudtak 
több labdát átvinni az ellenfél kosará-
ból, mint ahányan vannak a csapatban. 
Nem érdemes többször megismételni 
a játékot, mert elveszti a hatását.

Veszélyek és tapasztalatok:
 ügyeljünk a  diákok biztonságára és 

testi épségére (a terem elrendezésénél 
és az indulatok elszabadulásánál)
 hívjuk fel a  diákok figyelmét arra, 

hogy ügyeljenek egymás testi épségére
 amennyiben úgy látjuk, hogy a  120 

másodperc túl sok vagy kevés, akkor 
bátran módosítsuk az időkorlátot, de 
úgy, hogy arról ne tájékoztassuk a diá-
kokat

 
Feladatkezelés – időgazdálkodási techni-
ka
Időkorlát: 10-15 perc
Létszám: korlátlan
Eszközigény: íróeszköz, papír
A gyakorlat célja: Megmutatni gyakor-
latban a diákoknak, hogy lehet felada-
taikat összegyűjteni, elemezni fontosság 
és időigényesség szempontjából



biológia

A társadalmi problémák kezelésében nagy szerepe van oktatási intézményeknek, 
hiszen az itt dolgozó tanárok, pedagógiai szakalkalmazottak és technikai mun-
katársak sokat tehetnek és tesznek is azért, hogy ne alakuljanak ki társadalmi fe-
szültségek a roma és nem roma gyermekek közt, ugyanakkor a családi háttérnek 
is nagy szerepe van a gyerekek problémákhoz való viszonyulásában. A hátrányos 
helyzetű tanulók mögött azonban nem áll az iskolai oktatás kiegészítését és kom-
penzálását anyagilag biztosítani képes család, éppen ezért boldogulásuk esélye-
it sokkal inkább befolyásolja, hogy mi történik velük az oktatási rendszerben, 
szemben egy átlagos középosztálybeli családban felnőtt tanuló esélyeivel. 

Az iskolai teljesítményt a szakemberek négy komponens alapján vizsgálják: 
elsőként a biológiai és pszichés tényezőket veszik figyelembe, másodikként a pe-
dagógus személyét és beállítódását, harmadikként a pedagógiai tényezőket, ne-
gyedikként pedig a társadalmi tényezőket. Az általunk vizsgált szempont a peda-
gógiai tényezők közé tartozik, konkrétan az elmélet és a gyakorlat összefonódását 
kutatjuk. Összevetettük néhány pedagógiai pszichológiával foglalkozó professzor 
kutatási eredményét a romák oktatásával kapcsolatban, ami a biológia tanítása 
kapcsán is érvényesnek bizonyult:
 Bindorffer Györgyi (2012) mutatott rá arra, hogy a roma gyerekeknek na-

gyon nagy a mozgástere, az iskola szabályzó közege frusztrációt vált ki, ami 
esetünkben magyarázatot ad arra, miért hatékonyabb a természetben történő 
tanulás
 Kállai Ernő és Kovács László (2009) a rokonság, a nagycsalád és a tágabb kör-

nyezet szocializációban betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. A roma gyerek 
problémái kezelésében családjában egy teljes közösségre számíthat, viszont ha 
az iskolában egy gyerek eltér a közösség normáitól, kirekesztetté válik. Ezért 
okoz szinte feloldhatatlan problémát a  roma gyerekek számára, ha a családi 
és iskolai normák eltérőek. A tanulmányi kirándulások, erdei iskolák nemcsak 
a tanulás szempontjából jelentősek, hanem segítenek összekovácsolni a tanu-
lókat. A  természet teljesen más környezetet teremt, a  különböző didaktikai 
játékokkal pedig bevonjuk azokat a tanulókat is a tanulás folyamatába, akik az 
iskolapadban passzívnak bizonyulnak, így a kommunikáció nemcsak a tanár-
diák viszonyában fejlődik, hanem a tanulók közt is.
 Forray R. Katalin és Hegedűs T. András (1991) arra a következtetésre jutott, 

hogy a roma tanulók életéből kimarad a dackorszak, mivel az anyák gyerme-
keik igényeit (evés, alvás, játék) szinte azonnal kielégítik, csak nagyon nehezen 
vagy egyáltalán nem alakul ki ezeknél a gyerekeknél a frusztrációtűrés. Ezt a 
jelenséget a pedagógiai pszichológiában az iskolaérettséggel hozzák összefüg-
gésbe, vagyis a felzárkóztatás céljából is figyelembe kell venni, mely módsze-
rek bizonyulnak hatékonyabbnak. Gyakorlati módszerek alkalmazása során 
ezek a gyerekek sokkal nagyobb aktivitást mutatnak, bátrabban szólnak hozzá 
a  tananyaghoz, mindamellett előszeretettel osztják meg a  tananyaghoz kap-
csolódó tapasztalataikat, észrevételeiket.
 Hanák Zsuzsa (2009, 2012) szerint a roma tanulók életében minimális szerepet 

kap a serdülőkor. A korai házasságkötések is bizonyítják, hogy nagyon gyorsan 

okTaTási móDszerek 
a	hátráNyos	helyzetű	
és a roma TaNulók körébeN

borbás veroNika – geNCs kiNga

Leírás: Adjuk ki feladatként, hogy 4-5 
percben mindenki állítsa össze az elkö-
vetkező heti feladatainak listáját. A táb-
lára segítségként rajzoljuk fel az alábbi 
ábrát, és kérjük meg a  diákokat, hogy 
a  listájukon szereplő feladatokat cso-
portosítsák az ábra szerint:
Magyarázzuk el a  diákoknak, hogyan 
kell kitölteni a táblázatot:
 a  jobb felső cellába kerülnek azok 

a feladatok, melyek fontosak és nagyon 
időigényesek is
 a jobb alsó cellába azok, amelyek na-

gyon időigényesek, de nem annyira fon-
tosak
 a bal felső cellába azok, amelyek fonto-

sak, de kevésbé időigényesek
 a bal alsó cellába pedig azok, amelyek 

nem fontosak és nem is időigényesek
A diákok dolga, hogy minden fel-

adatukat meghatározzák fontosság és 
időigényesség szempontjából. Az idő-
igényességre akár pontosan megszabott 
időt is írhatnak.

Példa: kidolgozni egy érettségi tételt – 
fontos – nagyon időigényes, 2-3 óra

Miután mindenki elkészítette listáját 
és csoportosította az ábra szerint, cso-
portosan (párban, négyesben) beszéljük 
meg, kinek mi a fontos vagy nem any-
nyira fontos feladata a következő héten, 
hogy miért fontos az a feladat, mennyi 
időt szánnak a feladatokra, s miért any-
nyit, stb.

Ha megtehetjük, egy hét múlva üljön 
össze az osztály, s beszéljék meg, kinek 
hogyan sikerült elvégeznie tervezett fel-
adataikat, valójában mennyi időre volt 
szükségük a megvalósításukhoz.
A gyakorlat variációi:
   A gyakorlat egy kicsit időigényesebb 

változatát úgy is meg lehet oldani, hogy 
kártyalapokra írják fel a diákok a fel-
adataikat, ugyanúgy határozzák meg 
fontosság és időigényesség szempont-
jából azokat, majd állítsák fontossági 
sorrendbe őket. A diákok ezután meg-
nézhetik egymás feladatainak „fontos-
sági ívét”, s összevethetik, megvitathat-
ják egymás közt is. Ha esetleg félénkek, 
akkor csoportosan legyen megbeszélve, 
mint a fentiekben. 
   A gyakorlatban akár két hetes vagy 

akár hónapos terveikkel is dolgozha-
tunk, de figyeljünk arra, hogy ez már 
sokkal több időt igényel mind a listák 
elkészítése, mind a megbeszélés szem-
pontjából.

További gyakorlatok is találhatók a 
TANDEM, n.o. Az élet játék 2. kiad-
vány Időgazdálkodás fejezetében
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felnőttként kezelik őket a  családban, 
amit az iskolai gyerekszereppel nem 
tudnak összeegyeztetni. Ez nemcsak 
viselkedési problémákat szül, hanem 
maga az iskolalátogatás is feleslegessé, 
egyfajta kötelezettséggé válik számukra, 
semmilyen érdeklődést nem mutatnak a 
tananyag iránt. A pedagógusnak elsőd-
leges célja, hogy motivációt ébresszen a 
gyerekben, ám ehhez a hagyományos 
oktatás általában kevésnek bizonyul.

Elmondhatjuk tehát, hogy pedagógiai és 
pszichológiai szempontból is szükséges 
lenne az elmélet és gyakorlat összekap-
csolásának megerősítése az oktatásban, 
a tanulói aktivitás fokának emelése, va-
lamint a roma tanulók speciális igénye-
inek figyelembe vétele. Jelen helyzetben 
hiány mutatkozik a tanuló-tanuló és 
a tanuló-tanár kommunikációjában 
egyaránt, jelentéktelennek látszanak a 
családon és iskolán kívüli roma inter-
akciók. Sokszor a hátrányos helyzetű 
tanulók lemaradása abból adódik, hogy 
a gyermek számára nincs biztosítva az 
ingergazdag környezet. Ha a fejlődés 
ingerszegény környezeteben történik, 
az a megfelelő tudás hiányát okozza, 
kihatással van a képességek alakulásá-
ra, azok alacsonyabb fejlettségi szintjét 
eredményezi. Amennyiben a verbális és 
gondolkodási képességek alacsonyabb 
szintűek, az tanulási sikertelenséghez 
vezet, a tanuló demotiválttá válik a ta-

nulást illetően. Romlik a társadalmi 
beilleszkedés, ami a későbbiekben ki-
hatással lehet a munkahely megszerzé-
sének és megtartásának képességére. A 
pedagógusnak meg kell előzni a képes-
séghiányok kialakulását, az iskolaláto-
gatást a gyermekek számára érdekessé, 
a tanulás folyamatát élményközpontúvá 
tenni. 

Korunk pedagógusai nap mint nap 
azon fáradoznak, hogyan tudnák meg-
könnyíteni a hátrányos helyzetű gyere-
kek számára a tanulást. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az ilyen gyerekek 
esetében a  gyakorlati és a szemléltető 
módszerek bizonyulnak a leghatéko-
nyabbnak. Ezen módszerek hatékony-
sága, illetve összehasonlítása elsősorban 
a természettudományi tantárgyak okta-
tása kapcsán figyelhető meg. A biológi-
ának több olyan témaköre is van, amely 
a  társadalmi és szociális kompetencia 
elmélyítését szolgálja. Ezek kapcsán 
igyekszünk megismertetni a  közösségi 
beilleszkedés feltételeit és a harmonikus 
életvitelt az egyre sokszínűbb társada-
lomban. A  tanulóknak el kell sajátíta-
niuk az emberi társadalommal, kultú-
rával, megkülönböztetés-mentességgel 
kapcsolatos biológiai-pszichológiai té-
nyeket, fontos, hogy megértsék az eltérő 
nézőpontokat és leküzdjék előítéleteiket.

A biológia oktatása számos lehetősé-
get rejt magában a hátrányos helyzetű 
tanulók élményszerű oktatására, hiszen 

odakinn a tananyag szinte a lábunk előtt 
hever – a herbáriumkészítés, növény- és 
állatvilág megfigyelése lehetőséget ad 
a jellemző jegyek vizsgálatára, állatok 
etetése során megfigyelhetjük azok vi-
selkedésformáit, a természeti jelensé-
gek kapcsán vizsgálhatjuk az ökológiai 
kölcsönhatásokat, egy-egy tanulmányi 
kirándulás alkalmával lehetőség nyílik 
terrárium, tropikárium, állatkert látoga-
tására vagy akár csak a közeli erdő beba-
rangolására – és ez csak néhány példa a 
sok közül, amivel az tanulás folyamatát 
színesebbé, élvezetesebbé és élménygaz-
dagabbá tehetjük. A különböző kísérle-
tek alkalmazása különösen közkedvelt-
nek bizonyulnak a  gyerekek körében, 
csakúgy, mint a tanulmányi séták és ki-
rándulások. Az ilyen és ehhez hasonló 
programok magukban rejtik az önálló 
élmény- és ismeretszerzés lehetőségét. 
Egy-egy kísérlet elvégzése során a gye-
rekek megtanulják megkülönböztetni 
a fontos és kevésbé fontos dolgokat, ki-
alakul a megfigyelőképességük és elem-
zőkészségük. A terepgyakorlatok, erdei 
iskolák és a környezeti témájú nyári tá-
borok segítenek abban, hogy ne csupán a 
tananyag elsajátításán legyen a hangsúly, 
hanem a tanulók érzelmeire is hassunk. 

A tanulmányi kirándulások, séták 
alkalmával kínálkozó beszélgetések le-
hetőséget kínálnának az iskolában fo-
lyó szakmai munka elfogadására, amire 
viszont a hagyományos tanórák kerete 
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A  különböző levéltípusok az egyes ég-
hajlatokhoz való alkalmazkodás során 
jöttek létre. A  lomblevelek érzékenyeb-
bek a hőmérsékletre és évente cserélőd-
nek, míg a tűlevelek ugyanolyan jól bír-
ják a forró szárazságot és a téli hideget is. 

I. KísérlEt: 
lEvélváz MEGfIGyElésE I.
Feladat: Ha el tudjuk távolítani a levél 
lágy részeit, könnyedén megfigyelhet-
jük a levélnyelet és az erezetet is – a fő- 
és mellékereket is.
Eszközök: serpenyő, mosószóda, víz, 
különféle lehullott levelek
Munkamenet: 
1. Töltsünk vizet egy serpenyőbe, és 
adjunk hozzá literenként 40 g, vagyis 
kb. 4 kávéskanálnyi mosószódát. Ez-
után melegítsük az oldatot majdnem 
forrásig. Vegyük le a serpenyőt a tűz-
ről, és tegyük bele a leveleket 30 percre.
2. Ha letelt a 30 perc, tegyük a serpe-
nyőt a csap alá, és engedjünk rá hideg 
vizet, de óvatosan, nehogy fröcsköljön 
a  víz, hiszen a  mosószóda akár ki is 
marhatja a bőrünket. 
Kiértékelés: Látható, hogy a levél lágy 
részeit sikerült ezzel a  módszerrel el-
távolítanunk, így a  megmaradt vázat 
megszárítva megvizsgálhatjuk azt. 

lEvélváz MEGfIGyElésE II.
Feladat: Levélváz megfigyelése
Eszközök: száraz levél, kefe, puha alá-
tét
Munkamenet:
1. A levelek vázát nagyon könnyen 
megvizsgálhajtuk, ha egy száraz leve-
let keresünk, pl. tölgyfalevelet. Helyez-
zük ezt egy puha alátétre, és egy finom 
kefe vagy ecset segítségével távolítsuk 
el a levélerezet közti részeket. 
Kiértékelés: Ha ezt elvégeztük, a visz-
szamaradt vázat könnyedén megfi-
gyelhetjük, és rajz segítségével füzet-
ben is rögzíthetjük.

II. KísérlEt: A víz ElpárolGásA 
A LEvELEKBŐL I.
Feladat: Egy kis megfigyelés és ma-
tematika segítségével megállapítható, 
hogy egy ág levelein keresztül mennyi 
víz párolog el.

a levelek 
megfigyelése

Nagy kiTTi – jurík TüNDe

Eszközök: főzőpohár, leveles ág, víz, 
étolaj, zsírkréta, négyzethálós papír
Munkamenet: 
1. Helyezzünk egy levelet a  négyzet-
hálós papírra és rajzoljuk körbe. Úgy 
kapjuk meg az egységnyi felületre 
jutó vízveszteséget, ha az összes elpá-
rologtatott víz mennyiségét elosztjuk 
a  négyzetek számával. Bármilyen le-
véllel elvégezhetjük a  feladatot. Mi fi-
atal diófa ágát használtuk.
2. Két főzőpohárra lesz szükségünk, 
mindkettőre készítsünk beosztást. 
Töltsük meg őket félig vízzel, és a vízre 
öntsünk egy rétegnyi olajat. Az egyik 
pohárba helyezzük bele az ágat.
3. Fontos, hogy mindkét poháron je-
löljük meg a vízszintet. Miután világos 
helyre tettük a  poharakat, 8 órán át 
állni hagyjuk őket. Ha letelt ez az idő, 
újra megmérjük a  vízszintet, hiszen 
így megtudjuk, mennyi víz párologha-
tott el a poharakból.
Kiértékelés: Mivel az olajon keresztül 
a víz nem tud párologni, ezért nyilván-
való, hogy csak a  leveleken keresztül 
párologhatott el a  hiányzó vízmeny-
nyiség. 

