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az én váRosom
könyvajánlÓ

Kicsiny, gömöri zsákfaluban születtem. 
Habár éltem néhány városban, s több mint 
negyven év köt Pozsonyhoz, első város-él-
ményem a közeli Ózdhoz fűződik. Édes-
apám nővére oda ment férjhez, még vala-
mikor a háború előtti években. Gyakran 
nyaraltam náluk, az anyaországban, ahol 
minden-minden kicsit más volt, de kölyök-
fejjel még nem tudtam meghatározni, miért. 
Nagynénémék a város fölötti dombon, Ke-
rekhegyen éltek egy kis, kétszobás házban. 
A ház mögött falatnyi udvar feküdt, a löszös 
domboldalba vájt pincével, amely mellett 
téglából kirakott lépcsőn lehetett felkaptatni 
a meredek kertbe. A kert teli volt csodálatos 
gyümölcsfákkal, barackkal, meggyel, cse-
resznyével, málna- és ribizlibokrokkal. Csu-
pa olyan gyümölccsel, ami otthon, a gömöri 
agyagban nem lelt otthonra. Ezek árnyéká-
ban terítettem le egy pokrócot, és faltam 
a könyveket, olvastam több évfolyamnyi 
Lúdas Matyit, vagy éppen A három testőrt. 
Ha esett az eső, a verandán vertem tanyát, 
valamelyik fonott székben. 
Hetente többször, mindig ebéd után, mint 
valami mesefigura, rendszeresen megjelent 
a szódás a szamarával. A kis csacsifogat 
csengőszóval közeledett az utca végén, s én 
mint szóda-felelős felmarkoltam az asztalra 
kikészített forintokat, felkaptam az üres szó-
dásüvegeket, és rohantam kicserélni telire. 
Azóta sem ittam olyan csodálatos limoná-
dét, amilyet a nagynéném málnaszörpjéből 
és a csacsifogatos szódából lehetett rittyen-
teni. 
Furcsa ötvözet volt ez a dombok közé szo-
rult kisváros, amelyről sok szociográfi-
ai munka jelent meg, különösen az ipar 
becsődölése, a rendszerváltás utáni pusztu-
lás után. Akkoriban, a hatvanas években úgy 
tűnt, minden a helyén van, és ez sosem lesz 
másképp. Lent, a város közepén a vasmű, 
hatalmas hűtőtornyaival, gyárkéményeivel 
uralta az egész völgyet, ezek közé keveredve 
a „normális” utcák, ahol boltok és bérházak 
sorakoztak, míg a környező dombokon és a 
dombok közé szétfolyó völgyekben szerény 
családi házak. Farkastorok, Csépány, Bo-
lyok, és a többi, betagozódott falu mind az 
ipart éltette. Az egész környéken nem akadt 
ember, aki ne a kohászatban dolgozott vol-

na. Éjszakánként, amikor a vasat öntötték, a 
dombról szinte Dante poklaként terült el a 
lábam alatt a lángoló város. Az érces csatto-
gás, a szenet és az hulladékvasat szállító vas-
úti kocsik kerekeinek sivítása, a szikrázóan 
izzó acél égre vetülő vörös fénye olyan va-
rázslatot alkotott, amilyet azóta sem láttam. 
A legkülönösebb élmény talán mégsem ma-
gához a városhoz kötődött, hanem az oda 
történő utazáshoz. Reggel indultunk, ellátva 
elemózsiával, süteménnyel, innivalóval, és 
nekivágtunk a kalandos útnak, amely majd-
nem egész napig tartott. Bár Ózd az egykori 
Gömör vármegye déli peremén fekszik, s 
országúton bő félóra alatt elérhető, a tria-
noni gyalázatos döntés óta Gömörnek ez a 
szeglete az anyaországhoz szakadt (vagy mi 
szakadtunk el északra), és Borsod megyéhez 
került. A legközelebbi vasúti határátkelő, 
Bánréve sokáig zárva volt, így hatalmas ke-
rülővel, több átszállóval, Kassa felé voltunk 
kénytelenek utazni, Miskolcon keresztül. 
Kölyökfejjel persze nem észlelte az ember, 
milyen gazemberség miatt kell ennyit zöty-
kölődni, hanem az utazás izgalma kötötte le 
a figyelmét.
Aztán messzire sodorta az idő ezt a kisvárost 
is, akárcsak a nagyobbakat. Magát Gömört 
is odahagytam vagy négy és fél évtizede. 
Évekig laktam Tornalján, Rimaszombatban 
is, ahová szép élmények fűznek. Talán azért 
jutott mégis Ózd az eszembe, mert ahogyan 
vénülő fejjel egyre távolodik az ember min-
dentől, úgy kerülnek egyre közelebb a legtá-
volabbi élmények. Nem más ez, mint puszta 
fiziológia. De talán azért is, mert fájdalmas 
véget ért az ózdi történet. Amikor a 2004-es 
népszavazáson – finoman szólva – megta-
gadtak bennünket az anyaország magyarjai, 
nagynéném nem is rejtette véka alá, hogy 
ellenünk szavaztak. Mert felültek a gazem-
berek propagandájának, és féltették a nyug-
díjukat. 
Ekkor szakadt meg véglegesen a rokoni kap-
csolat, pedig a vérségi kötődést, azt mond-
ják, sosem lehet eltépni. Ózd egy csapásra 
a múlté lett, csak megsárgult fényképeken 
látni együtt a rokonságot. Akad köztük egy 
fotó, amelyen a szomszéd lurkóval, Janival 
öleljük egymás vállát a kerítés előtt. Akinek 
már a vezetéknevére sem emlékszem.