A víz ElpárolGásA 
A LEvELEKBŐL II.
Feladat: Ez a gyakorlat arra szolgál, 
hogy bemutassuk, a víz a növények 
leveleiből vízpára formájában kerül ki 
a környezetbe. Ha ez a távozó vízpára 
látható lenne, akkor úgy tűnne, mint-
ha a növényeket köd venné körül. 
Eszközök: gally, edény, víz, növény-
olaj, nagyobb befőttes üveg
Munkamenet: 
1. Egy növény levágott gallyát – tetsző-
leges fáról (mi diófa ágát használtuk) 
vízzel telt edénybe helyezzük. Azért, 
hogy a víz ne párologhasson el, a fel-
színére egy kis növényolajat öntünk. 
Fedjük le az edényt a növénnyel együtt 
egy nagy befőttes üveggel. 
Kiértékelés: Ha vízcseppek jelennek 
meg a befőttes üveg belső falán, látha-
tóvá válik, hogy a víz csak a növényből 
kerülhet ki, hiszen az edényből az olaj 
miatt nem párologhat.

nem biztosít kellő lehetőséget. Ezért 
is tartjuk fontosnak olyan oktatási 
módszerek alkalmazását, amelyek 
több lehetőséget kínálnak a kom-
munikációra és az együttműködésre, 
egyúttal segíthetik a romák társadal-
mi integrációját. A korlátozott nyelvi 
kóddal rendelkező gyereknek sokkal 
nehezebb a tanár mondanivalóját kö-
vetni, ha az kidolgozott nyelvi kóddal 
közvetíti a tananyagot, ezért is elő-
nyös, ha szemléltetjük is az elhang-
zottakat.

A biológiaórák alkalmával lehe-
tőségünk van növényhatározásokat, 
rovarfelismerési gyakorlatokat vé-
gezni, de ugyanígy a boncolásokkal, 
kísérletekkel és nyomok vizsgálatával 
is színesebbé és szemléletesebbé te-
hetjük az órákat. A módszertani kor-
szerűsítés, az önálló ismeretszerző és 
ismeretalkalmazó órák nagyban nö-
velik a tanulók biológiai műveltségét. 
A tananyag hatékony feldolgozása és 
sikeres elsajátítása érdekében elen-
gedhetetlen az összes tanuló folya-
matos manuális és szellemi munkál-
tatása. A hátrányos helyzetű tanulók 
esetében különösen fontos, hogy a 
tanár aktivitásán és a tanuló passzi-
vitásán, valamint a tanári tekintélyen 
alapuló hagyományos módszereket 
más alternatívák váltsák fel.

A hátrányos helyzetű gyerekekkel 
való foglalkozás továbbfejlesztésének 
egyik módja, ha sokkal több időt töl-
tünk velünk, a tanítási órán kívül. A 
pedagógusok nagy része azonban túl-
terhelt, nincs nagyon lehetőség a ta-
nítási órák utáni programokra, pedig 
sok a csonka vagy szétesett családban 
élő gyerek, akinek nem könnyű a 
beilleszkedés egy-egy osztályközös-
ségbe. Esetükben sokat számítana, 
ha társaival és a tanárral is lehetősége 
lenne kötetlenebb formában beszél-
getni, például egy túra alkalmával. 
Másrészt a gyerekek hozzáállása is 
változtatást igényelne e téren. Sok-
szor az iskola vonzó programokat kí-
nál ugyan, melyek után a tanulók elő-
ször érdeklődést is mutatnak, de ha 
már arról van szó, hogy a programok 
tanítási órán kívül valósulnának meg, 
kudarcba fullad a kezdeményezés. 

A pedagógus kreativitása elenged-
hetetlen ahhoz, hogy óráról órára 
meg tudja magának nyerni a sajátos 
nevelési igényű tanulót. A megfelelő 
feltételek megteremtése önmagában 
csak az első lépés, az igazán fontos az, 
hogy a pedagógus éljen a felzárkózta-
tás, az esélyegyenlőség biztosításának 
lehetőségével.



Útjelzők

Előre bocsátom, azt az állatkát, amelyet 
a 2016-os év sztárjának választottak, 
nem a mai élőlények között kell keres-
ni, mert az egy sok tízmillió évvel ez-
előtt élt, megkövesedett, egysejtű volt, 
vagyis kövület, szaknyelven fosszilia, 
amit nevezhetnénk ősleletnek is, de 
maradjunk inkább annál a kifejezésnél, 
amelyet a muzeológusok használnak, 
ősmaradvány.

A Magyarhoni Földtani Társulat, más 
tudományos társaságokhoz hasonló-
an, 2015-ben programot indított az ősi 
kövületek népszerűsítésére, s három 
javaslat közül a Szent László pénzeként 
ismert Nummulitesz kapta a legtöbb 
szavazatot. Ez pedig nem más, mint 
egy valóban pénzérmére hasonlító, 
több tíz millió évvel ezelőtt kihalt, mint 
említettem, megkövesedett mészvázas 
egysejtű. Pedig komoly vetélytársai vol-
tak, amelyek közül második helyre ke-
rült a magyar őslénykutatás jelképe, a 
földtörténeti alsó triászban – 230 millió 
évvel ezelőtt – élt kavicsfogú álteknős, 
a Placochelys placodonta. Harmadik 
helyre pedig a jura korszakból való 
szintén másodkori, vagyis 200 millió 
éves mecseki – komlói magvaspáfrány, 
a Komlopteris. Az elbírálásnál azonban 
nem a kor számított, hanem a népsze-
rűség. A Szent László-legendák közül 
ki ne ismerné azt, amelyiket Mátyás 
király udvari papja, Temesvári Pelbárt 
jegyzett le, miszerint a magyarok által 
üldözött kunok arany pénzt szórtak 
el, hogy a katonák harci lendületét le-
csillapítsák, ami sikerült is volna, ha a 
szentéletű király nem kéri Istent, hogy 
a pénzérméket változtassa át kővé? A 
csoda megtörtént, amit az is bizonyít, 
hogy a kőpénzek ma is több helyen 
megtalálhatók mind Erdély, mind 
Magyarország területén. De bizony az 
egyiptomi piramisok építőköveiben 
úgyszintén, amelyekben az ókori gö-
rög utazó, Hérodotosz a rabszolgák 
által elhullajtott lencsék megkövesedett 
maradványait vélte felismerni. Ez már 

egy kicsit közelebb áll a valósághoz, 
mert a nummuliteszek lencseformájú, 
óriás egysejtűek voltak – 1 mm-től 6 
cm nagyságig, de találtak 15 cm-eset 
is –, az embereket mégis inkább pénz-
érmékre emlékeztették. (Az érme gö-
rögül nómima, a kő vagy kőzet lithos, 
latinul pedig numulus). A Nummulitesz 
elnevezés Lamarchtól ered, bár ő a ki-
halt lábasfejűek – mai nevükön inkább 
fejlábúak –, ammonitok közé sorolta be. 
Ennek az lehetett az oka, hogy mind-
két állatcsoport belül kamrás, spirálisan 
csavarodott, csigára emlékeztető mész-
vázat épít(ett) maga köré. Csakhogy a 
ma is élő utódaik, a csigaházas polipok 
nem csupán méretében különböznek a 
Nummulitesztől, hanem abban is, hogy 
sokkal fejlettebb soksejtű állatok, s míg 
a Nummulitesznek minden kamrájában 
egy-egy állatka élt, az ammonitoknak 
csak az utolsó egy, a legnagyobb kam-
rája (volt) lakott. (Csupán az érdekes-
ség kedvéért jegyezzük meg, hogy aki 
olvasta Verne regényét, a Nemo kapi-
tányt, annak ismerős lehet a Nautilus 
mint Nemo tengeralattjárója, ami egyik 
őslényre sem hasonlított). Az viszont 
elgondolkodtató, hogy a csigavonalas 
elrendeződés már a vírusoknál megje-
lenik – a DNS molekula is kettős spirál 
–, és ez a forma újra meg újra feltűnik 
mind az egysejtű, mind a többsejtű 
eukarióták világában. És ha kitekintünk 
a világmindenségbe, ott is a csigavona-
las elrendeződést és eszerinti mozgás-
formákat láthatunk. 

Annak ellenére, hogy a Nummulitesz 
kihalt faj, mégis besorolható a ma 
élő egysejtű állatok, mégpedig az 
egyfélemagvúak (Plasmodroma) tör-
zsének, a gyökérlábúak (Rhizopoda) 
osztályának egyik rendjébe, a 
likacsoshéjúakéba (Foraminiferák). 
Mint ősmaradvány, gyakorisága miatt 
nem tartozik a védett kövületek közé, 
ezért szabadon gyűjthető. Amikor még 
aktív pedagógus voltam, tanulóim kö-
zött akadtak, akik féltett kincsként 

őrizgették többek között a Szent László 
pénzét is.

A kavicsfogú álteknős már nem olyan 
gyakori ősmaradvány, de annál becse-
sebb paleontológiai lelet. Nem véletlen, 
hogy a magyar őslénykutatásnak, mint 
említettem, ez a jelképe. Magyarország 
területén Laczkó Dezső geológus találta 
meg Veszprém közelében, még 1899-
ben. Megállapították, hogy testfelépíté-
se szerint nem lehet a ma élő teknősök 
közvetlen elődje, miként a szavazatok 
száma alapján a harmadik helyre szorult 
komlói magvaspáfrány (Komlopteris) 
sem tartozik a valódi páfrányok közé. 
Ugyanis levéllenyomatai megtévesztő-
en hasonlítanak az igazi páfrányokéra, 
a fonákjukon azonban hiába keresnénk 
spóratokokat (sporangiumokat), mert 
nem voltak nekik. Mint a magyar nevük 
is elárulja, magvakkal szaporodtak, így 
hát a nyitvatermő növények legősibb 
képviselői voltak.

Az ősmaradványok többsége az üle-
dékes kőzetek között található meg, 
pontosabban a tengeri üledékekben. 
Ebben azonban semmi különös nincs, 
mert a legtöbb mészvázas élőlény a ten-
gerekben élt. Mindazonáltal óhatatla-
nul felvetődik a kérdés, hogy lehet az, 
hogy vannak ősmaradványok, amelyek 
szárazföldi eredetűek? S azok a szabad 
levegőn miért nem porladtak el? A vá-
lasz egyszerű. Valami módon belepte 
őket az iszap, ami elzárta tőlük a leve-
gő oxigénjét, így a lebontók nem fér-
hettek hozzájuk, és nem végezhették el 
oxidációs tevékenységüket a növények 
esetében. Bár a dolgok egy kicsit bonyo-
lultabbak, a fent leírtak alapján arra (is) 
következtethetünk, hogy a Kárpát-me-
dencét az eltelt évmilliók során tenger 
borította, vagy inkább óceán. Ha kicsit 
keresgélünk, rá is lelünk a nevükre: 
Tethys-óceán, Pannon-tenger, melyekből 
időnként szigetek emelkedtek ki, melye-
ket elborított az akkori növényzet, s né-
hánynak az „őslenyomata” a palarétegek 
között fennmaradt.

az	év	óriás	egysejtűje
CsiCsay alajos
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Cikksorozatunk előző részeiben az el-
sősegélynyújtás alapjait foglaltuk össze, 
tematikus felbontásban 5 tanórára szét-
írva, példákkal, feladatokkal ábrázolva, 
lehetőséget adva a begyakorlásra, és 
egy tesztsorral leellenőrizve az elsajátí-
tott tudásanyagot. Ugyanilyen fontos-
nak tartom sok esetben, hogy ne csak 
a segítségnyújtásra, de a megelőzésre 
is nagy hangsúlyt fektessünk, hogy a 
gyerekek már fiatal korukban megta-
nulják az egészséges életmód alapjait, 
amit aztán egész életükben természetes 
módon tudnak életvitelükbe beiktatni. 
Ezeket az alapelveket legegyszerűbben 
gyakorlatokkal, feladatokkal tudjuk 
szemléltetni, és a feladatokat az adott 
korosztály képességeihez egyszerűen 
tudjuk igazítani, formálni. A felada-
tok előtt célszerű elmondani egy-két 
teoretikus információt a témáról, ill. 
valamilyen érdekességet, mely felkelti 
az érdeklődésüket. Ajánlatos egy tor-
natanárral, akár a testnevelésóra kere-
tein belül, játékos formában csinálni a 
feladatokat.

A JElszó: rIzIKófAKtor
Szükségünk lesz 6 különböző színű lab-
dára, és 6, a labdákkal megegyező színű 
bójára vagy karikára. Előre tisztázzuk, 
hogy melyik szín milyen rizikófaktor-
nak felel meg (elhízás, magas vérnyo-
más, cukorbetegség, mozgásszegény 
életmód, dohányzás, magas koleszte-
rinszint). A játék lényege egy egyszerű 
kidobós játék, két csapat játszik egymás 
ellen, miközben el kell kerülni, hogy a 
másik csapat eltalálja az első csapat já-
tékosait. Figyelni kell, hogy milyen szí-
nű labda találja el a játékost, a szerint 
kell a megfelelő rizikófaktor csapatába 
a megfelelő színnel ellátott bója mögé 
besorakozni. A felsorolt eszközökkel 
akár más játékot is ki lehet találni (pl. 
fogócska), ami által a játékosok elsa-
játítják a leggyakoribb rizikófaktorok 
megnevezéseit.

vénáK és ArtérIáK
Ehhez a feladathoz nincs szükségünk 
kellékekre. A felvezetésben tisztázni 
kell az életmóddal kapcsolatos kocká-
zati tényezőket (elhízás, rossz táplálko-

éleTek múlHaTNak rajTa 
– az egészséges éleTmóD okTaTása alap- 
és középiskolások részére, 6. rész

TóTH Tar éva

zási szokások, magas vérnyomás, do-
hányzás, mozgásszegény életmód, stb.), 
és azt is, hogy ezek a faktorok hogyan 
váltják ki a vénák és artériák eltömődé-
sét, ezzel szívinfarktust vagy agyvérzést 
okozva. Képzeljük el, hogy a tornate-
rem a testünk, és a vonalak a talajon az 
érrendszerünk. Jelöljünk ki pár diákot, 
ők lesznek a fogók, ezáltal ők jelentik 
majd a szívbetegségek kockázati ténye-
zőit. A többi diák feladata sétálni a vé-
nákon és artériákon keresztül úgy, hogy 
lehetőleg ne kapják el őket. A fogók 
szabadon tudnak mozogni a teremben, 
viszont tudjuk szabályozni mindkét 
csoport mozgását egyszerre, mégpedig 
vezényszavakkal, mint pl. lassú séta, 
futás. Ha egy diákot a fogók elkapnak, 
„blokkoló” lesz belőle, ebben az esetben 
egy fordított „V” pózt vesz fel kb. 20 
másodperc erejéig, azután visszatérhet 
a játékba. Amennyiben a mozgó játékos 
egy blokkolóhoz ér, át kell csúsznia a lá-
bai között a folytatáshoz. Egy idő után 
cseréljük le a fogókat. A játék befejezé-
seként beszélgessünk el, milyen nehéz-
ségek merültek fel blokkolóként, illetve, 
hogy mennyire volt nehéz kikerülni az 
akadályokat. Pontosan ilyen nehéz dol-
ga van a vérnek áthaladni az artériákon, 
abban az esetben, ha egy zsírmolekula 
blokkolja az útjukat. A szív ilyenkor 
sokkal nagyobb erőt fejt ki, ez vezethet 
a szívinfarktushoz.

ARTÉRIáK ÉS vÉDELMEZŐIK
A feladathoz „softball” labdák (lehet 
kötött fonallabda vagy papírlabda is), 
hullahopp karikák, bóják, frizbik szük-
ségesek. Először magyarázzuk meg 
a diákoknak, hogy a fizikai aktivitás 
(gyerekeknél legalább 60 perc napon-
ta) segít megelőzni a zsíros koleszterin 
lerakódását az érfalakon. Demonstrál-
juk a karikák segítségével (artériák) a 
vér áramlását és a helytelen táplálkozás 
által a koleszterin (labdák) lerakódását 
az érfalon. Osszuk két csoportra a di-
ákokat. Állítsuk fel a bójákat a terem 
közepén elválasztó-vonalként. Helyez-
zük a karikákat (artériák) a terem két 
végébe. A diákok feladata beletalálni a 
labdákkal (zsír) az ellenfél hullahopp 

 A Magyarhoni Földtani Társulat az 
év ősmaradványa programmal pár-
huzamosan meghirdette a 2016-os év 
ásványa programot is. A három jelölt: 
gránátok, pirit és barit közül a gránát-
csoport (kémiai összetételük alapján 
szilikátok) került az első helyre, máso-
dik lett a tréfásan bolondok aranyaként 
is emlegetett pirit (vasszulfid) és harma-
dik a szulfátok közé tartozó (súlypát-
ként is ismert) barit. Megvallom, engem 
egy kissé zavar, hogy a gránátokat a je-
lölők, csak úgy vaktában odavetették, az 
ugyancsak esetlegesen kiválasztott pirit 
és a barit közé. Mert hogy nézne ki, ha 
példának okáért az MME év madarával 
is hasonló módon járna el, mondanák, 
legyen az év madara a galamb. Nemcsak 
az ornitológusok, hanem a madarakat 
kedvelők is azonnal megkérdeznék, 
melyik? Ezt azért teszem szóvá, mert 
rengeteg gránát (kő) van, melyek szebb-
nél szebb színekben pompáznak, sok 
közöttük a drágakő – nem ok nélkül il-
lesztették rájuk a „kultúrkő” nevet (is) –, 
és mindegyiknek más-más az ásványta-
ni, meg persze az ékszeripari neve. Bár 
nagyon szép egy jól fejlett pirit kristály 
is, de milyen alapon versenyezhet(ne) 
akár egy vérvörös piroppal, közismer-
tebb nevén csehgránáttal? Azért csak 
váljék dicséretére a társaságnak, hogy 
meghirdette az „őrmaradványokat” és 
az ásványokat népszerűsítő programju-
kat. Nálunk, Szlovákiában viszont, már 
a 2000-es évek elején – épp a magyar 
pedagógusok közreműködésével – sze-
rény, de színes könyvecskékben azt is 
közzé tétette a környezetvédelmi mi-
nisztérium, hogy az állatok, növények, 
kövületek és ásványok közül melyik a 
védett, s azoknak pénzben kifejezve 
mennyi az eszmei értékük. Ugyanis a 
természet kincsei ott a legszebbek, ahol 
vannak. Bár megengedett körülmények 
között és meghatározott feltételekkel 
gyűjthetők, de ha lehet, ne váljanak ha-
szonleső, felelőtlen, mi több, garázda 
egyének prédájává.



egészséges éleTmóD

Az étEl rAbJAI
Jól jöhet a  játékhoz 10 db műanyag 
ételmakett (az 5 csoport képviselői: 
gyümölcs, zöldség, gabonaféle, fehérje 
és tejtermék), övek vagy kötények (két 
különböző színben), hullahopp kari-
kák. A diákok két csoportot alkotnak, 
színes övekkel megjelölve. A  játék lé-
nyege, hogy megszerezzék a helyes élel-
miszer-csoportot az ellenfél csapatától, 
és visszavigyék a hűtőszekrénybe (kari-
kák) anélkül, hogy az ellenfél megfogja 
az érintett diák övét. Amennyiben meg-
fogják, akkor „börtönbe“ kerül addig, 
amíg a  csapattársa ki nem szabadítja, 
tehát meg nem érinti a kezét. Ez kicsit 
a fogócska és a „macska“ játék ötvözete. 
A játékot egy kérdéssel kezdjük, melyre 
a válasz valamelyik élelmiszer a 10 kö-
zül. Ezt az élelmiszert kell megszerez-
ni. A szabályokat mi is változtathatjuk, 
a variációk száma így nagyon sok lehet.

A „SóS 6-oS“ GyűjTŐvADáSZATA
Mindenképpen szerezzük be olyan 
ételek csomagolásait, melyek a legma-
gasabb sótartalommal rendelkeznek, 
vagyis ez az ún. „sós 6-os” (pizza, kenyér 
és péksütemény, felvágottak és pácolt 
húsok, kész vagy félkész baromfihúsok, 
szendvicsek, porból készült levesek). A 
diákok feladata az élelmiszerek címkéin 
feltüntetett nátrium mennyiségét meg-
keresni, figyeljék meg, milyen mérték-
egységben (mg) és milyen mennyiségre 
van feltüntetve (hány g-ban található). 
További feladatuk lehet az élelmiszerek 
osztályozása, szerezzünk be ún. „light” 
(diétás) élelmiszer-csomagolásokat, így 
több csoportot alakíthatunk ki: nátri-
um-mentes (≤ 5 mg/adag), nagyon ala-
csony (≤ 35 mg/adag), alacsony (≤ 140 
mg/adag), közepes (≤ 450 mg/adag), 
magas nátrium tartalmú (> 450 mg/
adag). Házi feladatként készíthetnek 
ugyanilyen listát az otthon található 
élelmiszerekről is.

zAcsKós EbéD
Ehhez a  feladathoz kellenek papír-
zacskók, egyensúlylabdák és gumikö-
telek, képek az 5 élelmiszercsoportról 

(gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, 
tej, hús és hüvelyesek), gyors zene. 
Tegyünk 5 példát minden csomagba, 
tehát lesz egy zacskó, melyben csak 
gyümölcsök lesznek, a másikban csak 
zöldségek. Fontos, hogy az étkezésünk 
során mind az 5 csoportból tartalmaz-
zon az ételünk legalább egyet. Mutas-
sunk képeket készételekről, és ismerjék 
fel, milyen ételcsoportokból származ-
nak a  hozzávalók. A  feladat összeál-
lítani az ételcsomagokat úgy, hogy 
mindegyik csoportból egy képviselő 
legyen benne. Indítsuk el a zenét, mi-
közben a diákok táncolnak, kezükben 
a  zacskóval, ha a  zene elhalkul, párt 
kell alkotniuk valakivel. A  párokon 
belül cserélhetnek a csomagjukból egy 
darab képet. A cél az olyan csomag ki-
alakítása, amelyben mindegyik élelmi-
szercsoport képviselői megtalálhatóak 
lesznek. A  játék után beszélgessünk 
a tiltott ételekről, melyek csak néha ke-
rülhetnek az asztalunkra (hasábburgo-
nya, cukorkák, kekszek).

Sokat segít, ha játékosan próbál-
juk elmagyarázni a  gyümölcsök és 
zöldségek fontosságát az étrendben. 
Osztályozzuk őket a  színük alapján. 
Mondjuk el, milyen különbségek van-
nak közöttük. A  gyümölcsök magjai 
is ehetőek (barack, alma, paradicsom, 
eper...)? A zöldségek szára (zeller), le-
vele (saláta) vagy gyökere (burgonya) 
fogyasztható? Keressenek érdekessé-
geket, pl. a friss alma úszik a vízen (25 
%-a levegő), a görögdinnye 92 %-a víz...

Ne feledkezzünk meg az alvásról 
sem! Világosítsuk fel a  diákokat, me-
lyik korosztálynak mennyi alvásra van 
szüksége (újszülöttnek 12-18 óra na-
ponta, 10 éves kor felett 8-9 óra napon-
ta). Mindig próbáljunk meg ugyan-
abban az időben lefeküdni és felkelni, 
még hétvégén is. A  szobánk legyen 
csendes és sötét. Tartsunk minél keve-
sebb elektronikai cikket a szobánkban, 
és a többit is kapcsoljuk ki. Ne fogyasz-
szunk koffein tartalmú italokat és éte-
leket, főleg ne az esti órákban (ilyen 
a csoki és a egyes teák is).

karikáiba. Az a csapat nyer, amelyik 
több labdát tudott a karikákba dobni. 

A játék tovább folytatódik a második 
körrel. Válasszunk ki 3 diákot, akik a 
védők csapatát fogják alkotni, 6 kari-
kával a hátuk mögött, majd a frizbik 
(pajzsok) segítségével kell kivédeniük 
a támadó labdákat. Ebben az esetben 
a pajzsok a fizikai aktivitást jelentik. 
Fontos megjegyezni, hogy a testünknek 
szüksége van a zsírokra, hogy biztosítsa 
a normális életfunkciókat, de a túl sok 
zsír súlyos problémákhoz vezet. 

A stroKE JElEI
Készítsünk plakátokat, színezőket, ce-
ruzákat, és keressünk egy rövid videót 
a stroke tüneteiről. A 4 plakátot (arc, 
kar, száj, telefon) helyezzük az osztály-
ban 4 különböző területre. Az osztályt 
4 csoportra osztjuk, mindegyik csoport 
a megnézett videó és az előző ismeretei 
alapján a kapott poszteren felrajzolja a 
stroke legfontosabb tüneteit az arcon, 
a karon, összegyűjtik, milyen hatással 
van a beszédre, és hogyan bonyolíta-
nának le egy segélyhívást. A gyakorlat 
végén a csoportok témát cserélhetnek 
vagy kiegészíthetik egymás posztereit.

Az egészséges étkezés elsajátítására 
is fel kell hívnunk a figyelmet. Zárjuk 
ki az étrendünkből a magas só-, ko-
leszterin-, cukortartalmú, telített zsír-
savakkal, transz-zsírokkal teli ételeket, 
együnk sok zöldséget, gyümölcsöt (1,5-
2 bögre naponta), tejet és tejterméket 
(2-3 bögre naponta), húst és hüvelyese-
ket (100-150 g naponta), teljes kiőrlésű 
gabonaféléket (100-170 g naponta), és 
„ne együk túl” magunkat. A hatalmas 
ételadagok, az alacsony tápanyagú, de 
magas cukor-, só-, zsírtartalmú ételek, 
a TV előtt való ülés, vagy az órákig tar-
tó videó-játékozás, a mozgásszegény 
életmód mindenképpen túlzott zsír-
raktározáshoz, elhízáshoz vezet. Ma-
napság több elhízott ember van, mint 
egészséges súlyú! A 2-19 éves gyerekek 
körében 10-16% a túlsúlyosak aránya. 
Az elhízás depressziót, szorongást és 
alacsony önbecsülést okoz. De nem 
csak a kinézetünkre van hatással, ha-
nem megrövidíti az élettartamot, meg-
növeli a szívbetegségek, cukorbetegség, 
stroke, a rák és a csont-ízületi gyulla-
dások kockázatát. Az elhízás megelőz-
hető! Az egészséges étrend és mozgás 
mellett fontos az elegendő folyadékfo-
gyasztás is. Sokan észre sem vesszük, 
hogy keveset iszunk: ha a szomjúság 
jelei jelentkeznek, már dehidratáltak 
vagyunk. Igyunk minél több vizet, teát, 
esetleg friss gyümölcsleveket.



kémia

Azt mondják, amit az ember hall, azt 
elfelejti, amit lát, azt megjegyzi, de amit 
megvalósít, azt valóban megérti. Ez a 
megállapítás többé-kevésbé találónak 
bizonyul számos emberi tevékenység-
nél, ám a kémia területe azon kevesek 
egyike, ahol az élményszerű oktatás 
mindennél hatékonyabban érvényesít-
hető. A tanulás szó a pedagógiában ál-
talában ismeretszerzést, a tudományos 
világnézet alapjainak elsajátítását, jár-
tasságok és készségek kialakítását, ké-
pességfejlesztést jelent, vagy valamilyen 
speciális tevékenységre utal, amelyet 
meghatározott céllal, jól körülhatárolt és 
rendszerint szóbeli anyaggal kapcsolat-
ban, szándékosan végeznek, s amelynek 
eredményeként a bevésett és megtartott 
anyag különböző helyzetekben felidéz-
hető. Az emberben vannak alapvető, a 
megismerésre irányuló késztetések. A 
meglepetés, bizonytalanság, kíváncsi-
ság a problémaszituációk tisztázására, 
megoldására, tehát tanulásra ösztönöz-
nek. Motiváción azoknak a különböző 
eredetű indítékoknak együttesét értjük, 
melyek a tanulót a tanulásra ráveszik, 
és a tanulási kedvet és elhatározást a 
tanulás végéig ébren tartják. Semmi-
lyen életkorban sincs tanulás motiváció 
nélkül. Motiváló hatást az iskolában a 
leggyakrabban úgy tudunk elérni, ha 
valamilyen tevékenységet, eseményt, ta-
nulói szerepet vagy tananyagot érdekes-
sé teszünk, azaz felkeltjük tanítványaink 
érdeklődését. A kísérletezés olyan kuta-
tó-felfedeztető módszer, amely lehetővé 
teszi különböző jelenségek megfigyelé-
sét, érzékelését, majd az összefüggések 
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megragadását, értelmezését. A módszer 
didaktikai előnye az, hogy a tanulókat a 
cselekvési oldalról is aktivizálja. Fontos 
motivációs tényező lehet a más tantár-
gyakhoz való kötődés vizsgálata, a kap-
csolatok megemlítése, beépítése a tan-
anyagba. A kémia kísérleti tudomány, az 
iskolai oktatása bizonyos mértékig kü-
lönleges. A kísérletek és a gyakorlati fel-
adatok pótolhatatlan feladatot töltenek 
be a kémia és a kémiai tantárgyak okta-
tásában. Nincs még egy tantárgy, amely 
annyi lehetőséget adna a tanulókísér-
letekre, mint a kémia. A két-háromfős 
csoportokban elvégzett kísérletek, mé-
rések bővítik a tanulók anyagismeretét. 
Megtanulják az eszközök és az anyagok 
szakszerű, balesetmentes kezelését, mi-
közben finommozgásaik is fejlődnek. 
Megtapasztalják a különböző nagyság-
rendeket a tömeg, a felszabaduló ener-
gia, az idő tekintetében. Megtanulnak a 
lánggal bánni, a tűzzel kapcsolatos prob-
lémákat kezelni. A takarékos, gazdasá-
gos, környezetkímélő vegyszerhaszná-
latot is megszokják kísérletezés közben. 
A rendszeres kísérletezés pontos, meg-
tervezett, fegyelmezett munkát követel 
a  tanulóktól. A kísérletezés motiváló 
ereje pedig összehasonlíthatatlanul a 
legnagyobb az órai tevékenységek kö-
zül. Ezért a tanuló- és bemutató-kísér-
letek rendszeres szerepeltetése az egyik 
legfontosabb feladat. A cikk nem titkolt 
célja annak bemutatása, hogy a jogsza-
bályok ne a passzivitásra (mit tilos meg-
tenni) ösztönözzenek, épp ellenkezőleg, 
motivációként kell szolgálniuk a kísér-
letezés bizonyos szintű innovációjához, 

a tanár gyakorlásához és szakmai növe-
kedéséhez. A tudomány, a technika és a 
társadalom mint egész fejlődési irányvo-
nalai a tanári munkával szembeni meg-
változott igényekben és a tanulók okta-
tási folyamatban betöltött pozíciójában 
tükröződnek. A tananyagfrissítés, a tu-
dományos-technikai ismeretek nyomon 
követése össze kell, hogy kapcsolódjon 
a tanulók munkájának átgondolt szer-
vezésével és a tananyag önálló, alkotó és 
aktív elsajátításával. Minél széleskörűbb 
tevékenységbe kapcsolódnak be a ta-
nulók, annál több ösztönzést nyújt szá-
mukra a tevékenységek és a megismerés 
érvényesítése és fejlesztése. A legújabb 
jogszabályok ösztönzik a tanulók és a 
tanárok kísérletező kedvét. A biztonsá-
gos kémiai alapelvek elfogadásával tehát 
a tanároknak nem kell lemondaniuk a 
demonstrációs kísérletekről és az érde-
kes laboratóriumi gyakorlatok tantermi 
megvalósításáról. Rossz döntés volna 
kidobni a vegyszereket és korlátozni 
a laboratóriumi munkát. A követke-
zőkben részletezett konkrét kísérletek 
olyan munkavégzést kínálnak, amelyek 
biztonságos vegyszerekkel valósíthatók 
meg és jelentős motivációt, oktatási és 
esztétikai értéket nyújthatnak a tanulók 
számára. A következő kísérletek nem 
a tantervre és a kötelező tananyagra 
helyezik a hangsúlyt, sokkal inkább a 
tanulók figyelmét igyekeznek felhívni. 
A munkák nehézségi szintekre vannak 
felosztva, alkalmazkodva a tanterem, 
illetve a laboratórium felszereltségéhez. 
Néhány banálisabb kísérlet akár tanulói 
kísérletként is elvégezhető.
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1. Elszívás nélküli, tanteremben vagy 
iskolai laboratóriumban is elvégezhe-
tő kísérletek

a) Ferro-fotográfia
 25 ml desztillált vízben feloldunk 1 g 

kristályos vas (III)-nitrátot.
 Az elkészült oldathoz 1 g oxálsavat 

adagolunk.
 Feloldásig kevergetjük (az oldatot óv-

juk a fénytől).
 Egy szűrőpapírt az oldatba mártunk, 

majd kivesszük és hagyjuk lecsepegni, 
hajszárítóval megszárítjuk (egy sötét 
helyen).
 Az így kiszárított szűrőpapírra egy tár-

gyat (vagy alufóliából kivágott „masz-
kot”) helyezünk.
 A papírt kb. 10 cm távolságból lámpá-

val 2 percig megvilágítjuk.
 A 2 perc után a papírt 0,03 mol/l 

kálium-ferrocianid oldatba mártjuk.
 Ebben a pillanatban a megvilágított ré-

szek bekékülnek: ahol a papírt nem érte 
átvilágítás, fehér marad.
 Ezután a papírt desztillált vízbe áztat-

juk és hajszárítóval megszárítjuk.

Magyarázat:
A vas(III)-nitrát és az oxálsav re-
akciójából fényérzékeny vas-oxalát 
(ferrioxalát) keletkezik. Ahol fény érte 
a papírt, a vas(III) (ferrioxalát) vas(II) 
(ferrooxaláttá) redukálódik. A vas-só 
reakcióba lépő a kálium-ferrocianiddal 
sötétkék csapadékot ad. A ferrioxalát 
fény hatására ferrooxaláttá Fe(III) redu-
kálódik.

Az oxál anion oxidálódik.

A keletkező Fe(II) ionok száma az ab-
szorbeált fotonok számával arányos, 
ami tulajdonképpen a megvilágítá-
si idővel kerül arányba. A keletke-
ző vas(II) ionok reakcióba lépnek a 
kálium-ferrocianid ionokkal, és kék szí-
nezék keletkezik.

b) Világító oldat
 Egy nagyobb kémcsőbe vagy ki-

sebb mérőedénybe 0,7 g por alakú 
ftálsavanhidridet és 1,1 g rezorcint mé-
rünk ki.
 Hozzáadunk 2 csepp koncentrált fosz-

forsavat.

 A reakciós oldatot 215–220 °C közötti 
hőmérsékleten 10-20 percig hevítjük.
• A reakciók melléktermékeként kicsa-
pódó víz a kémcső falán kondenzáló-
dik. Ezután hagyjuk kihűlni, majd 5 ml 
desztillált vizet hozzáadva felforraljuk a 
keveréket.
 A kihűlt oldatot leszűrjük.