első váRosom: Ózd

kÖVesdi károly

G. Nagy László: Európa művészete I.

Az első rész első fejezete az őskor képzőművészeti al-
kotásait mutatja be, visszatekint az ábrázoló művészet 
nehezen megragadható kezdeteinek korába, ismerteti 
az alkotások keletkezésének valószínűsíthető okait. Az 
ókor korai nagy kultúráinak kapcsán foglalkozik a kö-
zel- és a közép-keleti újkőkori és bronzkori nagy civili-
zációk kiformálódásával és általános ismertetőjegyeivel. 
Bemutatja az antik Európa társadalmainak kifejlődésére 
és azok művészetének alakulására hatást gyakorló ősi ci-
vilizációk fő fejlődési szakaszait, ismerteti az ókori nagy 
mezopotámiai népek – a sumérek, az akkádok, az asz-
szírok, a babilóniaik és a perzsák – , továbbá az ókori 
Egyiptom, valamint a bronzkori égei nagy civilizációk 
– Kréta, Mükéné és Trója – építészetét, szobrászatát és 
festészetét. A klasszikus ókor fejezetében az égei civilizációk örökébe lépő antik Gö-
rögország, továbbá Etrúria, Róma és a Római birodalom művészetével foglalkozik, 
utalva az egyes kultúrák közti kapcsolatokra és átfedésekre. A középkor időszakát 
három részre – kora, érett és késő középkorra – tagolva tárgyalja. A kora középkor 
művészetének ismertetése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az olvasó a kor 
bonyolult történelmi eseményeivel összefüggésben követhesse nyomon az európai 
művészetet a későbbi évszázadok során meghatározó kereszténység és keresztény 
művészet fejlődését. Ennek érdekében a könyv korlátozott terjedelme miatti szűkös 
lehetőségeihez mérten részletesen ismerteti a népvándorláskor eseményeit, Európa 
államainak kialakulási folyamatát és az európaiság fogalmát (ezen a ponton megin-
dokolva azt is, mi az oka annak, hogy az európai képzőművészetek tárgyalása kap-
csán csaknem kizárólag Nyugat-Európa művészetéről esik szó), továbbá az egyház-
nak a koraközépkori Európa államai életében és művészetében betöltött szerepét és 
jelentőségét. Kitér a középkori Európa gazdasági-politikai-kulturális életének viszo-
nyait befolyásoló középkori iszlám világra és annak művészetére is. Az ókeresztény 
művészetet, Bizánc művészetét és a kora középkori nyugat-európai keresztény mű-
vészetet a kereszténység első évezredének művészete keretében tárgyalja. A könyv 
első kötete a klasszikus középkor két nagy stíluskorszakának, a román és a gótikus 
stílusnak az ismertetésével zárul. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

az itt láthatÓ könyvek június folyamán 50%-os kedvezménnyel megvásáRolhatÓk.
júniusi akciÓ!

Varázslatos mesék napkeletről

Kelet az emberiség egyik kulturális 
bölcsője, mesegyűjteményekkel is 
gazdagította a világirodalmat. Eu-
rópa egy francia Kelet-kutatónak, 
Antoine Gallandnak köszönheti a 
keleti mesevilággal való találkozást: 
ő volt az, aki az Ezeregyéjszaka né-
ven ismertté vált arab mesegyűjte-
ményt a 18. század elején franciá-
ra fordította, és a sors úgy hozta, 
hogy a jelen kötet alapját képező török mesegyűjtemény 
felfedezése is Antoine Gallandnak jutott osztályrészül. 
Az újrafelfedezés a nagy magyar Kelet-kutató, Vámbéry 
Ármin érdeme volt. Ám míg az Ezeregyéjszakát Euró-
pa megannyi kultúrrégiója tette magáévá, e gyűjtemény 
feledésbe merült... Több évszázadnak kellett elmúlnia, 
hogy ez a páratlan értékű, az olvasót a tündérek égi és 
földi világába vezető mesegyűjtemény pompás kiadásban 
mindenekelőtt a gyermekek, de természetesen a mesékbe 
vágyó felnőttek kezébe kerülhessen.
Eredeti ár: 27,50,- €
Júniusi akciós ár: 12,00 Eur

G. Nagy László: Európa művészete II.

Az „Európa művészete“ második része 
a reneszánsz kor művészetével, a mani-
erizmussal, a barokk kor művészetével 
és a rokokó művészettel, valamint a 18., 
a 19. és a 20. század fő stílusirányzataival 
foglalkozik. Napjaink – az ezredforduló 
évtizedeinek – festészetéről képekben em-
lékezik meg. A reneszánsz kor művészetét 
két vonalon – az itáliai reneszánsz és az 
Itálián kívüli (északi) reneszánsz vonalán 
– tárgyalja. A fejezet felvázolja az itáliai 
reneszánsz művészet társadalmi-szellemi 
hátterét, művészeti ágazatonként és kor-
szakonként felsorakoztatja legjelentősebb 

művészegyéniségeit, ismerteti festészeti műfajait és stílusirányzatainak 
jellegzetességeit. Az északi reneszánszról szólva utal a reneszánsz korai 
időszaka Itálián kívüli művészetének a késő gótikus művészethez való 
viszonyára, ismerteti a reneszánsz kor legjelentősebb Itálián kívüli mű-
vészegyéniségeit. A manierizmussal kapcsolatban felhívja a figyelmet 
e néhány rövid évtizeden át tartó stíluskorszaknak a művészetek to-
vábbi alakulására gyakorolt hatásában megnyilvánuló jelentőségére. A 
barokk korszakát az általános stílusjegyek ismertetését követően terü-
letegységenként tárgyalja, különös tekintettel a stíluskorszak legjelen-
tősebb képviselőinek számító országokra – Itáliára, Franciaországra és 
Spanyolországra. Magyarázatot ad a katolikus és a protestáns Európa 
barokk művészete közti különbségekre. A 18. századi rokokó művészet 
és a század új kifejezésmódokat kereső művészi törekvései miatt külön 
fejezetként tárgyalja a rokokó művészetét és az új stílustörekvéseket. 
A 19. század építészetét, szobrászatát és festészetét a század fő képző-
művészeti irányzatai – a klasszicizmus, a romantika, a historizmus, az 
eklekticizmus, a realizmus, a plein-air, az impresszionizmus és a sze-
cesszió – szerint ismerteti. A 20. század avantgard és neoavantgard stí-
lusirányzatait illetően hasonlóképpen jár el. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

Póda Erzsébet: Pilicke meséi

Biztos vagyok benne, hogy Meseország megannyi 
zegzugában barangoltál már. Szeretek ott kóbo-
rolni jómagam is. De hogy itt, ebben a világban is 
járnak-kelnek a tündérek és manók – erre bizony 
nem kötöttem volna fogadást. Egészen addig hi-
tetlenkedtem, míg egy napon találkoztam egy 
aranyos kis fűzöld színű manócskával. Épp csipke-
bogyót szedtem az erdő szélén, amikor ez a fura 
lényecske egyszer csak ott termett a lábam előtt. 
Soha nem láttam még hozzá hasonlót! Mikor elém pottyant, megszólal-
ni sem bírtam. Kiderült, Pilickének hívják, és egy fantasztikus ország-
ból, Színiából, a színek birodalmából érkezett. A kíváncsisága hozta őt 
a földi világba, de vaksi fehér holló hátán utazva balszerencse érte: le-
esett. Kicsit meg is sérült, ezért aztán hazavittem, hogy otthon ápolgas-
sam. Nem telt bele sok idő, s megismerkedhettünk egymás barátaival, 
kalandjaival: a tarka agancsú szarvasbocival, az ezerszínű sünnel, és egy 
hencegő kismókussal is. A leghatékonyabb gyógyszernek a mesemon-
dás bizonyult, így Pilicke rövid idő múlva jobban érezte magát. A me-
séket, és mindazt, ami e három nap alatt történt, ez a mesekönyv rejti. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