A fluoreszcencia megfigyeléséhez kis 
mennyiségű fluoreszceint oldunk fel 
1–2 ml acetonban, majd kiöntjük 0,5–1 
liter 1–2%-os nátrium-hidrooxid ol-
datban (vagy nátrium-hidrogénkar-
bonát (szódabikarbóna) oldatban). A 
fluoreszcin nátrium sója fog fluoresz-
kálni.

Magyarázat:
A fluoreszcein vagy a rezorcin-ftalein 
egy piros színű kristályos anyag 315°C 
olvadási hőmérséklettel. A vízolda-
ta fény hatására sárgának tűnik, sötét 
háttér előtt viszont sötétzöld. A higított 
oldata sárga, ami annyit jelent, hogy a 
fehér fényből a kék fényt nyeli el, és 
átereszti a kiegészítő – sárga fényt. Az 
elnyelt kék fény egy bizonyos részét a 
fluoreszcin molekulák zöldként vetítik, 
ezért a vízoldat nappali fényben sárga 
és zöld is egyben. Ha az oldatot átvi-
lágítjuk, például egy ablaknál, inkább 
sárgának látjuk a színt, míg sötét háttér 
mögött zöld szín jelenik meg. Ezt a je-
lenséget nevezzük fluoreszcenciának. 
Egy anyagról akkor mondjuk, hogy 
fluoreszcens, ha a beeső fényt más, 
magasabb hullámhosszúra alakítja. A 
fluoreszcencia csak addig tart, amíg az 
anyag más fényforrásnak van kitéve.

c) Csillagszóró első kézből
 Egy mozsárban összezúzunk 10 g 

stroncium (vagy nátrium, kálium, 
lítium)-nitrátot, 3 g keményítőt, 4–5 g 
vasport és 1 g alumíniumport. 
 Egy kevés meleg víz keverékhez adásá-

val sűrű péppé keverjük.
 Egy vasdrótból levágunk kb. 15 cm-es 

darabot, az egyik végét behajlítjuk, és a 
10 cm-es részre felhordjuk az elkészült 
pépet.
 Az így elkészült drótot alaposan kiszá-

rítjuk a szárítóban (kb. 110°C-on).
 Az alapos szárítás után készen áll a 

csillagszóró. Az egyik végén meggyújt-
juk, és megfigyeljük, hogyan szikrázik 
és milyen lánggal ég.

Magyarázat:
A gyúlékony keverékben lévő stronci-
um-nitrát a melegítés hatására felbom-
lik. A keletkező oxidációs elem megfe-

lelő körülményeket biztosít a fémek és 
hozzáadott keverékek égésére.

2.  Elszívás nélküli, iskolai laboratóri-
umban megvalósítható kísérletek

a) Az oxigén nélküli égés rejtélye
 Egy gázfejlesztő készülékben kalcium 

és sósav reakciójával széndioxidot állí-
tunk elő.
 Az előállított szén-dioxiddal megtöl-

tünk egy nagyobb lombikot vagy mérő-
hengert.
 A hevítő kanálra magnézium darabo-

kat teszünk, és meggyújtjuk a Bunsen-
égőben.
 A lángoló magnéziumot átvisszük a 

széndioxiddal telt lombikba, és megfi-
gyeljük, hogy továbbra is ég.

Magyarázat:
A széndioxid akadályozza a szénvegyü-
letek égését. A magnézium és a széndi-
oxid között redox reakció játszódik le, 
amely rendkívül exotermikus. A reak-
ció mellékterméke a szén és a magné-
zium oxid. A kísérlet arra is rávilágít, 
hogy a lángoló magnézium nem oltható 
széndioxiddal.

b) Gyúlékony vas
 Egy kis lombikban 10 ml desztillált 

vízben feloldunk 3 g vas(II)-szulfátot.
 Egy másik lombikban 10 ml desztillált 

vízben feloldunk 2,3 g ammónium-
oxalátot.
 A két oldatot összeöntjük, melynek so-

rán vas-ammónium sárga színű kicsa-
pódás keletkezik.
 A kicsapódást Büchner-tölcsérrel le-

szűrjük, átöblítjük egy kevés vízzel, és a 
levegő átszivattyúzással szárítjuk (5–10 
percig).
 A kiszárított terméket lekaparjuk, és 

egy száraz kémcsőbe tesszük.
 A kémcső tartalmát melegíteni kezd-

jük, az elején óvatosabban.
 Amikor a víz kondenzációja megszű-

nik a kémcső falán, mérsékeljük a me-
legítést. Amikor a sárga anyag teljesen 
feketévé változik, abbahagyjuk a mele-
gítést.
 A kémcsövet dugóval lezárjuk, a tartal-

mát hagyjuk kihűlni.
 A helyiséget lesötétítjük, és az asztalra 

egy ív szűrőpapírt teszünk.
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 Kinyitjuk a kémcsövet, és a tartalmát lassan kiszórjuk a szűrőpapírra kb. 1 m ma-
gasságból.
 A szilárd anyag a levegővel érintkezéskor elég (szikrázik).
 A forró részecskék apró pöttyöket égetnek a papírra.

Magyarázat:
A vas(II)-szulfát és az ammónium-oxalát reakciójaképpen vas-ammónium kelet-
kezik, amely a növekvő hőmérsékletnél felbomlik, és vas-oxid keletkezik. A finom 
por alakú oxid könnyen reakcióba lép a levegő oxigénjével – piroforikus.

c) Vegyi sör
Kétféle oldatot készítünk:
 Egy 300 ml-es lombikban elkeverünk 0,15 g nátrium-szulfitot, 25 ml 10%-os 

etanollal, 5 ml 10 %-os kénsavval, és a teljes térfogatot 250 ml-re egészítjük ki 
(demineralizált víz).
 Egy ugyanilyen lombikba kimérünk 1,06 g kálium-jodátot, kb. 150 ml vizet, 3 – 4 

ml folyékony mosogatószert adagolunk hozzá, majd demineralizált vízzel 250 ml-
re egészítjük ki.
 Mindkét oldatot hirtelen beleöntjük a megfelelő edénybe (egy lombikba vagy akár 

egy eredeti söröskorsóba). Egy színtelen habos folyadék keletkezik. Néhány perc 
múlva a folyadék barnás-sárga „sörös” színűvé válik, és az eredmény nem tér el a 
valódi sör látványától.

Magyarázat:
A kénatomokat tartalmazó reagensek alacsonyabb oxidációs fokozaton (SIV) képe-
sek redukálni a jodid anionokat savas közegben az elemi jódra, amely a hígított vi-
zes-alkoholos oldatban a sör színére emlékeztető jellegzetes elszíneződést vesz fel.

3.  Elszívóval felszerelt laboratóriumban végezhető kísérletek
a) Görögtűz
 Egy fémedénybe 10 g kristályos stroncium-nitrátot teszünk, egy kis lánggal addig 

hevítjük, amíg a kristályos víz el nem párolog, és egy kásaszerű anyagot kapunk 
(összekeverjük egy fém pálcával).
 Amikor a nitrát felolvadt, eltávolítjuk az égőt, és hagyjuk kihűlni.
 A langyos olvadékba 2,5 g sellakot szórunk. Keverés mellett óvatosan melegíteni 

kezdjük (kis lánggal), amíg egy egyenletes keveréket nem kapunk. A megszilárdult 
masszát a teljes kihűlés után porrá zúzzuk, egy fém tálba vagy kerámia tálkába 
helyezzük, és egy lesötétített helyiségben meggyújtjuk. Intenzív vörös lánggal ég.

Magyarázat:
A stroncium-nitrát a hő hatására elbomlik, a keletkező oxigén elősegíti a sellak 
égését, és a stroncium ionok vörösre színezik a lángot.

b) Lila köd
 Egy nagyobb kémcsövet állványba rögzítünk.
 A kémcső fölé egy 1 literes főzőlombikot teszünk a fenekével felfelé úgy, hogy a 

lombik nyílása eltakarja a kémcső nyílását.
 Egy porcelán tálban összezúzunk 7 g jódot és 2 g cinkport (minden eszköznek 

száraznak kell lennie).
 A lombikot megemeljük, és az elkészült keveréket a kémcsőbe öntjük.
 A lombikot úgy állítjuk be, hogy a kémcsőbe vizet önthessünk.
 A kémcsőbe kb. 3 ml desztillált vizet töltünk, majd a lombikot gyorsan a kémcső 

fölé helyezzük.
 Megfigyelhető, hogy intenzív lila ködfelhő képződik.

 A kémcső tartalma magától felmeleg-
szik, a jód szublimál, a kémcsőben cink-
jodid oldat keletkezik.
 A kísérletet az elszívóban is megvaló-

síthatjuk úgy, hogy egy kerámiatálkába 
szórjuk a reakciós keveréket, és a köze-
pére vizet cseppentünk. A lila köd meg-
jelenése után a keverék meggyullad.

Magyarázat:
A jód és a cink reakciója szilárd halmaz-
állapotban nem megy végbe, de víz hoz-
záadásával azonnal beindul.

4.  Szabad ég alatt végezhető kísérletek
A végére pedig jöjjön egy olyan kísérlet, 
amit a szabad ég alatt, leginkább beto-
non a legjobb elvégezni.

a) Vas-fénysugár
 Egy tálban alaposan keverjünk el 30 g 

vas-oxidot és 8 g alumínium port.
 Egy kisebb méretű kerámia virágkaspót 

kibélelünk agyaggal úgy, hogy odabent 
egy tölcsérformát kapjunk.
 Szűrőpapírból sima szűrőt készítünk, 

amelyet a kiszárított agyaggal kitöltött 
virágcserépbe helyezünk.
 A papírtölcsérbe beszórjuk a reakciós 

keveréket, a keverék tetején (a közepé-
be) kálium-permanganátból kis halmot 
képezünk.
 A virágcserepet egy fém gyűrűbe he-

lyezzük, a virágcserép nyílása alá vízzel 
teli fémtálat helyezünk (homokra he-
lyezve).
 A permanganát közepére néhány 

csepp glicerolt cseppentünk, majd 
gyorsan hátrálunk. Rendkívül intenzív 
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reakció megy végbe. Lángok csapnak 
fel, a keverékből szikrák és forró anyag-
darabok szóródnak szét (a kísérletet 
leginkább a szabad ég alatt betonon a 
legjobb elvégezni).
 A forró nyers vas kicsöpög a vízzel teli 

tálba, a víz felbomlik, és szikrázó gáz ke-
letkezik, ami be is gyullad.
Az alumínium fém, főként annak 
poralakú formája erős redukciós tényező 
– képes befogadni az oxigént más vegyü-
letekből. Ezt a tulajdonságát használják 
a metallurgiában fémek előállítására. A 
keverék meggyújtásához a glicerin és a 
kálium-permanganát erős exotermikus 
reakciója kerül felhasználásra.
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Dalok:
Mi vagyunk az óvodások, 
(A Virágéknál ég a világ dallamára)
Mi vagyunk az óvodások, 
figyeljetek, fiúk, lányok, 
halihó-halihó, a műsorunk nagyon jó.

Még mielőtt belekezdünk, 
néhány szóval ismertetjük, 
miképpen jutunk el óvodába mi reggel. 

Minden reggel korán kelünk, 
mosakodunk, fésülködünk, 
azután szaporán óvodába megyünk ám.

Tanulunk ott sok-sok szépet, 
dalocskákat, versikékét. 
Vidáman daloljuk most is, 
  amit tanultunk. 

Öregszünk már... 
(A Beültettem kiskertemet a tavasszal 
dallamára)
Öregszünk már, öregszünk már, 
  mindhiába,
Nem járhatunk örökké csak óvodába, 
A hátunkon táska már, 
Elmegyünk mi innen már, 
Az iskolába.

Óvó néni, ne sirasson, mindhiába,
Nem járhatunk örökké csak óvodába, 
A táskában könyvek már,
Elmegyünk mi innen már, 
Az iskolába.

Kisóvodás én már többé nem leszek 
(A Jaj, de magas, jaj, de magas ez a 
vendégfogadó dallamára)
Kisóvodás, kisóvodás én már 
  többé nem leszek,

búCsú az óvoDáTól

Kalapomba, kalapomba 
  kakastollat nem teszek,
Mert a kakas kukorékol hajnalban,
S kikiáltja, hányszor álltam a sarokban.

Én ezután, én ezután kisóvodás 
  nem leszek,
Játékkockát, játékkockát 
  a kezembe nem veszek,
Játék helyett könyvet teszek a táskába,
Így indulok el az első osztályba.

Itt a csoport...
d d d m, sz sz sz m, f f f r, d d d  
d d d m, sz sz sz m, f f f r, d d d 

Műsor elejére:
1. Itt a csoport, itt a csoport, 
  ahogy ez már megszokott,
Hogy kívánjon mindenkinek 
  szép virágos jó napot.
2. Felmehet immár a függöny, 
  kigyúlhat a fénysugár.
Hiszen rég, hogy a közönség 
  versekre meg dalra vár.

A műsor végére:
3. Csoportunknak minden tagja, 

ahogy ez már megszokott, 
Búcsút mond a közönségnek, 
szép virágos jó napot!

4. Verset mondtunk, nótázgattunk, 
  óvodától búcsúztunk,
  (nincs második sora a szakasznak.)
5. Ha a műsor megnyerte  

a tetszésüket, egyhamar 
Elvárjuk, hogy a teremben kitörjön 
a tapsvihar!

pázmáNy aNNamária

Az ember életében teljesen természetesen, előre meghatározott időben érkeznek 
el kiemelkedő események, amelyek emlékezetesek maradnak egész életében. Ilyen 
ünnepi alkalom az a nap is, amikor a nagycsoportos óvodások búcsút vesznek az 
óvodától, az alkalmazottaktól és a többi gyerektől, hiszen a nagy vakáció után már 
nem az óvodát fogják látogatni, iskolások lesznek. Ez a nap mind a szülők, mind a 
pedagógusok és a gyermekek számára megható esemény. A szülőkben tudatosul, 
hogy milyen gyorsan elrepült a három év, és újabb feladatok várják majd őket és 
gyermekeiket. A pedagógusok is nehéz szívvel engedik útjukra a gyerekeket, akik 
az óvodai évek alatt a szívükhöz nőttek, három éven keresztül nap mint nap együtt 
játszottak, nevettek és végigkísérhették az óvodába érkező apróság cseperedését. A 
gyermekek izgatottan várják az iskolát, érzelmeikben együtt munkál a büszkeség, 
a bizonytalan várakozás, a kisebb-nagyobb szorongás az újtól.

A ballagási ünnep alkalmára válogattam össze néhány verset, dalt és vidám je-
lenetet.
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Kisiskolás az én nevem...
(A Megy a gőzös, megy a gőzös Kani-
zsára dallamára)
Kisiskolás az én nevem, 
Ki nem hiszi, jöjjön velem,
Iskolába sietek én, 
Nem ülök én anyám ölén.

Ezért aztán minden reggel
Elindulok nagy örömmel, 
Jól viselem én ott magam,
Dicséret lesz a jutalmam.

Versek: 
Csanádi Imre: Hatévesek búcsúzója
Mentovics Éva: Búcsú az óvodától
Tali Gitta: Óvodáskor
K. László Szilvia: Ovi-búcsúztató, 
Tarisznyába való vers
Donászy Magda: Búcsú az óvodától, 
Hogy is volt
Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról

Az óvodán végigmegyek én
Az óvodán végigmegyek én,  
A kezembe kendőt veszek én,  
A kendővel vígan intek én,  
Elbúcsúzom nyár végén.

Az iskolán végigmegyek én,  
A kezembe könyvet veszek én,  
Az osztályban első leszek én,  
Meglátjátok év végén!

Szalai Borbála: Csacsi 
Nőtt a csacsi, növekedett,  
nagy csacsivá cseperedett.  
Azt mondta az anyukája:  
„Beíratlak iskolába! 

Tanulj, fiam, okosodjál,  
lusta szamár ne maradjál!”  
- Így került az első b’-be,  
csacsi család csemetéje. 

Vettek neki könyvet, irkát,  
kalamárist, tollat, tintát.  
Táskát is, egy szép nagyot,  
abba mindent berakott.

Reggelenként útnak eredt,  
a nagyfülű csacsigyerek.  
Sietett, hogy idejében  
ott legyen az első b’-ben. 

Gondtalanul nyargalászva  
ment mindig az iskolába.  

Hátán vitte tudományát,  
a hatalmas teli táskát… 

Mert a csacsi úgy gondolta,  
a tudományt abban hordja.
Teltek, múltak napok, hetek,  
a sok kicsi elsős gyerek 

az abc-t megtanulta,  
már az egyszer-egyet fújta.  
A csacsi meg minden este  
a könyvét feje alá tette! 

Azt hitte, a tudománya  
így vándorol buksijába.  
Tanulni biz’ nem volt kedve,  
sose tudta, mi a lecke! 

Ült, csak ült a szamárpadban,  
kalimpált a füle nagyban…
Csacsi család fiacskája  
az első b’-t ötször járta. 

Tudomány rá így sem ragadt,  
bizony, jó nagy szamár maradt!

Iskolás jelenet:
 Egy gyerek: Mit játsszunk, gyerekek?
 Mindenki: Játsszunk iskolásdit.
 Egy gyerek: Lehetek én a tanító néni?
 Mindenki: Igen.
 Tanító néni: Mi legyen az első óra?
 Mindenki: Torna, torna!
 Tanító néni: Akkor járjunk körbe.
 Mindenki: Mi csak mindig megyünk, 

megyünk. Egyszer aztán lecsücsülünk, 
csüccs. (a mondóka végén leguggolnak)
 Tanító néni: Álljunk fel és utánozzuk 

a gólyát.
 Mindenki: Éhes volt az öreg gólya, bé-

kát fogni ment a tóra. Ám a béka sem 
volt rest, vízbe ugrott egyenest. (ma-
gasra emelik a térdüket járás közben, a 
mondóka végén guggolva maradnak)
 Tanító néni: Most mi leszünk a békák.
 Mindenki: Béka, béka, brekeke. Tóba 

lóg a feneke. Leveleken ugrálna, ha a 
lába nem fájna. (ugrálás)
 Tanító néni: Ugráljunk, mint a verebek!
 Mindenki: Ugráljunk, mint a verebek! 

Rajta, gyerekek! (szökdelés)
 Tanító néni: Most pedig fussunk!
 Mindenki: Fussunk, szaladjunk, hadd 

lobogjon a hajunk. (futnak egy kört)
 Tanító néni: Fújjunk fel egy nagy lufit. 

(légző gyakorlat) Álljatok egymás mel-
lé, és forduljatok felém.

Énekeljük és mutassuk: 
1.  Fejem, vállam, térdem, ujjam, tér-

dem, ujjam, térdem, ujjam. Szemem, 
fülem, orrom, szám. (mindenki éne-
kel és mutatja a dal szövegét)

2.  Lassan forog a kerék, mert a vize 
nem elég. Gyorsan forog a kerék, 
mert a vize már elég. (karkörzés)

3.  Mozgatja a fejecskéjét, aztán meg a 
kezecskéjét. Hajlik jobbra, hajlik bal-
ra, gyere, baba, kezdjük újra. (moz-
dulatokkal kísérik a szöveget)

4.  Fújja szál a fákat/ dőlnek jobbra-bal-
ra/. Letöri az ágat, reccs. (leguggol-
nak)

 Tanító néni: Remélem, kellemesen 
elfáradtatok. Üljetek le, mert olvasni 
fogunk.
 Mindenki: Móra Ferenc: Zengő ABC 

(vers)
(A tanító néni mutatja a könyvet, és a 
gyerekek mondják a verset)
 Tanító néni: Nagyon ügyesek volta-

tok. Most pedig számolni fogunk.
 Mindenki: 

1. Első osztály, i-i-i,  
Második osztály, bicikli,  
Harmadik osztály, krumpliszár,  
Negyedik osztály, pipaszár,  
Ötödik osztály, kiskirály,  
Hatodik osztály, nagykirály,  
Hetedik osztály, kis szamár,  
Nyolcadik osztály, nagy szamár.

2. Egy, kettő,  
Három – te leszel a párom,  
Négy, hová mégy?  
Öt, majd fellök,  
Hat, majd felhajt,  
Hét, majd felvét,  
Nyolc, leszakadt a polc,  
Kilenc, kis Ferenc,  
Tíz, tiszta víz,  
Minek az a tiszta víz?  
Kerteket locsolni.  
Minek az a kert?  
Tököt belerakni.  
Minek az a tök?  
A disznónak adni.  
Minek az a disznó?  
A vásárra vinni.  
Minek az a vásár?  
Piros ruhát venni.  
Minek az a piros ruha?  
Iskolába menni.
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3. Egy üveg alma, 
Két üveg alma,  
Három üveg alma,  
Négy üveg alma,  
Öt üveg alma,  
Hat üveg alma,  
Hét üveg alma,  
Nyolc üveg alma,  
Kilenc üveg alma, 
Tíz, tíz, tiszta víz, 

  olyan, mint a folyóvíz.

Tantó néni: Nagyon ügyesen tudtok 
számolni. Akkor most énekóra követ-
kezik.
Mindenki: 
1. Á, bé, cé, dé…
2. Sehallselát Dömötör… 

 Tanító néni: Hány évszakot ismertek?
 Mindenki: 

Négy évszakot ismerünk.
Gyorsan jött és ment a nyár; 
virágpapucsban szaladt, 
telerakta gazdagon  
a gyümölcsöskosarat.
Szélcipőben jött az ősz, 
fázós fák alatt osont, 
míg a gazda szüretelt, 
lepergett a sárga lomb.
Hócsizmában jött a tél, 
nagy pehelybatyut cipelt; 
megcsúszott a tó jegén, 
fehér lett a rét, a kert.
Mezítláb jött a tavasz, 
s akkora csodát csinált,  
hogy kinyílt a gólyahír,  
s kikeltek a kislibák.

 Tanító néni: Hogyan kell viselked-
nünk?
 Mindenki: 

1.  Használjuk a varázsszavakat,
Varázsszavak ekképp szólnak: 
Kérem szépen! Köszönöm!
Ne haragudj, nem akartam!
Segítek-hagyd, felveszem!

2.  Mindig mondjunk igazat!
Minden ember hibákat vét,
De titkolni nem szabad,
Ha bevallod mindig szépen,
Megszeretteted magad.

3.  Hallgatunk a tanító nénire,
Valaki az iskolában 
Szívét osztja köztünk szét,
Ő az, aki anya helyett
Szeret, nevel és tanít.
Fogadj szót hát neki, kérlek,
Szépre, jóra tanít téged.

 Tanító néni: Még be sem mutatkoz-
tunk. Kérlek benneteket, szépen sor-
ban mondjátok el a neveteket. (minden 
gyerek bemutatkozik, és a keresztne-
vekre névcsúfolót mondunk)

Ádám – batyut visz a hátán.
Anna – tele van a kanna.
András – zörög a padlás, leesett a 
kolbász, megették a macskák.
Rebeka – dróton jár a dereka
Tej, túró, tejföl, Veronika, kelj föl. 
Itt a postás, kopogtat, barna legény 
csókoltat.

Babás jelenet:
 Lányok: - Elhoztuk a babáinkat, sor-

ba bemutatni. Ugye, de aranyos kis ba-
bák?  Tudjuk, azt fogják mondani, hogy 
csupa gyönyörűség, öröm rájuk nézni.
 1. kislány: Az enyém, ha ránézel, nagy 

a boldogságom, el nem cserélném sen-
kivel ezen a világon. 
 2. kislány: Az enyém meg olyan ked-

ves, mindig mosolyog a szája, mind azt 
mondja, aki látja, olyan, mint az anyu-
kája.
 3. kislány: Az én kedves kis babám-

nak Piroska a neve, vigyázok is nagyon 
rája, hogy a farkas meg ne lássa.
 4. kislány: A világon senkinek sincs 

ilyen szép babája, nótára kezd, ha meg-
látja a dalos madárka.
 5. kislány: Ez a baba Hófehérke, nin-

csen gonosz mostohája,  a világon ő a 
legszebb, én vagyok az anyukája. 
 6. kislány: Leszállt az este, a baba fá-

radt,  Jucika veti a babaágyat. Le kell 
feküdni, ideje már, alszik a cica, a bo-
gár, alszik a kertben a sok virág. Aludj, 
baba, jó éjszakát! 

Az én babám
 Mesélő: Jaj, mi történt, kérem szépen, 

a múlt héten az óvodánk udvarán. Ösz-
szeveszett két kislány. A kis Katica bi-
zonygatta, hogy legszebb az ő babája. 
Tercsike meg nevetett.
 Tercsi: Miért beszélsz ilyeneket? Or-

szág-világ tudja már, hogy legszebb az 
én babám.
 Mesélő: Lett ám erre nagy vita, mert 

közbeszólt a Katica.
 Katica: Higgyétek el, hogyha mon-

dom, az én babám a legszebb baba.
 Mesélő: Összevész a két lány ezen oly 

csúnyán, hogy lett ebből örök harag, 
mily még nem volt a nap alatt. Én nem 
szóltam, nevettem. Nem érdekelt ez en-
gem, mert én arról nem vitázom, hogy 
ki a legszebb a világon, azt mindenki 
tudja tán. Az én édes babám.

Kis szakácsok:
 Mindenki: Keverünk, kavarunk, cuk-

rot törünk, pecsenyét, kenyeret, tortát 
sütünk. Aki a főztünket megkóstol-
ja, tudom, a tíz ujját megnyalja. 
 1. szakács: Reggelire kávét főzök, 

ebédre két libát sütök. Vacsorára habos 
tortát, csokoládét s nagy rántottát. 
 2. szakács: Rétes sül a tepsibe, pogácsa 

és sós pite. 
 3. szakács: Ha én főzök, sokat esznek, 

pecsenyéből kétszer vesznek. Kinyalják 
a tálat is, megköszönik százszor is. 
 4. szakács: A konyhában vígan élek, 

egész nap csak fütyörészek. Ha én rán-
tást kavarok, mellé csárdást táncolok.
 5. szakács: Csíp a torma, reszelem, 

könnyes tőle a szemem.
 6. szakács: Habverővel habot verek, 

ezt szeretik a gyerekek. 
 7. szakács: Azt főzök, amit szeretek, 

abból aztán sokat eszek. Meg is híztam 
jó kövérre, édesanyám örömére. 
 8. szakács: Én sütöm a halat, vadat, 

borjúfület, malacfarkat. Békacombot, 
kacsamellet.  Jól lakik ma minden 
gyerek. 
 9. szakács: Kis kanál, nagy kanál, 

ide-oda addig jár, míg elkészül az ebéd, 
megdicsérnek érte még. 
 10. szakács: Olyan rend van a kony-

hában, mint a legszebb palotában. 
Ragyog minden edényünk, a dologtól 
nem félünk.
 11. szakács: Ti mindig csak dicse-

kedtek, pedig annyit mondhatok, a 
legügyesebb én vagyok.
 Mind: 

No-no!
Elégetted már a rántást,
Elsóztad a kapormártást,
Kozmás lett a kelkáposzta,
Kilyukadt a palacsinta,
Nem nyúlt ki a rétestészta,
Kettérepedt a kenyered,
Kifutott a halpaprikás.
Ilyen ez a híres szakács?
 11. szakács: Nem is igaz, megmon-

dom a mamámnak.
 Mind: 

Ne sírj (név), fiam, keverj, kavarj 
tovább vígan. Sírjon, aki nagy csacsi, a 
főztödet megeszi.
Vár a munka, menjünk pajtás, dolgo-
zik már a sok szakács. A beszédből elég 
lesz, kifut még a bableves.
Ki nem hiszi, jöjjön el! Megkínáljuk 
ebéddel. Senki éhen nem marad, éljen 
a szakács csapat!

fElhAsznált IroDAloM
 http://ovoda.webnode.hu/evszakok-tema-

korok/evzaro/
 https://hu.scribd.com/doc/249895861/Si-

monfi-Rozalia-Rovid-szindarabok
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„Meglehet, vannak, akik művészet nél-
kül is boldogok. Ignoti nulla cupido. Ne 
irigyeljük őket. Igyekezzünk a bennük 
elhervadt nemes szervet a fiatalság töme-
geiben kifejleszteni.”

(Kodály Zoltán)

„Mi ennek a legjárhatóbb útja?” – te-
szi fel a kérdést a „mester”. Válasza: „A 
karéneklés.” A kodályi tanítás Magyar-
ország határain túl is értőkre, követőkre 
talált. A karéneklés nálunk – a Felvidé-
keken is – mozgalommá izmosodott. 
Komáromban már 56. éve megszakítás 
nélkül énekel a Jókai Mór Alapiskola 
Gyermekkara, melynek alapító karna-
gya Pálinkás Zsuzsa, az iskola (matema-
tika–fizika szakos) pedagógusa volt.

Majd Stirber Lajos állt az énekkar 
élére, a jelenlegi karnagya pedig Juhász 
Mónika, az iskola zenei nevelés szakos 
pedagógusa. A 46. éve folyamatosan 
éneklő alsó tagozatos Kicsinyek Kórusát 
Kaszás Jánosné Morvay Margit, szintén 
az iskola egykori pedagógusa alapította, 
amelyet tőle Zsákovics Zsuzsa vett át. A 
kórust jelenleg Pfeiferlik Annamária, az 
intézmény zenei nevelés szakos pedagó-
gusa vezeti. 

Mindkét jelenlegi karnagy tagja volt 
a most általa vezetett kórus elődjének. 
Mindkét énekkar szinte a megalakulása 
óta a szlovákiai iskolai kórusok élme-
zőnyéhez tartozik. Eleddig a szlovákiai 
magyar gyermek- és ifjúsági kórusok 
országos minősítő versenyén, a Csen-
gő Énekszón arany vagy ezüst koszorús 
minősítést ért el, de mind a „kicsinyek”, 

15 éves a komáromi gauDium vegyes kar 
és HaNgszeres kamaraegyüTTes (iii.)

sTirber lajos

mind a „nagyok” énekkara eredmé-
nyesen szerepelt már a  Mládež spieva 
(Éneklő Ifjúság), a gyermekkarok össz-
szlovákiai versenyében is. Idézet a kó-
rusok krónikájából: „Sympatickému 
detskému zboru z Komárna gratulujem 
k  jeho výkonu, ktorým potvrdil 
tradičnú vysokú úroveň maďarských 
zborov a želám mu – i jeho dirigentovi 
– veľa úspechov a  vytrvalosti pri 
ďalšom zdokonaľovaní svojho umenia.“ 
(Gratulálok a szimpatikus komáromi 
gyermekkar teljesítményéhez, amely-
lyel bizonyította a magyar kórusok 
hagyományosan magas színvonalát. A 
kórusnak és karnagyának művészetük 
tökéletesítéséhez további sok sikert és 
kitartást kívánok) – Dr. Ivan Hrušovský 
neves szlovák zeneszerző, zenetudós a 
bíráló bizottság tagja.

A II. lakótelepi, később Béke Utcai 
– a mai Jókai Mór Alapiskola gyermek-
karai sikerein felbuzdulva a város töb-
bi iskolája is megszervezte énekkarát 
– énekkarait, amelyek többsége mind-
máig sikeresen működik. Az Eötvös 
Utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusának 
alapító karnagya Szabó Franciska volt, 
majd Szilárd Erika állt a kórus élén, je-
lenleg Polák Lýdia vezetésével dolgozik 
az énekkar; az iskola „nagyok” kórusát 
Chalivupulu Dóra alapította, amelyet 
1983/84-es tanévben Siposs Jenő vett 
át, és mindmáig ő a karnagya. A Ma-
rianum Egyházi Iskolaközpontban az 
iskolaalapító Stubendek István karnagy 
szervezett énekkart. Majd Orsovics 
Yvette állt a kórusok – a Schola Mari-

ana Kicsinyek Kórusa, Nagyok Kórusa, 
Ifjúsági Kórusa – élére. Vezetésével a 
„nagyok” kórusa egyre többször öregbí-
ti városunk jó hírét rangos nemzetközi 
versenyeken is.

A Selye János Gimnázium Ének-
kara és Hangszeres Kamaraegyüttese 
Stirber Lajos vezetésével, főként az is-
kolai és városi rendezvényeken sze-
repel. A szlovák tannyelvű iskolák je-
lenleg is működő énekkarai: a Határőr 
Utcai Alapiskola Škovránok – Alžbeta 
Kolláriková; a Komenský Utcai Alapis-
kola Margarétky – Viera Harmatová és 
Adriana Schuchmannová vezetésével 
dolgozik. Évenként megméretettnek 
a Komáromi Regionális Népművelési 
Központ által kiírt járási énekkari ver-
senyen, és gyakori szereplői a helyi kul-
turális rendezvényeknek is.

Az egykor országos sikereket is meg-
ért, a Kornélia Milecová által alapított 
Námorníček gyermekkar (a karnagynő 
autóbalesetben való elhalálozását kö-
vetően) Katarína Čupková vezetésével 
még éveken át sikeresen működött. A 
gyermekkar egykori leglelkesebb tagjai 
a Komáromi Városi Művelődési Köz-
pont keretében működő, az idén 20 
éves, Kantantína női kamarakórusban 
énekelnek Katarína Čupková vezetésé-
vel.