Lacza Tihamér: 
Utazók, felfedezők, 
hódítók, kalandorok 

A szerző a könyv írásakor 
elsősorban arra törekedett, 
hogy megkönnyítse az ol-
vasók – elsősorban a diákok 
és tanárok – tájékozódását a 
földrajzi felfedezések, utazá-
sok és hódítások több mint 
hatezer éves szövevényében.
Eredeti ár: 9,- €
Júniusi akciós ár: 4,50 €
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Már csak néhány hét, és végre itt az év 
vége. Igen, ezért is furcsa ez a mi isko-
laügyi világunk, hiszen itt az érintettek 
minden évben kétszer élik át az év végét. 
Természetes azonban, hogy a tanév végé-
ig még rengeteg munka vár a pedagógu-
sokra, a diákokra, és nagyon sok esetben 
a szülőkre is. A június – a „minden úgy 
jó, ahogyan eddig is volt” elv alapján – 
nagyon sok iskolában sajnos még ma is 
a tanévvégi osztályozás helyességét bizo-
nyítandó nagy feleltetések, a tudásszintet 
felmérő dolgozatok, vagyis az idegeske-
dés és a feszültség időszaka. Ugyanis még 
napjainkban is nem egy pedagógus azt 
követeli a diákjaitól, hogy házi feladat-
ként otthon – esetleg a szülők segítségét 
is kérve – tanulja meg azokat a bizonyos 
tananyagokat, ahelyett, hogy legalább 
irányítaná, segítené diákjait az ismeret-
szerzésben. 

De milyen is volt ez a tanév? Sajnos, 
ebben a tanévben sem sikerült elérni, 
hogy végre érdemi változások történje-
nek a pedagógusok társadalmi megbe-
csülésében, illetve az egész szlovákiai ok-
tatási rendszerben. Talán egyetlen olyan 
döntés született, amelynek örülhetünk: 
sikeres országos petíciónk eredménye-
ként legalább egy bizonyos időre sike-
rült megmentenünk kisiskoláinkat, és 
sikerült módosíttatni az alapiskola alsó 
tagozatának a keretóratervét. Rendszer-
szintű változások azonban ebben a tan-
évben sem történtek. Olyan változások, 
amelyek alkalmazásával az iskola egész 
munkájának a szervezése legalább köze-
lít az autonóm iskolai intézményekben 
alkalmazott gyakorlathoz, ahol a pedagó-
gusok kreativitásának nem szab határt a 
központi irányításra egyébként is jellem-
ző szigorúan értelmezett és uniformizált 
oktatási, eljárási, adminisztrációs rend. 

Igaz, hogy a mostani tanévben végre 
felcsillant a továbblépés reménysugara, 
hiszen a Tanuló Szlovákia programban 
már legalább megfogalmazódtak azok a 
konkrét igények, melyek valóra váltásával 
biztosítani lehetett volna, hogy évek múl-
tán talán a mi iskolaügyünk is felzárkóz-
hat legalább az európai középmezőnybe 
tartozó országok színvonalához. A prog-
ram társadalmi vitája során beérkezett 
több mint négyezer kiegészítő javaslat, 
tanács, megjegyzés bedolgozása ellené-

re is az egész reformtervezet parlamenti 
vitája időben sokkal későbbre tolódott, 
hiszen az új vezetés döntése alapján ismét 
tárcaközi egyeztetésre ítéltetett, melynek 
kimenetele viszonylag bizonytalan jövőt 
sejtet. Emellett azonban az érintett isko-
lák pedagógusai számára bizonyára meg-
lepő volt, hogy a Szabványosított Méré-
sek Nemzeti Intézete néhány hónapja 
váratlan próbateszteléssel jelezte, hogy a 
következő tanévben a nemzetiségi alap-
iskolák kilencedikeseinek szlovák nyelv-
ismereti szintjét az idegen nyelvek isme-
retének tesztelésénél alkalmazott módon 
fogják felmérni, sőt az érettségizők extern 
vizsgájánál is ezt a formát alkalmazzák 
majd. Tehát a szövegértéssel kapcsolatos 
feladatokat nem az írott, hanem a mellé-
kelt hanghordozóról meghallgatott szlo-
vák nyelvű szöveg alapján kell megolda-
ni. Csak üdvözölhetnénk ezt az eljárást, 
ha a szlovák nyelvet a magyar iskolákban 
eddig is idegen nyelvként kellett volna ta-
nítani, csakhogy a helyzet diametrálisan 
más, hiszen a politika és a politikusok 
eddig ezt lehetetlennek tartották, csak az 
elmúlt évben változott némileg a helyzet, 
és néhány iskola néhány osztályában kí-
sérletképpen idegen nyelvként próbálják 
tanítani ezt a nyelvet. 

De a mi szűkebben értelmezett há-
zunk táján sem úgy alakultak a dolgok, 
ahogyan szerettük volna. Anyagi okok 
miatt – sajnos – ismét krízishelyzetbe 
került a mi egyetlen magyar pedagógiai 
szakfolyóiratunk, a KATEDRA, és vele 
együtt a Katedra Alapítvány egész tevé-
kenysége, tehát a Katedra Társaság jövője 
is. Meggyőződéssel vallom, hogy a felvi-
déki magyar pedagógusok és iskoláink 
diákjai számára nem lehet közömbös ez 
az áldatlan helyzet, melynek megoldásá-
ban mindannyiunknak részt kell venni, 
és tudtára adni az érintetteknek, hogy 
számunkra valóban fontos ügyről van 
szó. 

Véget ér tehát egy újabb tanév, gon-
dokkal, problémákkal tele tíz hónap, de 
nagyon sok iskola és diák számára örö-
mökben és sikerekben is gazdag iskolai 
év. Azt hiszem, mindannyian azt kíván-
juk, hogy a  következő évben a  sikerek, 
a jól végzett munkánkat értékelő elisme-
rés és a tisztelet tegye szebbé, gazdagabbá 
az életünket, mindannyiunk életét.

Fibi sáNDor

Évzárás előtt
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Fibi Sándor vehette át idén a rendkí-
vül megtisztelő Felvidéki Magyar Pe-
dagógus-díjat Rozsnyón, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok XXIV. Országos 
Találkozóján. Évekkel ezelőtt, ami-
kor megismertem a tanár urat, szinte 
azonnal példaképemmé vált, s azóta 
is akként tisztelem őt: a  mindig mo-
solygó, kedves, széles látókörű, „tanár 
bácsis“ megjelenésű szakembert. Egy 
igazi oktatáspolitikust látok benne, 
aki évtizedeken át iskolaigazgatóként, 
illetve különféle fontos, de idegeket is 
őrlő beosztásokban vette ki részét a 
felvidéki magyar pedagógustársada-
lom irányításából. Beszélgetésünk so-
rán a pedagógusi hivatásról, a szakmá-
hoz fűződő viszonyáról faggatom őt. 