2013-ban újabb felnőtt „iskolai” kó-
russal bővült a komáromi énekkarok 
családja: Orsovics Yvette, a Selye Já-
nos Egyetem tanszékvezető zenetanára 
megalapította az Egyetem Pedagógiai 
Karának Kórusát.
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beszámoló

Vámbéry Árminról ma már egyre több 
felvidéki magyar diák tudja, hogy euró-
pai hírű tudós volt, akit királyok, császá-
rok, szultánok barátjukként tiszteltek, 
és a véleményét, tanácsait rendszeresen 
kikérték, akinek az életútját, életművét 
napjainkban is kiváló tudósok kutatják 
és méltatják, akire egyre büszkébbek 
vagyunk, hiszen lényegében egy volt 
közülünk – felvidéki magyarok közül. 
Aki egész életével, munkásságával bizo-
nyította, hogy akaraterővel, kitartással, 
tanulással és tudatos munkával az em-
ber szinte mindent elérhet. Pedagógu-
saink többsége minden bizonnyal azt is 
tudja róla, hogy egy új tudományág – az 
orientalisztika – megalapítója volt, ám 
mindezen pozitív eredmények ellenére 
mégis az a meggyőződésem, hogy még 
mindig nagyon keveset beszélünk róla 
az iskolában, pedig ő volt az az ember, 
akit a mi bonyolult világunkban is va-
lódi példaképként állíthatnánk diákja-
ik elé. E kiváló tudós munkásságának 
a lehető legszélesebb körben történő 
megismertetéséért tájainkon minden 
bizonnyal a dunaszerdahelyi székhelyű 
Vámbéry Polgári Társulás tett eddig a 
legtöbbet, hiszen megalakulása óta az 
országban egyetlen civil társulásként 
céltudatosan dolgozik azért, hogy meg-
tanuljuk értékelni és tisztelni azokat, 
akik akkor is büszkén vallották szülő-
földjüknek a Felvidéket, amikor már 
Európa legnagyobbjai az ő barátságára 
voltak büszkék. E társulás céltudatos 
munkája révén Dunaszerdahely a Vám-
béry-kutatás, sőt az orientalisztika való-
di központjává vált – mindenekelőtt a 
Vámbéry Tudományos Kollégium lét-
rehozásával, Vámbéry Ármin műveinek 
és e tudós életéről, munkásságáról ké-
szült tanulmányköteteknek a megjelen-

vámbéry isméT közöTTüNk volT… 
fibi sáNDor

tetésével, az évente szervezett Vámbéry 
Nemzetközi Konferenciával, az ugyan-
csak évente megrendezett Vámbéry Na-
pokkal, valamint a Katedra folyóirattal 
közösen szervezett Vámbéry Ármin 
Földrajzversennyel.  

Ebben az évben március 23-án Fel-
földi Szabolcs régész-történész, a szege-
di egyetem tanára „Fény metszette élet“ 
című Vámbéry-albumának a bemuta-
tójával vette kezdetét az immár 17. al-
kalommal megrendezésre kerülő Vám-
béry Napok. A kötetet Zimonyi András 
egyetemi tanár, a Vámbéry Tudomá-
nyos Kollégium tagja mutatta be. Ez a 
rendkívül értékes kiadvány a Vámbéry-
ről szóló munkák között különleges he-
lyet foglal el, hiszen nem a szövegen van 
a fő hangsúly, hanem a rendkívül gaz-
dag és érdekes képanyagon, amit szak-
avatott magyarázatok és kommentárok 
kísérnek, emberközelbe hozva ezáltal 
a tudós egész életét, életkörnyezetét, a 
világban elfoglalt helyét, tudományos 
munkásságát. A rendezvény másnap-
ján a Vámbéry Ármin Földrajzverseny 
országos döntőjére került sor a tudósról 
elnevezett dunaszerdahelyi alapiskolá-
ban. A döntőre az öt levelező körben az 
első 10 helyen végzett iskolák csapatai 
kaptak meghívást. A verseny feladatait 
Tóth Tibor földrajztanár állította össze, 
és Török Benedek nyugalmazott tanár 
vezette. Az értékelő bizottság tagjai vol-
tak: Felföldi Szabolcs egyetemi tanár, 
Nagy Iván etnológus és Fibi Sándor, a 
Vámbéry Polgári Társulás választmá-
nyi tagja. A zsűri értékelésében külön 
kiemelte, hogy a versenyzők felkészí-
tő tanárai valóban elismerésre méltó 
munkát végeztek, hiszen diákjaik tu-
dása minden dicséretet megérdemel. 
Az első díjat a dunaszerdahelyi Vám-

béry Ármin Alapiskola Napsugarak 
csapata vehette át, második helyezett 
a nagymegyeri Bartók Béla Alapisko-
la Bartókosok együttese, a harmadik 
helyezést pedig a madari Édes Gergely 
Alapiskola Karaván elnevezésű csapata 
szerezte meg. A döntő további résztve-
vői voltak a nagycétényi alapiskolások, 
a gútai II. Rákóczi Ferenc iskola tanulói, 
valamint a nádszegi, a komáromi Mun-
ka Utcai Alapiskola és az Eötvös Utcai 
Alapiskola, az ógyallai Feszty Árpád 
Alapiskola és az érsekújvári Czuczor 
Gergely Alapiskola diákjai, akik szintén 
minden elismerést megérdemlő tudá-
sukról tettek tanúbizonyságot. 

A rendezvény folytatásaként a részt-
vevők megkoszorúzták a kiemelkedő 
tudós mellszobrát. A koszorúzáson 
Hájas Zoltán, a város polgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket, és Zimonyi 
István egyetemi tanár mondott ünnepi 
beszédet. A Vámbéry Napok zárása-
ként bensőséges ünnepség keretében 
a városháza dísztermében adták át az 
idei Vámbéry-díjat Barbara Kellner-
Heinkele kelet-kutatónak, a berlini 
Szabad Egyetem professzorának, aki 
elkötelezett kutatója és méltatója Vám-
béry munkásságának, amint azt a dí-
jazott laudációjában külön ki is emelte 
Vásáry István professzor, a MTA tagja 
és a Vámbéry Polgári Társaság elnöke. 

Mindannyiunk nevében remélem, 
hogy a felvidéki magyar iskolák peda-
gógusai számára egyre fontosabb lesz 
Vámbéry Ármin életútjának és tudomá-
nyos munkásságának a megismerése, és 
napjaink e furcsa értékrendű világában 
diákjaink gondolkodásában és tetteiben 
is valóban követendő példaként lesz je-
len az ő tudásvágya, kitartása, elkötele-
zettsége.  



beszámoló

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola oszlopgaléria-termé-
ben 2017. április 6-án reggel a Dö Tö-
pörtyűk (Sipos Jázmin – zongora, Vörös 
Áron – dob, Matuš Dóra  – basszusgi-
tár, Matuš Lilla – fuvola, Mogrovics 
Zsuzsanna – akusztikus gitár, Bugár 
Zsófia – elektromos gitár, Majer Norina 
Sofia – ének) iskolai zenekartól felcsen-
dülő dallamok jelezték, hogy a VIII. 
Médiasztár országos tehetséggondozó 
verseny döntője kezdetét veszi. 

A jó hangulat megteremtését követő-
en Szokol Dezső alapító tulajdonos és 
Priskin Zoltán igazgató köszöntötte a 
verseny döntőjén megjelent diákokat, 
tanárokat és a versenyzőket értékelő 
szakmabeli zsűri tagjait.  Az ünnepé-
lyes megnyitót követően kezdetét vette 
a versengés, ahol a levelező fordulók 
feladatait legjobban teljesítő diákok 
– kategóriánként 10 – felkészültsé-
güket, ötletességüket és fantáziájukat 
mérhették össze. A délelőtt így még a 
munkáról, összpontosításról, feladatok 
megoldásáról, de a délután már a jól 
végzett munka öröméről, felszabadult 
mosolyokról és elégedett diákokról, ta-
nárokról tanúskodott. 

A nyolcadik alkalommal megrende-
zett döntőig hosszú út vezetett. A kez-
det kezdetén Cseri Ilona tanárnő ötle-
téből valósult meg az első Médiasztár 
verseny, s a szervezők a 2016/2017-es 
tanévben is ebből az alapötletből táplál-
kozva rendezték meg a nyolcadik ver-
sengést. A verseny fő céljaként továbbra 
is az anyanyelv, a magyar nyelv ápolását 
határozták meg, melyre további célok 
épültek: a nyomtatott és elektronikus 
média mélyebbre ható megismerése és 
a nyelvművelés. A  tehetséggondozás 
arról szól, hogy megpróbáljuk inspi-
rálni a fiatal tehetségeket az alkotásra, 
írásra, hogy felébresszük bennük a tu-
dásvágyat, és meggyőzzük őket, hogy 
gyermeki tudásukra, véleményükre 
és ismereteikre is szükség van ahhoz, 
hogy egy (nyelv) közösség jobbat tud-
jon alkotni. Az idén első alkalommal 
meghirdetett Az év fotóriportere szekció 
is az alkotókészség, fantázia és kreativi-
tás fejlesztését tűzte ki céljául. A felada-
tok által kép formájában próbálták meg 
kifejezni az ifjú alkotók mindazt, amit a 
világunkból lencsén keresztül meg tud-
nak ragadni. 

A Médiasztár versenyét idén 4 szek-
cióban hirdettük meg: 
1. Az év diákújságírója
2. Az év diákriportere
3. Az év fotóriportere
4. Az év iskolaújsága

Az év diákújságírója szekció verseny-
zői három kategóriában mérték össze 
tudásukat: 
1. kategória: alapiskolák 5.–7. évfolyama
2. kategória: alapiskolák 8.–9. évfolyama
3. kategória: szakiskolák, szakközépis-
kolák, gimnáziumok, felépítményi osz-
tályok és nyolcosztályos gimnáziumok 
5.–8. évfolyamának tanulói 

Az év diákriportere és Az év diákúj-
sága szekcióban az alapiskolás és kö-
zépiskolás diákok, illetve újságok egy 
kategóriában versenyezhettek. Az év 
fotóriportere szekcióba jelentkező kö-
zépiskolai tanulók a hozzánk eljuttatott 
fotóikkal szállhattak versenybe.

A meghirdetett szekciók közül csak 
hármat sikerült megvalósítani, a Pátria 
Rádió (Szlovák Rádió Magyar Szerkesz-
tősége) közreműködésével tervezett Az 
év diákriportere szekció a jelentkezők 
hiánya miatt nem valósulhatott meg. 

Az év diákújságírója szekcióba be-
kapcsolódó diákok a levelező fordulók 
és a döntő alkalmával nem csupán a 
sajtóműfajokkal ismerkedtek meg, de 
lehetőségük volt irodalmi, szórakozta-
tó jellegű alkotások elkészítésére is. A 
Médiasztár így próbál lehetőséget adni 
az írásaikat megmutatni kívánó fiatal 
tehetségeknek. 

A versenyfeladatok elkészítésekor 
arra összpontosítottunk, hogy azok 
nyelvileg igényesek, de szórakoztatók 
is legyenek. Ezzel próbáltuk a verseny-
ző diákokat az anyanyelv választékos 
használatára motiválni. A feladatok egy 
része határműfajú szövegek elkészítésé-
re adott lehetőséget – kicsit irodalmi, 
kicsit sajtó jellegű szövegek születtek. 
Ezzel az elméleti ismeretek gyakorlati 
alkalmazásának lehetőségeit mérhették 
fel a diákok. Az írások elkészítéséhez 
gyakran a logikus, kreatív gondolko-
dásra is szükség volt, így e készségek 
fejlesztéséhez is hozzájárultunk. Ese-
tenként a feladatok sikeres megoldá-
sához kutatómunkára és értelmezésre 
is szükség volt, melyeknek megfelelő 
elsajátítása a gyakorlati életben is a ver-
senyzők hasznára válik majd.

Az év fotóriportere szekcióba jelent-
kező középiskolai tanulók határtalan 
kreativitásukat bizonyították a hozzánk 
eljuttatott, illetve a döntőben bemuta-
tott fotográfiáikkal. Minden versenyző 
saját egyéniségén, saját látásmódján ke-
resztül ragadta meg és jelenítette meg 
kép formájában a feladatban meghatá-
rozott témát. 

A dolgos délelőtt után az értékelés 
következett, mely nem csupán az elért 
eredmények felsorolásából és díjak át-
adásából, hanem szakmai értékelésből, 
hasznos tanácsok és tapasztalatok át-
adásából, pozitív élmények megosztá-
sából állt. A szlovákiai magyar média 
neves képviselőinek értékeléséből nem 
csupán a diákok, tanárok, de a szerve-
zők is sok pozitív visszajelzést és hasz-
nos tanácsot kaptak. 

A versengés eredménye: 

Az év diákújságírója
 1. kategória – Lénárt Dóra 

Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli 
Felkészítő – Nogely Mónika
 2. kategória – Kalmár Annabella

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta 
Felkészítő – PaedDr.  Varga Tamás 
 3. kategória – Szalay Krisztina  

Selye János Gimnázium, Komárom 
Felkészítő – PaedDr. Farkas Adrianna

Az év fotóriportere:
Koller Regina, Duna utcai Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola és Gimnázium, Po-
zsony
Az év iskolaújsága – Szittyakürt – II. 
Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta 

A Médiasztár országos tehetség-
gondozó verseny szervezői szívből 
gratulálnak minden résztvevőnek, he-
lyezettnek és minden versenyzőnek, 
tanárnak, akik idén is bekapcsolódtak 
versenyünkbe. Köszönjük az igényes 
és tartalmas alkotásokat, melyeket hó-
napról hónapra eljuttattak hozzánk. A 
beérkező pályamunkák a bizonyítékai 
annak, hogy fáradozásunk van értelme, 
s ez ad újra erőt, hogy szeptemberben 
ismét útjára indulhasson a Médiasztár 
immár kilencedik évfolyama! 

Bálint Katalin, 
a Médiasztár koordinátora

méDiaszTár



téGlás pAnnA
A komáromi Munka Utcai Alapiskola hetedikes tanulója volt a 
2015/2016-os tanévben

Panna kedves, tisztelettudó, példás magaviseletű tanuló. Szorgalma és 
logikus gondolkodása eredményeként tanulmányi és versenyeredmé-
nyei kiválóak. A természettudományi és nyelvi versenyekben egyaránt 
sikeresen szerepel. A Pitagoriász iskolai fordulójának 1. helyezettje, 
eljutott a Katedra Matematikaverseny országos döntőjébe, valamint a 
Földrajz Olimpia járási fordulójának eredményes megoldója. A művé-
szeti alapiskola tehetséges zenésze, szabadidejében sportol: az iskolai 
röplabdacsapat tagja. 
Eredményei:

 Bendegúz nyelvÉSZ 
– regionális forduló, 1. helyezés
– Kárpát-medencei döntő (Szeged), 22. helyezés 

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny
– nyugat-szlovákiai forduló, 3. helyezés  

 Kenguru matematikaverseny – megyei forduló, 10. helyezés 
 Matematika Olimpia – járási forduló, 4. helyezés 
 Fizika Olimpia – járási forduló, 6. helyezés 

Felkészítő pedagógusok: Habán Hajnalka, Kosa Tímea, Szakáll Krisztina.
Kosa Tímea, osztályfőnök

szAbó IMrE 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola ki-
lencedikes tanulója volt a 2015/2016-os 
tanévben

Imre kifogástalan magaviseletű, tiszte-
lettudó, nyitott egyéniség. Az osztály-
közösség kedvelt tagja, testalkatának és 
remek kisugárzásanak köszönhetően ő a 
mindenki nagy Imije. A tanulás mellett be-
kapcsolódott az angol nyelvi háziverseny-
be, a sportversenyek közül pedig nemcsak 
atlétikában, de  az iskola kosárlabdacsapa-
tának  tagjaként is kitűnően teljesített.
Eredményei:

 súlylökés 
– kerületi forduló, 3. helyezés
– járási forduló, 1. helyezés

 krikett – járási forduló, 3. helyezés 
Felkészítő pedagógus: Hajdók István.

Farnbauer Gyöngyi, osztályfőnök

tIlAJcsíK DórA
Dóra a 2014/2015-ös tanévtől látogat-
ja a Nagymegyeri Kereskedelmi Aka-
démiát, a  III.C osztály diákja. Főleg 
a  társadalomtudományok terén nyújt 
kiemelkedő teljesítményt. Legfőképp a 
földrajzzal, történelemmel, polgári ne-
veléstannal, magyar és angol nyelvvel 
kapcsolatos versenyekbe kapcsolódik 
be sikeresen. Az adott szakterületekkel 
már egészen az alapiskolás  tanulmá-
nyai megkezdése óta foglalkozik, máig 
is töretlen lelkesedéssel. A 2015/2016-
os tanévben kiváló eredményeket ért el 
a következő versenyeken:

 a Magyarként európai, európaiként 
magyar elnevezésű országos esszéíró 
verseny egyik győztese 

 A  magyar zászló és címer ünnepe 
nemzetközi esszéíró verseny sikeres 
résztvevője

 az Európa az iskolában országos ver-
seny eredményes megoldója, a kerületi 
forduló 2. helyezettje

 A  múlt megismeréséhez vezető utak 
országos rajzverseny sikeres résztve-
vője

 a Zöld világ országos környezetvédel-
mi fotóverseny sikeres résztvevője

A  legkedvesebb eredményének az 
esszéíró pályázaton elért elismerését 
tartja, mivel az esszéírás áll a legköze-
lebb a szívéhez. A jövőben is örömmel 
foglalkozna kreatív írással. Az előzőleg 
említett versenyekre Csémi Zoltán ta-
nár úr készítette fel. Az iskola nagyon 
büszke Dórára, mert szívesen vállalja 
a  megmérettetéseket. Kitartó, a  vég-
sőkig elszánt versenyző, nem adja 
fel, mindvégig optimista marad. Vele 
együtt bízunk abban, hogy az egyetemi 
tanulmányai során kamatoztatni fogja 
majd a versenyek során szerzett tapasz-
talatait. 

Mgr. Csémi Zoltán

URBáN vIRáG EMMA 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola hatodikos tanulója 
volt a 2015/2016-os tanévben

Emma kifogástalan magaviseletű, tisztelettudó, barátságos 
lány. Mindenben lehet rá számítani. Kiemelkedő képességű, 
logikus gondolkodású tanuló. Kimagasló eredményeket ért 
el a matematikaversenyeken. Szabadidejében olvas, történe-
teket ír és lovagol.
Eredményei:

 Katedra Matematikaverseny – országos forduló, III. díj, 
13. helyezés 

 Nemzetközi Magyar Matematikaverseny – eredményes 
megoldó 

 Kenguru matematikaverseny – megyei forduló, 1. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – nyugat-szlovákiai for-

duló, 3. helyezés 
 Matematika Olimpia – járási forduló, 3. helyezés  
 Pitagoriász – járási forduló, 4. helyezés 

Emma matematikatanára Mázik Zsuzsanna.
 Szabó Kinga, osztályfőnök

hArIs KAtArInA
A Naszvadi Alapiskola hetedikes tanulója 
volt a 2015/2016-os tanévben  

Katika kitűnő tanuló, szorgalmas, halk 
szavú kislány. Kicsi kora óta szaval, szá-
mos siker van már mögötte. Nemcsak 
az irodalom érdekli, hanem az állatok is. 
Szívesen gondoskodik kis háziállatairól, 
kiskutyájáról, teknőséről, papagájairól és a 
kis kaméleonjáról. Szabad idejében szíve-
sen sportol, mégpedig birkózik. Az iskolai 
színjátszó körnek is a tagja. 
Eredményei:

 Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny járási forduló, aranysávos minősítés

 Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny országos elődöntője, ezüstsávos 
minősítés

 „Ébredj, tavasz!” – szavalóverseny Tata-
bányán, ezüstsávos minősítés

 Kaszás Attila szavalóverseny, 1. hely, valamint őt vá-
lasztották ki a résztvevők közül a megtisztelő Kaszás 
Attila-díjra

 Dobré Slovo – szlovák nyelvű szavalóverseny, járási 
forduló, 1.hely; az országos elődöntőn 4. helyezést ért el

 A Biológia olimpia járási fordulójának sikeres meg-
oldója (6. hely)

Katikát a szavalóversenyekre Holka Gizella és Mol-
nár Erika készítette fel, biológiából pedig Bazsó Gyu-
la nyújtott neki segítséget.

Gátasi Irén, osztályfőnök

TeHeTségek
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Ebben a cikkben a virtuális szó elég 
gyakran előfordul, de mindig pozi-
tív értelemben. Az Erasmus + KA219 
Cooperative Interaktív tanulás pro-
jekt összeállításakor olaszországi és 
romániai projektpartnereinkkel sokat 
gondolkoztunk azon, hogyan tudnánk 
a kooperatív tanulás keretén belül fej-
leszteni azokat a kulcskompetenciákat, 
amelyekre a  projekt irányul (nyelvi, 
számítástechnikai és üzleti kompeten-
ciák). A  tervezet végterméke ugyanis 
egy több részből álló virtuális útikalauz 
lesz, ami például regionális szállásút-
mutatót is tartalmaz. És íme, megszü-
letett az ötlet! Az oktatási tevékenység 
mellett, amelyet a tanulók közvetlenül 
a partneriskolákban végeznek majd, 
felmerült a  közös virtuális tanítás és 
tanulás gondolata is. Már a  tervezet 
elején eljátszottunk a gondolattal, hogy 
erre a szociális hálót és a Skype-on 
keresztüli oktatást használjuk majd. 
Projektpartnereinkkel együtt három 
virtuális modult készítettünk, ame-
lyek kéthetes időközökben megtartott 
10 tanítási órát foglaltak magukba. Az 
első modul megvalósítása előtt felkér-
tünk 15 diákot (minden résztvevő or-
szágból 5 főt), hogy gyűjtsenek infor-
mációkat a  komáromi régió, valamint 
Pisa és Szucsava térségének szállásle-
hetőségeiről. Létrehoztunk 5 alapvető 

kategóriájú szálláshelyet, amelyekről a 
diákok adatokat kerestek és dolgoztak 
fel. Ezeket az adatokat később egy Ex-
cel táblázatkezelőbe töltötték fel. Mivel 
a csapatok tagjai különböző évfolya-
mokból vannak, néhányan már az Ex-
celben való munka alapjait ismerték. 
Ahhoz, hogy ezzel a  feladattal a  töb-
biek is megbirkózzanak, a tevékenység 
elején az oktató angol nyelven (a közös 
munkanyelv) magyarázta el az alapo-
kat. Egy előkészített power point pre-
zentáció segítségével lépésről lépésre 
elmagyarázta, hogyan lehet létrehozni 
egy Excel-táblázatot, és hogyan kell 
megosztott dokumentumokkal dolgoz-
ni. A kooperatív tanulás a közös mun-
káról szól, és az Excelben való munka 
keretén belül a diákok egymástól is ta-
nultak. A Facebook közösségi oldalon 
keresztül tanácskoztak, információkat 
cseréltek és egy kicsit beszélgettek is, 
ami új, izgalmas és egyben szórakoz-
tató is volt számukra. A második rész-
ben elmagyaráztuk a diákoknak, hogy 
egy olyan nemzetközi utazási irodának 
dolgoznak, amelyeknek irodái a  vi-
lág minden pontján megtalálhatók, 
és amely képes bármilyen vevői igény-
nek megfelelni. Az volt a feladatuk, 
hogy különböző és valóban igényes 
ügyfelek részére készítsenek árajánla-
tot. Tehát a «virtuális idegenforgalmi 

ügynökség dolgozói“ információkat 
kerestek a szállásról, a helyi kulturális 
és történelmi emlékekről, árfekvésről, 
a városi közlekedésről és így tovább. A 
szlovák személyzet Olaszországról ke-
resett adatokat, Olaszország Romániá-
ról, a románok pedig igyekeztek a lehe-
tő legtöbbet megtudni Szlovákiáról. A 
harmadik és egyben utolsó modul célja 
az egyszerű grafikonokkal való munka, 
az olvasási készség fejlesztése és vissza-
jelzésként egy egyszerű kérdőív össze-
állítása volt.

     Annak ellenére, hogy ez a virtuális 
tanulás és tanítás egy új lépés volt az is-
meretlenbe, mégis csodás sikert aratott. 
A diákok spontán angolul kommuni-
káltak egymással, egymástól tanultak 
és saját tananyagot hoztak létre.  Az 
összes segédanyag és kimenet, amely a 
három modul alatt létrejött, szabadon 
elérhető a projekt honlapján, a http://
cms.coopeative-interactive-learning.
webnode.sk/home2/ weboldalon. Ezek 
inspirációként szolgálhatnak a  CLIL-
módszerben az angol nyelv, számítás-
technika és a turizmus tanításában ál-
talános és középiskolákban is.

Mgr. Mészáros Katalin, projektkoor-
dinátor, Kereskedelmi és Szolgáltatóipa-

ri Szakközépiskola, Komárom

vIRTUáLIS TANULáSI TEvÉKENySÉG, 
AvAGy A vIRTUáLIS IS LEHET jó
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A Nyitrai Konstantin Filozófia Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Karának 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézete szervezésében 2017. április 
7-én Módszertani Workshopra került 
sor.  Az előadást szép számban meg-
tisztelték jelenlétükkel az egyetem hall-
gatói, doktoranduszai is. A workshopot 
Antalné dr. Szabó Ágnes, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karának egyetemi docense, 
a  Szakmódszertani Központ vezetője 
tartotta. A három órát felölelő módszer-
tani foglalkozás keretén belül nemcsak 
elméleti síkon sajátítottuk el az egyes 
szövegértési és szövegalkotási gyakorla-
tokat, hanem nagyrészt ki is próbáltuk 
azokat. A docensasszony gyakorlatai 
a Szövegek mozgásban témakör köré 
összpontosultak. A jelenlévők mindany-
nyian bekapcsolódtak mind a mozgá-
sos kooperatív, mind a szövegértési és a 
kreatív szövegalkotási gyakorlatokba. A 
rendkívül tartalmas módszertani foglal-
kozás során szóba került a szövegértési 
és szövegalkotási készség fejlesztésének 
és a tanulók beszédfordulójának prob-
lematikája, továbbá az interaktív felada-
tok fontosságáról is hallhattunk hasznos 
információkat, és a módszertani gya-

MóDSZERTANI MűHELyEK A NyITRAI MAGyAR 
NyELv- ÉS IRoDALoMTUDoMáNyI INTÉZETÉBEN

korlatok több variánsával is megismer-
kedhettünk. Olyan interaktív, illetve 
kooperatív módszertani gyakorlatokat 
sajátíthattunk el, amelyek egyaránt al-
kalmazhatók a helyesírás, a szövegértés 
és a szövegalkotás játékos tanítására is. 

 Hasonlóan sikeres rendezvénynek 
minősült az április 20-án megszerve-
zett dramatikus játékok napja, amely 
a dramatikus tevékenység két irányú 
megvalósítását célozta meg: a rendez-
vény első felében az alapiskolások egy 
diákszíndarab előadásával szórakoztat-
ták az egyetemistákat, másik részében 
pedig az egyetemi hallgatók dramati-
kus játékos tevékenység keretén belül 
foglalkoztatták a meghívott alapiskolás 
vendégeket. Az első programpontot – 
pedagógiai megfontolásokból kifolyó-
lag – a gyermekszínjátszó csoport elő-
adása képezte. A szervezők az ipolysági 
Pongrácz Lajos Alapiskola Csillag-szó-
ró Gyermekszínjátszó Csoportját hívták 
meg, akik a Ki vagyok én? előadásukat 
mutatták be a nézőknek (rendezte: Kö-
teles Judit és N. Tóth Anikó, a Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
oktatója). Az előadás szövegkönyvét a 
csoport improvizációi és ötletei alapján 
N. Tóth Anikó állította össze. A bemu-

tatót követően Petres Csizmadia Gabri-
ella vezetésével „hogyan készül”-típusú 
beszélgetésre került sor a csoportveze-
tőkkel és a színjátszó gyerekekkel. Ez 
a beszélgetés bevezette a hallgatókat 
a gyermekszínjátszókkal való munka 
műhelytitkaiba, valamint az irodalmi 
szövegek színpadra alkalmazásának 
dilemmáiba. A délelőtt ezen szakaszai 
a dramatizálási folyamatok elméleti 
és gyakorlati megvalósítását mutatták 
meg a workshop résztvevőinek. A ren-
dezvény másik szakaszában a Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 
valamint a Pedagógusképző Intézet pe-
dagógusjelöltjei készítettek dramatikus 
játékokat és forgószínpadszerű állomá-
sokat az ipolysági és zoborvidéki alapis-
kolások számára, ahol dramatikus tevé-
kenységek segítségével kortárs irodalmi 
művek élménypedagógiai feldolgozásá-
ra került sor.

 Mindkét műhelymunka résztvevői és 
szervezői egyaránt elégedetten állapítot-
ták meg, hogy az évről évre megszerve-
zésre kerülő rendezvényekre továbbra is 
nagy igény és érdeklődés mutatkozik a 
pedagógusjelöltek és gyakorló pedagó-
gusok körében.

A komáromi Selye János Gimnázium 
hatalmas megtiszteltetésben részesült, 
hiszen a Magyar Örökség és Európa 
Egyesület Magyar Örökség-díj bíráló-
bizottsága idén többek között a komá-
romi tanintézménynek ítélte oda a Ma-
gyar Örökség-díjat, melynek átadására 
2017. március 25-én a MTA székházá-
ban került sor. 

A Magyar Örökség-díjat 1995-től 
kezdve ítélik oda különböző intézmé-
nyeknek vagy magánszemélyeknek, 
évente négy alkalommal, esetenként 
hét-hét díjat osztanak ki kulturális mű-
sor keretében. A jelöltekre bárki javas-
latot tehet az összmagyarság területéről, 
ezen javaslatok közül egy bírálóbizott-
ság választja ki a díjazottakat. A Selye 
János Gimnáziumot Oláhné Domon-
kos Ilona – szintén Magyar Örökség-
díjas, nyugalmazott tanár – terjesztette 
fel a díjra. 

Az elismerés nemcsak az iskola je-
lenlegi, hanem fennállásának 368 évén 
keresztül végzett munkáját értékeli. Az 
intézmény 1649-ben jezsuita gimnázi-

MAGyAR ÖRÖKSÉG-DíjBAN RÉSZESüLT A SELyE jáNoS GIMNáZIUM

umként kezdte meg működését, 1802-
1945 között a bencés rend igazgatta. A 
hontalanság éveiben 5 éven keresztül 
nem nyithatta meg kapuit, 1950-től 
viszont újra fogadja diákjait. Az iskola 
falai között 1951-1960 között pedagógi-
ai középiskola, azon belül pedig óvónő-
képzés is működött.

A díj azon magyar személyeknek 
vagy intézményeknek adható, akik te-
vékenységükkel hozzájárultak a magyar 
kultúra, gazdaság, sport, tudomány, 
azaz a magyar társadalom erkölcsi, 
szellemi felemeléséhez. Az elmúlt évek-
ben közel 500 díjat osztottak ki többek 
között Teleki Pál, Bartók Béla, Márai 
Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, 
Szentgyörgyi Albert, Neumann János, 
Teller Ede, Egerszegi Krisztina, a labda-
rúgó Aranycsapat, Böjte Csaba, a Száz-
tagú Cigányzenekar, a Herendi Porcelán 
Manufaktúra, az Országos Széchenyi 
Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum 
és a Pannonhalmi Főapátság részére.

A díjátadó ünnepségen fellépett az 
iskola énekkara és hangszeres kama-

raegyüttese Stirber Lajos vezetésével, 
valamint Spátay Adriana rendezésében 
Tőzsér Árpád Kossuth-díjas felvidéki 
költő, a Komáromi Magyar Tannyelvű 
Gimnázium egykori diákjának Férfi-
kor c. versét a gimnázium 4 diákjának 
előadásában hallgathatták meg a jelen-
lévők.

A díjat Andruskó Imre, a Selye Já-
nos Gimnázium jelenlegi igazgatója, 
Keszegh István, a komáromi Magyar 
Tannyelvű Gimnázium nyugalmazott 
igazgatója és Kustyán Ilona, nyugal-
mazott igazgatóhelyettes vették át. A 
laudációt – Kustyán Ilona rövid iskola-
története alapján – Gazda István tudo-
mánytörténész, a bírálóbizottság tagja 
tartotta.

Andruskó Imre, a Selye János Gim-
názium jelenlegi igazgatója ezúton is 
köszönetét fejezi ki az iskola jelenlegi és 
volt tanárainak, diákjainak, hogy töret-
len munkájukkal hozzájárultak az isko-
la sikereihez!

Vajányi Orsolya, 
a Selye János Gimnázium tanára
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 ÚJ postAI bélyEG KIADásA 
A HoLoKAUSZT áLDoZATAINAK 
EMléKérE
Peter Plavčan oktatási miniszter meglá-
togatta a „A tiszteletadás a  holokauszt 
áldozatainak“ c. kiállítást, és résztvevője volt  
az ünnepélyes fogadásnak is, ahol bemutat-
ták a Szlovák Posta által kiadott új bélyeget, 
melynek neve azonos a kiállítás nevével. E 
projektbe  bekapcsolódtak a pozsonyi Jozef 
Vydra Iparművészeti  Szakközépiskola  gra-
fikai tanszakának 3. évfolyamos diákjai, 
akiknek a témához kapcsolódó grafikai alko-
tásait, javaslatait megtekinthették a kiállítás 
vendégei. A kiállítással és az új postabélyeg 
kiadásával a Szlovák Posta  és a  Postamúze-
um a második világháború tragikus esemé-
nyeire emlékezik, egyben kifejezi tiszteletét 
az áldozatok iránt. A kiállítás – amely  be-
mutatja  a projektbe bekapcsolódó diákok 
pályamunkáit – védnöke Izrael szlovákiai 
nagykövete, J. E. ZviAvinerVapni. A bélyeg 
a perforációval is számolva 26, 5 x 44,1 mm 
nagyságú. A prágai Poštovní tiskárňa cenin 
vállalat offset technológiával, egy nyomdai 
lapon 50 darabot készít belőle. Vezérmotí-
vuma a hatágú sárga csillaggal ellátott csíkos 
rabruha egy részlete és egy pajzs, melyen az 
1942.3.25-ös dátum található. A dátum uta-
lás arra a napra, amikor a szlovákiai zsidó 
származású nők első transzportja elindult 
Auschwitz felé. A képzőművészeti elemek 
szerzője Karin Uváčková, aki  maga is részt 
vett pályaművével a  kiállításon. A  bélyeg 
0,85 EUR névértéken kerül kibocsájtásra.

A  postai bélyeggel párhuzamosan kerül 
kiadásra az első napi bélyegző és az első 
napi boríték is 2017.március 24-es dátum-
mal és poprádi helymegjelöléssel. A borí-
ték az Auschwitz-Birkenau Múzeum egyik 
artefaktumát, egy sárga csillaggal megjelölt 
bőröndöt ábrázol, a pecsét motívuma pedig 
egy darab szögesdrót. A borítékot a prágai 
Poštovní tiskárňa cenin vállalat egyszínű 
mélynyomással készíti. A metszet Rudolf 
Cigánik festő akadémikus munkája.

MArtIn fIlKo ösztönDíJrA 
pályázhAtnAK 
A vIláG lEGJobb EGyEtE-
MEIt látoGAtó szlováK 
hAllGAtóK 
2017-ben Martin Filko ösztöndíj 
program néven folytatódik tovább 
az a támogatási program, amelynek 
célja a közszféra humán erőforrá-
sainak megerősítése. A névváltoz-
tatásról a szlovák kormány 2017. 
március 1-i határozatában döntött 
azzal a szándékkal, hogy emléket 
állítson a nemrég elhunyt kiváló 
közgazdász Martin Filkonak. Mar-
tin Filko a pénzügyminisztérium 
vezető közgazdásza és a Gazdaság-
politikai Intézet néhai igazgatója 
maga is külföldön végezte egyetemi 
tanulmányait.