 Mindannyiunk életében vannak 
meghatározó egyéniségek, pedagó-
gusok, akik az egyes iskolai fokoza-
tokban mély hatást gyakorolnak ránk 
egy-egy cselekedetükkel, mosolyuk-
kal, tettükkel. Mesélj nekünk, kérlek, 
egykori tanítóidról!

 Ezen a téren talán szerencsésnek 
mondhatom magam, hiszen volt ta-
náraim között több olyan is volt, aki 
az évek folyamán példaképemmé vált, 
ám ami szintén fontos, hogy már a 
családban is jelen volt az a bizonyos 
fluidum, amely később minden bi-
zonnyal befolyásolta a pályaválasztá-

somat is. Édesanyám, aki ugyan nem 
volt pedagógus, rendkívül okosan 
és nagyon jó érzékkel vezetett a tu-
dás megszerzésének útján. Mi otthon 
sohasem az iskolai tananyaggal baj-
lódtunk, hanem szinte észrevétlenül, 
nagy szeretettel, sok-sok beszélgetés-
sel, és ha kellett, játékosan értette meg 
velem, mennyire fontos a gondolatok 
pontos tolmácsolása, a választékos 
beszéd, a hallott vagy olvasott szöveg 
helyes értelmezése. Ő volt az, aki ráve-
zetett az olvasás és a mese csodálatos 
világának a szeretetére, emellett mint-
egy észrevétlenül elvezetett a versek 
szépségének a felismeréséhez, sőt a 
versmondás titkos ajtait is megnyitotta 
előttem. A karácsonyi ünnepek előtt 
hajdanában szokásos betlehemes játé-
kot is – amellyel beköszöntöttünk szü-
lőfalunk szinte minden családjához 
– azért írta meg, azért tanította be a 
velem egyidős gyermekek kis csapatá-
nak, hogy örülhessünk a sikernek, hi-
szen a fülekpüspöki emberek részéről 
elhangzott dicséret számunkra hatal-
mas motivációt jelentett. Édesanyám 
lényegében a tanulást szerettette meg 
velem. A tíz évvel idősebb pedagógus 
bátyám pedig az öccsét – talán akarat-
lanul is – a pedagóguspálya felé terelte, 
hiszen több alkalommal lehetővé tet-
te, hogy saját szememmel is lássam, 
hogyan tanítja és motiválja a diákjait. 

Mindmáig szeretettel és tisztelettel őr-
zöm Princz Ernő volt osztályfőnököm 
emlékét, aki az alapiskola felső tagoza-
tán mindennapi tetteivel bizonyítot-
ta, hogy az a pedagógus, aki valóban 
szereti és tiszteli a gyerekeket, szinte 
csodákra is képes. A gimnáziumi ta-
náraim közül érdekes módon humán 
beállítottságú diákként a legnagyobb 
tisztelettel Vassányi Aurél kémiataná-
romra emlékszem, aki mindig precíz 
és következetes volt, aki az igényes 
tananyagot nem előadta, hanem meg-
tanította, aki nem csak szavakkal ma-
gyarázott, hanem szinte minden tan-
anyagot világos, követhető, érdekes és 
látványos kísérletekkel varázsolt ért-
hetővé. Rászoktatott bennünket arra, 
hogy ezeket a kísérleteket mi is vé-
gezzük el, hogy az elmélet feltételezett 
igazát a gyakorlattal is legyünk képe-
sek bizonyítani. Ezek a tanárok ma is 
modern pedagógusokként lehetnének 
említve, hiszen többek között önálló-
ságra, kreativitásra, saját véleményünk 
kifejtésére neveltek bennünket.

 A nyitrai Tanárképző Karon magyar–
szlovák szakon végeztél. Miért éppen 
ezt a szakpárosítást választottad?

 Az teljesen egyértelmű volt, hogy a 
magyar nyelv és irodalom csak az első 
helyen szerepelhet, hiszen édesanyám 
ennek a nyelvnek, ennek az irodalom-

Novák móNika

NÉháNy goNdolat a múltról És a jeleNről…
beszélgeTés Fibi sáNDorral
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nak a szépségeit hagyta rám örökségül, 
és Princz Ernő – volt osztályfőnököm 
– is magyar szakos tanár volt, a gimná-
ziumban pedig Teleki Tibor – a későbbi 
főiskolai magyartanárom – hitette el 
velem, hogy a világ talán legcsodálato-
sabb nyelve az én anyanyelvem. A múlt 
század hatvanas éveiben a tanári karra 
jelentkező nem válogathatott szabadon 
az egyes tanulmányi szakok közül, ha-
nem kizárólag a főiskola által megadott 
szakpárosítások közül választhatott. 
Sajnos, abban az évben Nyitrán a ma-
gyar nyelv mellé csak a szlovák nyelvet 
vagy a matematikát lehetett választani, 
így számomra lényegében nem maradt 
más lehetőség, mint a magyar–szlovák 
szak, ugyanis a matematika gimnáziu-
mi szintű titkai nem tettek annyira kí-
váncsivá, hogy életemet a megfejtésük-
nek szenteljem…

 Gazdag életút áll mögötted, s még 
most is aktívan jelen vagy az oktatás-
ügyben. Felsorolnád a számodra leg-
fontosabb szakmai állomásokat?

 Pedagógusi pályafutásom eléggé moz-
galmas időben és érdekes módon kez-
dődött, hiszen 1968-ban – egy-két nap-
pal a Varsói Szerződés hadseregének 
bevonulása után – ifjú házaspárként 
feleségemmel együtt „szolgálattételre” 
jelentkeztünk a Bősi Alapiskolában, 
ahová a járási hivatal helyezett ben-
nünket. Az iskola igazgatója azonban 
tudtunkra adta, hogy az iskola által kért 
két magyar–szlovák szakos pedagógus 
helyett a hivatal három ilyen szakosnak 
adott kihelyezési dekrétumot, ezért na-
gyon gyorsan döntsük el, kettőnk közül 
ki marad ebben az iskolában… Ma sem 
tudom, honnan vettük a bátorságot, 
de szinte gondolkodás nélkül jeleztük, 
hogy egyikünk sem. A hivatalba vissza-
utazva néhány óra múlva a kezünkben 
volt egy új határozat, amellyel azonnal 
indultunk Vásárútra, első munkahe-
lyünk színhelyére. Néhány év után a 
járási székhelyen működő, az ország 
akkori legnagyobb iskolájának az igaz-
gatója jelezte, hogy egy magyar–szlo-
vák szakosra volna szükségük, és ő rám 
gondolt. Ebben az iskolában egy év 
után – mindössze 26 évesként – az igaz-
gató javaslatára igazgatóhelyettessé ne-
veztek ki. Hat év elteltével egy szakmai 
továbbképzésen talán túl őszintén bí-
ráltam a nemzetiségi iskolák tanköny-
veinek színvonalát, amire az előadónk 
– az iskolaügyi minisztérium nemzeti-
ségi osztályának akkori vezetője – úgy 
reagált, hogy néhány nap múlva elláto-
gatott az iskolánkba, és vezetői státuszt 

ajánlott a minisztérium nemzetiségi 
osztályán, amit én a kért egy évnyi gon-
dolkodási idő letelte után el is fogad-
tam. Ezután rendkívül kemény, igényes 
feladatokkal, felelősségteljes munkával 
gazdag 11 év következett. 1990-ben egy 
sikeres pályázat révén végre hazakerül-
tem Dunaszerdahelyre, ahol a JNB ok-
tatásügyi szakosztályát vezettem, majd 
egy évvel később létrehoztuk a járási 
tanügyi igazgatóságot, amelynek két 
évig irányítottam a munkáját. Azonban 
egyre inkább azt éreztem, hogy az én 
igazi helyem mégis az iskolában, a kol-
légák, a gyerekek, a szülők között van. 
Az akkori iskolaügyi miniszter nagy 
meglepetésére visszaadtam a tanügyi 
igazgatói kinevezésemet, és visszamen-
tem tanítani a volt iskolámba. 1997-ben 
a jelenlegi Vámbéry Ármin Alapiskola 
igazgatója kért meg, hogy vállaljam 
mellette az igazgatóhelyettesi munkát, 
majd nyugdíjba vonulása után 2000-től 
2010-ig következett egész pályafutásom 
talán legkedvesebb időszaka, hiszen is-
kolaigazgatóként megvalósíthattam 
régi-régi elképzelésemet – a gyermek-
központú, humánus, „egész napos” és 
nyitott iskolát.

 Az oktatásügynek valóban számos 
területén dolgoztál. Melyik szerep-
ben érezted magad a legjobban, me-
lyik területen érezted legsikeresebb-
nek a munkádat?

 Azt hiszem, szinte lehetetlen erre a 
kérdésre egyértelmű választ adni, hi-
szen minden munkahelyemen, min-
den beosztásban reálisak voltak a 
gondok, igényesek a feladatok. Soha-
sem mondhattam, hogy ezt vagy azt a 
feladatot nem lehet megoldani, min-
dig meg kellett találni a megoldáshoz 
vezető utat, azokat a szakembereket, 
akikkel együttműködve el lehetett in-
dulni. Az oktatásügy és az oktatáspoli-
tika nem az a terület, ahol a magányos 
farkasoké a glória. Egy iskola sem le-
het csak azért kiváló, mert ott nagyon 
jó a tantestület egyik tagja, a közös-
ségnek kell kiválónak lennie. Nekem 
szerencsémre olyan munkatársakkal 
sikerült együttműködnöm tanügyi 
igazgatóként, iskolaigazgatóként, de 
a minisztériumi éveim alatt is, akik-
kel alapvetően közös nevezőre tudtuk 
hozni elképzeléseinket és céljainkat.

 Milyen feladatokat láttál el a mi-
nisztériumi években végzett munkád 
során?