A 2014-ben indult programban 
eddig 11 ösztöndíjas nyert támoga-
tást.  Az ösztöndíj programba olyan 
szlovák állampolgárok jelentkez-
hetnek, akik felsőfokú tanulmánya-
ikat a világ legjobb egyetemeinek 
egyikén folytatják, vagy ezen egye-
temek egyikén kívánják folytatni. 
Az ösztöndíj elnyerésének egyik fel-
tétele, hogy a választott felsőoktatá-
si intézmény a Shanghai Academic 
Ranking of World Universities 2016 
vagy a RePEc  (ResearchPapers in 
Economics) rangsorolásában az 
első 200 hely valamelyikén szere-
peljen.

Az ösztöndíj a tanulmányi kiadá-
sok fedezésére legfeljebb két aka-
démiai évre vehető igénybe. A tá-
mogatott hallgatóknak kötelezniük 
kell magukat arra, hogy a tanulmá-
nyaik befejezését követően legalább 
három évig az államigazgatásban 
dolgoznak majd. Ebben az évben 
15 ösztöndíj odaítéléséről döntenek 
majd a pénzügyminisztérium és a 
kormányhivatal intézményeiben.

A kérvények leadásának vég-
ső időpontja 2017. május 2. 
Részletes információk és a kérvény 
beadásához szükséges űrlapok az 
oktatási minisztérium honlapján 
– http://www.minedu.sk/vyzva-na-
podavanie-ziadosti-o-stipendium-
martina-filka/ – érhetőek el.

A szAvAKtól A KonKrét 
ErEDMényEKIG
2017. március 17-én Vera  Jourová 
az Európai Bizottság jogérvényesülé-
sért, fogyasztópolitikáért és a nemek 
közötti egyenlőségért felelős bizto-
sa első alkalommal találkozott Peter 
Plavčannal, a Szlovák Köztársaság 
oktatásügyi miniszterével. A találko-
zó célja az Európai Bizottság Szlovák 
Köztársaság elleni eljárásának meg-
tárgyalása volt, amit az Európai Unió 
diszkriminációellenes jogszabályainak 
megsértése okán indítottak. Az eljárás 
konkrét oka roma származású tanulók 
oktatásban történő diszkriminációja 
volt. A felek egybehangzó véleménye 
szerint a roma etnikumhoz tartozó 
diákok teljes körű minőségi oktatása 
Szlovákiában prioritást élvez, és mi-
előbbi megoldást igényel. 

Peter Plavčan miniszter informál-
ta tárgyalópartnerét annak a konk-
rét intézkedéseket tartalmazó átfogó 
csomagnak a kidolgozásáról, amely 
többek között diagnosztikai módsze-
rekkel, a roma nyelven történő okta-
tás bevezetésével és az óvodai nevelés 
hatékonyabbá tételével segítené elő a 
kedvezőtlen helyzet mielőbbi javítását. 
Az intézkedéseket tartalmazó átfogó 
csomag részletes leírását a minisztéri-
um az elkövetkező napokban juttatja 
el az Európai Bizottsághoz. Plavčan 
miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a 
nemrég elkészült nemzeti oktatásfej-
lesztési programban, amely a Tanu-
ló Szlovákia nevet kapta, számolnak 
olyan a pedagógusokat támogató cso-
portok létrehozásával is, akik a külön-
böző speciális oktatást-nevelést igény-
lő tanulóknak az oktatási folyamatba 
történő hatékony bekapcsolásában 
segítenek majd.

Vera Jourová nagyra értékelte a 
szlovák kormány eddigi erőfeszítéseit 
elsősorban a jogszabályi változtatások 
terén, valamint a szlovák tanfelügyelet 
hatáskörének kiszélesítésében. Ugyan-
akkor megjegyezte, hogy a változtatá-
sok bevezetése és az intézkedések vég-
rehajtása további kihívást jelent.

Az Európai Bizottság biztosa a talál-
kozó végén megjegyezte, hogy konst-
ruktív vitában sikerült megegyezniük 
mindazokban a további lépésekben, 
amelyeket szükséges meglépni ahhoz, 
hogy a roma származású gyerekek 
ugyanolyan lehetőségekkel rendelkez-
zenek, mint a nem roma származású-
ak.         



HázuNk Tája

Közös MEsEolvAsás 
A DUNA UTcáN
1971. április 8-án ült össze az I. Roma 
Világkongresszus. Az esemény tiszte-
letére az ENSZ a Roma Kultúra Világ-
napjává nyilvánította április 8-át.

Az ünnep apropóján került sor egy 
izgalmas közös meseolvasásra 2017. 
április 6-án a pozsonyi Duna utcai 
alapiskolában, ahová neves vendégek 
látogattak el:

Peter Krajňák oktatásügyi ál-
lamtitkár, Ravasz Ábel romaügyi 
kormánybiztos, Bukovszky László 
kisebbségi kormánybiztos, Vörös 
Péter parlamenti képviselő, Prékop 
Mária nemzetiségi főosztályvezető és 
Ján Hero, az államtitkár tanácsadója. 
A mesélők csapatát Morvay Katalin 
iskolaigazgató egészítette ki.

A gyerekek több nyelven – magya-
rul, szlovákul, ruszinul és roma nyel-
ven hallgatták meg Daniela Hivešová-

PETER PLAvčAN oKTATáSI 
MInIsztEr látoGAtást tEtt 
A MóDszErtAnI–pEDAGóGIAI 
KözpontbAn
Peter Plavčan oktatási miniszter a 
Módszertani-pedagógiai Központban 
tett első hivatalos  látogatásán a folya-
matos, egész életen át tartó tanulás és 
a felnőttképzés  jövőbeni feladatairól, 
valamint az „Iskola mindenki számára 
nyitott“ nemzeti programról tárgyalt 
az intézmény új vezetésével és igaz-
gatójával Kamila Jandzikovával. A hi-
vatalos látogatás  csak egyik állomása 
volt  a  miniszter munkaprogramjá-
nak, melynek során fokozatosan hi-
vatalosan is találkozik és tanácskozik 
a  minisztérium minden háttérintéz-
ményének a  vezetésével. A  Módszer-
tani-pedagógiai Központban tett lá-
togatásának az a tény ad különleges 
hangsúlyt, hogy ennek az intézmény-
nek  a közelmúltban szinte teljesen 
megújult  a vezetése. A tárgyalás  al-
kalmat adott arra is, hogy a miniszter 
teljes mértékben megismerje az inté-
zet aktuális feladatait, és részletesen 
informálódjon a szervezeti felépíté-
séről is. Arra is lehetősége adódott, 
hogy személyesen köszöntse és elbe-
szélgessen azokkal a pedagógusokkal, 
akik éppen az intézet által szervezett 
szakmai továbbképzés egyik akcióján 
vettek részt. 

Šilanová  A gyöngymadárka című 
meséjét. A mese elolvasása után élénk 
és vidám eszmecserét folytattak köny-
vekről, olvasásról, olvasónaplóról, 
olvasói élményeikről a kedves vendé-
gekkel.

Az úttörő találkozó illeszkedik az 
olvasási készség fejlesztésére és a szö-
vegértés javítására irányuló nemzeti 
stratégia gyakorlati alkalmazásának 
programjába, mivel az oktatási, tudo-
mányos, kutatási és sportminiszter a 
2016/2017-es tanévet Az értő olvasás 
évének kiáltotta ki. A minisztérium 
célja ezzel a gyermekek olvasáshoz 
való viszonyának javítása és az iroda-
lom iránt lelkesedő diákok számának 
növelése, aminek érdekében meg-
hirdette a közös meseolvasást is. A 
könyvolvasás népszerűsítése mellett 
az esemény célja az összetartozás érzé-
sének növelése és az előítéletek csök-
kentése. 

MInIsztErI KItüntEtés
A pedagógusnap alkalmából 2017. március 
31-én a pozsonyi Bôrik Hotelben közel ki-
lencven alap- és középiskolai tanár, valamint 
egyetemi oktató vehette át az oktatási minisz-
ter, Peter Plavčan kezéből az általa adható 
legmagasabb szintű kitüntetéseket, a Szent 
Gorazd-emlékérmeket és a köszönőlevele-
ket, ezzel ismerve el a díjazottak sikereit és 
sokéves munkáját. A dunaszerdahelyi Szabó 
Gyula Alapiskola volt igazgatónője, Csölle 
Teréz matematika-fizika szakos tanára is a 
kitüntetettek között szerepelt, aki 1991-től 23 
éven át igazgatta az intézményt. Jelenleg nyu-
galmazott pedagógusként továbbra is a ka-
tedra mögött áll, és oktatja a jövő nemzedék 
reménységeit. Az elismeréshez gratulálunk!
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legKedvesebb Könyvem köNyvAjáNló

A címlap Jung Márta fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőiNk

Katedra

„Másokkal csak úgy tudok együtt élni, ha sa-
ját lelkiismeretem tiszta. Egyetlen dolog van, 
amiben sose dönthet többségi vélemény, és ez 
az egyén lelkiismerete.”

Nem is tudom, van-e kedvenc könyvem. 
Vannak szerzők, akiket különösképpen sze-
retek, aztán vannak könyvek is, melyeket 
különösképpen szeretek. Ha mindenképp 
ki kellene jelölni egyet, talán a Karinthy-féle 
Micimackó volna az. Vagy az Esterházy-féle 
Esterházy – Egy házy nyúl csodálatos éle-
te. Vagy A Pál utcai fiúk. Most mégis egy 
olyan regényt ajánlanék olvasásra, mely a 
közelmúltban érintett meg, és amelyet ta-
nítóknak, pedagógusoknak, szülőknek, di-
ákoknak egyaránt szívesen adnék a kezébe. 
Harper Lee regénye 1960-ban jelent meg, 
a rá következő évben már Pulitzer-díjat 
kapott. Ott van az 1001 könyv, amit el kell 
olvasnod, mielőtt meghalsz listán is. Nem 
véletlenül.
Egyszer az ügyvédek is voltak gyerekek. A 
„jó Charles Lamb” szolgáltatta mottóul e 
mondatot, ezzel indul tehát a regény, ám 
mikor az ember a végére ér, meg is érti, e 
kurta mondatban benne az egész, az egész-
ben e kurta mondat. Egy nyolcéves kislány 
(ebben a fordításban Fürkész) szemszögéből 
láthatunk rá az 1930-as évek Amerikájára, 
sajnos elég sok párhuzamot találva a jelen 
előítéletektől még mindig terhes, szűklátó-
körű, kispolgári világával. A mi világunkkal 
még úgy is, hogy köztünk nem sűrűn élnek 
szegény négerek. 
A főhős, legalábbis a fő ideál, amitől in-
kább távolodni látszik ismét a világ, Atticus 
Finch, az ügyvéd, aki egyedül neveli két 
gyermekét, a kiskamasz fiút és húgát, a tör-
ténet mesélőjét. Finch igyekszik apaként 
is a lehető legtökéletesebbre, így tanítva, 
példamutatással nevelve gyermekeit tiszte-
letre, becsületre, együttérzésre, bár forr kö-
rülötte a légkör: egy színes bőrű férfit véd a 
bíróságon. Egy ártatlant, akit egy fehér nő 

megerőszakolásával vádolnak. Az idilli lét-
be így lassan beutálkodik a fajgyűlölet, az 
ügy felkorbácsolja a kedélyeket, és nemcsak 
az apát érik támadások, amiért azt gondol-
ja, egy feketének ugyanolyan jogai vannak, 
mint egy fehérnek, hanem a gyerekeket is az 
iskolában. Bár a perben könnyen bizonyít-
ja védence ártatlanságát, az esküdtek mégis 
követik az íratlan szabályt: „A mi bírósága-
ink előtt mindig a fehér embernek van igaza 
egy feketével szemben.”
Bármi legyen is a közvélemény, bárhogy 
alakul is a közhangulat, Atticus kitart, oko-
san és szeretettel tanítja gyerekeit, felnőtt-
ként, komolyan beszélget velük, nem tér ki 
az otthon és a külvilág erkölcsi normáinak 
különbségein elbizonytalanodó létkérdések 
elől sem. Ez is az oka annak, hogy ezek a 
gyerekek jobban különbséget tudnak tenni 
jó és rossz között, mint a semmi egyébbel, 
csupán a fehérségük büszke tudatával ren-
delkező felnőttek. Ezek a gyerekek bölcseb-
bek tudnak lenni náluk, mert nem terhelik 
őket előítéletek. Az tehát, hogy milyen fel-
nőtté lesz, a mai napig minden gyermek 
tanítójának, szülőjének, nevelőjének szemé-
lyes felelőssége.
„Nem szükséges mindenkivel közölni, amit 
tudsz. (...) Az emberek nem szívesen viselik 
el az olyan társaságot, akik többet tudnak 
náluk. Ez idegesíti őket” – mondja az övéi-
nek Atticus. Meg, hogy „Az a természet ado-
mánya, ha valaki különlegesen jó. (...) Okos 
emberek soha nem büszkék a tehetségükre.” 
És hogy „Az a bátorság, amikor előre tudod, 
hogy vereség vár rád, és legyen, aminek len-
nie kell, mégis kitartasz. Csak ritkán vár rád 
győzelem, de néha igen.” Aztán így lehet az 
is, hogy a gyerek meg minderre ekképpen 
reagál: „Ilyen alkalmakkor meg voltam győ-
ződve róla, hogy apám, bár ki nem állhatta a 
fegyvereket, és soha nem volt háborúban, a 
legbátrabb ember a világon.”
Kötelező olvasmány lehetne az egész vilá-
gon.

cs. liszKa györgyi
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a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Harper lee: 
Ne báNTsáTok A fekeTerigóT!

Fordította: pordán Ferenc. geopen 
köNyvkiAdó, 2015

Felföldi Szabolcs: Fény metszette élet (Vámbéry-album) 

E könyv főszereplője a magyar és nemzetközi keletkutatás mindmáig 
egyik legjelentősebbnek tartott szereplője, Vámbéry Ármin. Vámbéry 
élete nemcsak korszakalkotó közép-ázsiai utazásával, a 19. századi diplo-
máciai életben betöltött meghatározó szerepével, valamint a nemzetközi 
turkológia megteremtésében végzett tevékenységével, de valóban kaland-
regénybe illő élettörténetével is életrajzi kötetbe kívánkozó személyiség. 
E kötet most új szempontból közelíti meg Vámbéry életét: a könyvben 
a képek és a fotók játsszák a főszerepet: ezek segítségével próbáljuk meg 
felvillantani e világhírű tudós életének legfontosabb elemeit, meghatá-
rozó fordulópontjait. Ez egy kísérlet is egyben; egy kísérlet arra, hogy a 
képek rögzítette pillanatok révén meg lehet-e fogni, meg lehet-e fogal-
mazni egy tudós és ember életének „lényegét”. 

Eredeti ár: 24,00 Eur
Kedvezményes ár: 19,00 Eur



HorvátH Kinga: 
a szlováKiai 

oKtatáspolitiKa 
aKtuális lépé-
sei. FóKuszban 
a nemzetiségi 

oKtatás

Kazinczy Ferenc magyar tanítási 

Nyelvű AlApiskolA, TorNAljA

XXiv. évfolyAm, 9. szám    

 szlováKiai magyar pedagógusoK
és szülők lApjA

Katedra
2017. májUs

németH 
margit: az 

esélyegyen-
lőségről

szijárTó 
adrienn: 

s.t.a.r. 
momenteK 

beszédeinKben

borváK mária: 
NiNcs időm! 
vagy még-

sem?

szászi zoltán: 
„HA TöbbeT járNáNk 
A TermészeTbe, biz-
Tos vAgyok beNNe, 
Hogy nem lenne 

annyi lelKi és testi 
fájdAlom A világ-

ban”

Hromada attila: 
Kulcs a világ 

megértéséHez: 
az interKultu-

rális 
Kompetencia  

Krascsenits zoltán 
– ménes andrás – 

bartal miKlós: 
„a Kísérletezés 

TUdomáNyA”, AvAgy 
motivációs Kísérle-
teK a Kémia tanítá-

sában

gencs Kinga 
- borbás vero-
niKa: oKtatási 
módszereK a 

Hátrányos Hely-
zeTű és A romA 
tanulóK Köré-

ben

Iskolai könyvtárunk
Havas pillanatok

Tanévnyitó

Diákjaink a Kicsi Hang koncertjén

Anyák napjára szeretettel

Úszótanfolyamon

Sikeres néptáncosaink, a Galiba csoport

A legmodernebb oktatási 
eszközökkel tanítunk

Felújított tornatermünk

A Csalogány éneklő csoport

A Duna Menti Tavasz állandó 
résztvevői, a Kincskeresők

Tanulmányi kiránduláson

Kiváló sportolási lehetőségeket biztosítunk

Mazsorett tánccsoport

A Hóvirág Népdalkör a XI. Vass Lajos Népzenei 
Verseny Kárpát-medencei döntőjén gyermek-if-
júsági kategóriában elhozta a nagydíjat