 Talán néhány szavas mondattal azt 
tudnám mondani, hogy szakmai és 

politikai szempontból is igényeseket, 
bonyolultakat, idegőrlőket… A nem-
zetiségi önálló osztályon a magyar 
osztályvezetőn kívül egy ukrán és egy 
magyar kolléga, valamint egy titkárnő 
dolgozott. Ez a szakembertrió felelt a 
magyar és az ukrán tanítási nyelvű, 
illetve az ukrán nyelvet is oktató, de 
szlovák tanítási nyelvű iskolákkal kap-
csolatos minden feladat megoldásáért. 
Számomra rendkívül sokat jelentett, 
hogy megismerhettem a politikai ha-
talom álarc nélküli viszonyát a nemze-
tiségi iskolákhoz, és az ukrán iskolák 
története kapcsán szerzett tapasztala-
tok megértették velem, mit is eredmé-
nyezhet, ha az érintettek elfogadják az 
ún. kétnyelvű iskolák létrehozásának 
tervezetét. Megtudtam, hogy a haj-
danvolt egységes ruszin iskolahálózat 
a második világháborút követő évek-
ben hogyan zsugorodott 7-8 ukrán 
tanítási nyelvű alapiskola „hálózatává”, 
ahol azonban csak néhány tantárgyat 
tanítanak a nemzetiség nyelvén, a töb-
bi tantárgyat pedig szlovákul tanítják, 
és hogyan alakult ki – állítólag a szü-
lők kérése alapján – az ukrán nyelvet 
is oktató, de egyébként szlovák tanítási 
nyelvű kvázi „ukrán nemzetiségi isko-
la”. Világossá vált számomra, hogy ha 
mi is elfogadjuk a hatalom javaslatát, 
vagyis az ún. alternatív, ill. kétnyelvű 
iskolák létrehozását, akkor ugyanez 
a sors vár a felvidéki magyar nemze-
tiségi iskolákra is. Politikai síkon is-
koláink védelmében következetesen 
együttműködtünk a kormányhivatal 
nemzetiségi főosztályának dolgozói-
val és a Csemadok Központi Bizottsá-
gával, a szakmai feladatok biztosítása 
terén pedig a hajdanvolt Pedagógiai 
Kutatóintézet és a Szlovák Pedagógi-
ai Kiadó nemzetiségi csoportjaival, 
akik az egyes iskolatípusok óraterveit, 
valamint az egyes tantárgyak és évfo-
lyamok tanterveit dolgozták ki és tesz-
telték két-három évig a gyakorlatban, 
illetve biztosították a mi osztályunk 
megrendelése alapján minden egyes 
magyar és ukrán iskolatípus és évfo-
lyam számára a szükséges tanköny-
veket, munkafüzeteket, módszertani 
kézikönyveket. Ez az együttműködés 
valóban operatív döntéseket, emellett 
folyamatos munkát igényelt, hiszen 
osztályunk három szakdolgozója sze-
mélyesen felelt azért, hogy minden 
tanterv, minden tankönyv, minden 
elérhető segédeszköz és módszertani 
segédkönyv időben eljusson a peda-
gógusokhoz. Osztályunk egyik hálás 
feladata volt a következetes együttmű-
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ködés a Magyar Művelődési Miniszté-
rium nemzetiségi főosztályával, hiszen 
a két ország közötti bilaterális kulturális 
egyezmény alapján közösen szervez-
tük évente a magyar szakos pedagó-
gusaink, óvónőink, iskolaigazgatóink 
és a tanfelügyelőink számára az egy-, 
illetve kéthetes magyarországi szakmai 
továbbképzéseket. Nem maradhatott el 
az együttműködés a kerületi nemzeti 
bizottságok oktatásügyi főosztályaival, 
a kerületi pedagógiai intézetek nemze-
tiségi csoportjaival és a járási nemzeti 
bizottságok iskolaügyi szakosztályaival 
sem, külön figyelmet szentelve a ne-
gyedévenkénti programegyeztetések-
nek és kölcsönös tájékoztatásoknak a 
magyar nemzetiségű járási és kerületi 
tanfelügyelőkkel, valamint a minisztéri-
um főiskolai részlegének szakdolgozói-
val a magyar nemzetiségű főiskolások 
és egyetemisták helytállásának értéke-
lésével kapcsolatban. A hivatali mun-
kával párhuzamosan szívügyünknek 
tartottuk a minél szorosabb együttmű-
ködést a Csemadok Központi Bizottsá-
gával, hiszen közösen szerveztük a kas-
sai Kazinczy Napokat, amelynek akkori 
ünnepélyességét – úgy hiszem – fokoz-
ni tudtuk azzal, hogy jelentős mérték-
ben megváltoztattuk a hajdani Kiejtési 
verseny tartalmát és szervezési rendjét, 
és a mi osztályunk szervezésében létre-
hoztuk a Szép Magyar Beszéd versenyt, 
melynek országos döntőjét Kassán, a 
Kazinczy Napok szerves részeként ren-
deztük. Természetesen arra is találtunk 
időt, hogy aktívan bekapcsolódjunk a 
Csemadok Központi Nyelvi Szakbizott-
ságának, majd az Anyanyelvi Társaság-
nak a munkájába, hiszen anyanyelvünk 
védelme mindig ott volt a legfontosabb 
feladataink között. Figyelmünk termé-
szetesen kiterjedt a szlovák nyelv taní-
tásával kapcsolatos szakmai kérdésekre 
is. Fokozatosan tudatosítottuk ugyanis, 
hogy ezt a nyelvet a magyar iskolákban 
szinte lehetetlen valóban eredménye-
sen tanítani úgy, hogy a szlovák isko-
lákra vonatkozó tanterveket sajátos 
módon redukáljuk, és magát a szlovák 
nyelvet továbbra is anyanyelvként ta-
nítjuk a magyar gyerekeknek. Ezért 
dolgoztuk ki a Poznaj slovenský jazyk 
verseny koncepcióját, és tettük orszá-
gos versennyé, ahol a tanulóknak csak 
a kommunikációra kellett koncentrál-
niuk, és a versenyre való felkészülés so-
rán nem kellett nyelvtani szabályokat, 
írók életrajzát, műveik tartalmát be-
magolni és irodalomelméleti fogalma-
kat értelmezniük. Mindamellett arra 
is találtunk időt, hogy az évek során 

személyesen meglátogassunk nagyon 
sok alap- és középiskolát, és számtalan 
kiváló kollégával létesítsünk baráti és 
szakmai kapcsolatot.

 Azt mesélik egykori kollégáid, tanít-
ványaid, hogy Te voltál az az ember, 
akinek iskolaigazgatóként az ajtaja 
szinte sohasem volt bezárva. A lehető 
legtöbbet töltötted a diákok között, és 
irányításod alatt a dunaszerdahelyi 
Vámbéry Ármin Alapiskola humánus, 
gyermekbarát iskolává vált, ahol a ta-
nulók létszáma évről évre jelentősen 
nőtt. Megfogalmaznád iskolavezetői 
hitvallásod?

 A minisztériumban töltött évek alatt 
valóban sok iskolát látogattam meg, 
nagyon sokat beszélgettünk, konzul-
táltunk az igazgatókkal, a kollégákkal. 
Hivatalos útjaim során viszonylag sok 
magyarországi iskolát is megismer-
tem, és egyre határozottabbá érlelő-
dött bennem az a meggyőződés, hogy 
vannak jó iskolák, nagyon jó iskolák és 
valóban kiváló iskolák. Egyre erősödött 
bennem az az igény, hogy egy olyan 
iskolaközösség tagja legyek, amelyiket 
én magam is a nagyon jók vagy a kivá-
lók közé sorolhatnám. Persze ez a be-
sorolás nem azt jelenti, hogy az iskola 
igazgatója mondja ki az általa irányított 
intézményről, hogy ez bizony aranyér-
mes, erre ugyanis csak a szülők, a diá-
kok, az ellenőrző szervek kompetensek. 
Ezért is tartottam és tartom ma is na-
gyon fontosnak, hogy minden érin-
tettel tudatosíttassam: az iskola nem a 
pedagógusoké, hanem a tanulóké és a 
szülőké, a pedagógus pedig ebben az 
intézményben olyan szolgáltatást biz-
tosít, amilyenre más képtelen. Ennek 
az egymásra utaltságnak a jegyében 
azt kell elérni, hogy a tanuló szeres-
sen iskolába járni, hiszen ott naponta 
sikerélményben részesül, szeresse és 
tisztelje a pedagógusokat, akik szinte 
társai és megértő segítői, irányítói a tu-
dás megszerzésében. A szülő ismerje, 
tudja, hogy mi történik az iskolában, 
ezért nyitottá kell tenni ezt az intéz-
ményt, lehetővé tenni, hogy a valóban 
érdeklődő szülő saját szemével, fülével 
győződhessen meg arról, hogyan tanít-
ják, irányítják gyermekét a tanítási órá-
kon. Meggyőződésem, hogy szerintem 
rendkívül téves felfogás az, hogy a diák 
otthon a szülők segítségével készüljön 
fel a másnapi tanításra. Ismételten ki-
emelem, hogy a pedagógusnak nem 
tanítani kell, hanem az iskolában meg 
kell tanítania a tananyagot. Talán ma is 
megfontolnám – ha igazgató lennék –, 

hogy ne bontsam-e fel azonnal a mun-
kaszerződést azzal a pedagógussal, aki 
annak a szülőnek, aki azért panaszko-
dik, hogy ő otthon naponta két-három 
órán át együtt tanul a gyermekével, és 
annak mégsem javulnak az osztály-
zatai, azt a választ adja, hogy kedves 
anyuka, akkor foglalkozzon a gyer-
mekével még egy-két órával többet. 
Ugyanezt tenném azzal a pedagógussal 
is, aki saját munkáját úgy értékeli, hogy 
én már 25-30 éve így tanítok, és ezután 
is csak így fogok. Egy pedagógusnak 
alkalmazkodnia kell a megváltozott 
idők megváltozott követelményeihez. 
A frontális tanítgatás, a szabályok, élet-
rajzok, irodalmi művek tartalmának 
bemagoltatása helyett a pedagógusnak 
egyszerűen kötelessége a készségek, 
jártasságok, az egyes kompetenciák fej-
lesztésének leghatékonyabb módszereit 
megismerni és alkalmazni. Hangsúlyo-
zottan ismétlem, hogy az iskola köteles-
sége megtanítani a diákokat, és ha kell, 
akkor be kell vezetni az „egésznapos“ 
iskolát, ahol a diák délelőtt megtanulja 
a másnapra esedékes tananyagot, dél-
után pedig a napközi otthonban vagy 
az iskolai klubban pedagógiai irányí-
tással begyakorolja azt, elkészíti a házi 
feladatot is, és másnap felkészülten, fé-
lelem nélkül megy iskolába.

 Tudjuk rólad, hogy aktívan bekap-
csolódtál a Csemadok munkájába,  
jelentős szerepet vállaltál a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségében 
és évekig vezetted az Iskolavezetők 
Országos Társulását. Hogyan tudtál 
egyszerre ennyi kihívásnak eleget ten-
ni?

 A Csemadok számomra mindig fon-
tos volt, és most is az. Mint említettem, 
hosszú évekig tagja voltam az országos 
választmánynak és az elnökségnek is, 
emellett a Csemadok KB Nyelvi Szakbi-
zottságának elnökeként és az Anyanyel-
vi Társaság választmányi tagjaként is 
igyekeztem kivenni részemet a munká-
ból. Számomra rendkívül megtisztelő 
feladatot jelentett aktívan bekapcsolód-
ni a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége elnökségének a munkájába, 
és felvállalni az Iskolavezetők Országos 
Társulásának a vezetésével járó mun-
kát, amely mindenekelőtt operatív fel-
adatok megoldását jelentette. Sajnos 
olyan időszakban történt mindez, ami-
kor újra előtérbe került iskoláink meg-
védésének a feladata, ezért bátran vál-
lalni kellett a hivatalos tárgyalásokat is 
az iskolaügyi minisztérium vezetésével, 
és érvekkel bizonyítani álláspontunk 
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helyességét. Ebben a tisztségemben el-
sősorban arra törekedtem, hogy a fel-
vidéki magyar iskolák és iskolai intéz-
mények igazgatói az iskoláink számára 
fontos kérdésekben következetesen 
azonos álláspontot képviseljenek, ezen 
álláspontjuk mellett bátran kiálljanak, 
emellett rendkívüli figyelmet szentelje-
nek annak, hogy iskolájukban folyama-
tosan emelkedjen a pedagógusi munka 
színvonala.

 Olyan ember vagy, aki azonnal cse-
lekszik, ha bajt érez az iskoláink körül. 
Így történt ez 2015-ben is az új keret-
tanterv-tervezet bevezetése idején. 
Vojtek Katalinnal és Filip Zacherrel 
együtt petíciót indítottatok, melyhez 
számos szervezet csatlakozott. Ébred-
jünk fel, és tegyünk a saját oktatás-
ügyünkért! címmel megjelent felhívó 
cikked nyomán lényegében két hét 
alatt több mint 26  500 aláírás gyűlt 
össze. Mit gondolsz, miért sikerült ek-
kor tömeget megmozgatnotok?

 Mert az emberek tudatosították, hogy 
mindannyiunk számára fontos és való-
ban igaz ügyért kell felemelni a szavun-
kat, hiszen nemcsak a kerettanterv os-
tobasága, mely szerint az alapiskola első 
évfolyamában didaktikai szempontból 

egyszerűen megindokolhatatlanul és 
szinte már megalázóan kevés órát akar-
tak ránk kényszeríteni az anyanyelv ta-
nításában, hanem kisiskoláink egysze-
rű léte is veszélybe került, ami hosszabb 
távon a felvidéki magyarság létét is ve-
szélybe sodorhatta volna. Nagyon pozi-
tívan értékeljük most is, hogy az embe-
rek pártállásuktól függetlenül kiálltak 
mellettünk, hogy a politikai pártok is 
félretették vitáikat és nemcsak a petíció 
támogatásakor, hanem az emlékezetes 
komáromi tiltakozó nagygyűlésünkön 
is teljesen őszintén képviselték a mi vé-
leményünket. Bár a politikai hatalom 
arroganciája pillanatnyilag kiábrándító 
volt, néhány hónap elteltével azonban 
mégis a mi véleményünk, közös akara-
tunk aratott győzelmet.

 A pedagógus Fibi Sándort nagyon 
sokan ismerik és tisztelik. Mivel fog-
lalkozol most szabadidődben?

 Valóban, mostanában mintha több 
lenne a szabad időm, mint volt évekkel 
ezelőtt. De az oktatásüggyel természe-
tesen nem szakadt meg a kapcsolatom. 
Éber szemmel figyelem a változáso-
kat, és bevallom, nem mindegyiknek 
tudok „feltétel nélkül tapsolni”. Azt 
érzem, hogy továbbra is csak olcsó 

és rendkívül hamis szólam az, hogy a 
mindenkori kormány a programjában 
prioritást ígér az iskolaügynek. Ám az 
is lehet, hogy az „okospisták” egysze-
rűen csak nem ismerik a prioritás szó 
jelentését, hiszen képtelenek elköte-
lezetten hozzálátni az olyan nagyon 
szükséges rendszerszintű változtatások 
beindításának… Pedig anélkül egyre 
csak halmozódnak a problémák, egyre 
lejjebb és lejjebb kerülünk azon a listán, 
amelyen az országok művelődéspoliti-
kájának, iskolaügyének a sikerességét 
mutatják ki. Mára már eljutottunk oda, 
hogy a közismert PISA felmérésben a 
több mint 75 résztvevő közül csak két 
országot vagyunk képesek megelőzni. 
Örülök viszont annak, hogy a kimon-
dottan sajátos feladataink megoldá-
sából most is kivehetem a részemet, 
hiszen a Katedra Társaság tagjaként 
továbbra is bekapcsolódom a magyar 
pedagógusok sajátosan értelmezett to-
vábbképzésének a szervezésébe, és a mi 
Katedránk – az egyetlen felvidéki ma-
gyar nyelvű pedagógiai szakfolyóira-
tunk – szerkesztőbizottságának elnö-
keként segíthetem a lap színvonalának 
folyamatos emelését. 

 Köszönöm a beszélgetést!
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Napjaink iskoláiban még mindig sajá-
tos egyensúlyhiány fedezhető fel, mind 
az oktató:tanuló arány, mind pedig 
az említett iskolai szereplők feladat-
ra történt felkészítése tekintetében. A 
létszámbeli aránytalanság közismert: 
egy-egy tanórán általában egy peda-
gógus és (iskolatípustól, évfolyamtól 
s iskolától függően) 10-40 fő körüli 
tanuló vesz részt. A tanártól várt fel-
adat hagyományosan az oktatás-neve-
lés, korszerűbb felfogásban a tanulás 
facilitálása (Koncz, 2006) –, s erre a 
pedagógusképzés intézményeiben el-
méleti és módszertani felkészítést is 
kap. Ezzel szemben a tanteremben lévő 
több személytől (10-40 tanulótól) éve-
ken keresztül elvárjuk ugyan, hogy ta-
nuljanak, de a tanulásmódszertani ala-
pokat még manapság sem kapják meg a 
tanulók minden iskolában. Sem etikai, 
sem pedagógiai-pszichológiai szakmai 
szempontból nem elfogadható, hogy 
olyan dolgot várunk el a ránk bízott 
gyerekektől, fiataloktól, amire nem ké-
szítjük fel Őket!

   A tanulásfejlesztésnek két alapvető 
módját különbözteti meg a szakiroda-
lom (vö.: Balogh, 2006). Az egyikre az 
indirekt tanaulásfejlesztés kifejezéssel 
szokás utalni, s ezen a tanuláshoz szük-
séges alapvető intellektuális képességek 
(pl. érzékelés, észlelés, figyelem, emlé-
kezet, gondolkodás) fejlesztését értjük. 
Ezzel szemben a direkt tanulásfejlesztés 
tanulásmódszertani fejlesztést jelent, 
ami során konkrét tanulási technikákat, 
módszereket sajátítatnak el a diákok. 
Míg az indirekt tanulásfejlesztést első-
sorban 11 éves kor alatt szokás alkal-
mazni, addig a direkt tanulásfejlesztést 
11 éves kortól javasolhatjuk. Ennek oka 
az, hogy a tanulásmódszertani techni-
kák némelyikéhez már olyan intellek-
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tuális apparátusra (például kellően fej-
lett, elvont, hipotetikus gondolkodásra, 
metakognícióra, azaz a saját intellektu-
ális folyamataink tudatosítására) van 
szükség, amelyet a normál fejlődésű 
gyerekek 11 éves korra érnek el.

   A következőkben a tanulásfejlesztés 
egy korszerű s egyre népszerűbb meg-
közelítését vázoljuk fel, mely a tanulás 
Mező-féle IPOO, illetve OxIPO mo-
delljére épül (Mező, 2011).

Az IPOO, Illetve OxIPO 
mOdell lényege
Az IPOO-modell (Mező, 2011) sze-
rint a tanulás egyfajta információfel-
dolgozási folyamat, melynek lényege-
sebb komponenseit s az azok közötti 
összefüggéseket az alábbi formula fog-
lalja össze: 

Tanulás = 
= (Input + Process + Output) * Organizáció

A tanulás input (információ bemeneti) 
fázisában történik meg a tananyagbeli 
ismeret (például tankönyv szövegének, 
tanári előadásnak, kép-, hang-, íz-, il-
lat-, tapintás- stb. élményeknek) az 
idegrendszerbe történő bejuttatása. A 
process (információ feldolgozás) fázis-
ban történik meg a tananyag megértése, 
memorizálása. Az output (információ 
kimeneti) fázisban pedig a tanultak 
felhasználásáról van szó – akár szóbeli 
felelet, akár írásbeli dolgozat, vagy hét-
köznapi gyakorlati alkalmazás formájá-
ban. Mindezekkel szorzati viszonyban 
van a tanulásszervezés (organizáció): 
ha egy szorzatban bármely tényező ér-
téke nulla, akkor a végeredmény sem 
lesz nagyobb. A tanulásszervezés áthat-
ja az előző komponensek mindegyikét. 
Az „IPOO” kifejezés e komponensek 

kezdőbetűiből alkotott mozaikszó, de 
újabban szokás e formulára az OxIPO 
kifejezéssel is hivatkozni (ahol az x a 
szorzásjelnek felel meg). Megjegyzendő, 
hogy mindegyik komponens esetében a 
képességek, ismeretek, módszertani jár-
tasság és motiváció sajátos kombináció-
jára van szükség.

Az IPOO-modell alapján az alábbi jel-
legzetes tanulásmódszertani problémák 
azonosíthatók (e problémák egyben ki-
jelölik azokat a főbb tanulásmódszertani 
témaköröket is, amelyekre fejlesztést 
kell biztosítanunk):

 Input-problémák: a) témaválasztá-
si probléma: a tanuló nem tudja, hogy 
mit tanuljon, ha rá van bízva a választás 
(például pályaválasztás esetében), b) az 
információforrások keresése nehézkes: a 
diák nem talál megfelelő információfor-
rást, c) az információforrás használata 
elégtelen: a gyermek, fiatal nem tudja ha-
tékonyan használni a rendelkezésre álló 
információforrást (például nem tud ha-
tékonyan, gyorsan, értő módon olvasni).

 Process-problémák: a) nem értő mó-
don tanul a diák, b) memorizálásbeli 
probléma.

 Output-problémák: a) feleléstechnikai 
probléma; b) dolgozatírással kapcsola-
tos probléma, c) ismeretek alkalmazá-
sának problémája.

 Organizációval kapcsolatos problé-
mák lehetnek: a) a tanulás helyszíne 
nem megfelelő, b) a tanulás időbeosz-
tása rossz, c) a tanulási részfeladatok 
műveleti sorrendje zavaros, d) a tanulás 
finanszírozását érintő nehézségek. 

Az IPOO-mOdell AlAPján 
megkülönböztethető 
tAnulásI stílusOk
Az IPOO-modell alapján három-
féle tanulási stílus különböztethető 
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meg: a produktív, a reproduktív és az 
imporduktív tanulás.

A produktív tanulás lényege, hogy 
a tanuló sokkal több információval 
rendelkezik a tanulási folyamat végén, 
mint amennyi az eredeti tananyagban 
benne volt. Képletszerűen: Input < 
Output. Ez úgy lehetséges, hogy koráb-
bi ismeretei s az új ismeretek közötti 
összefüggéseket, illetve ez utóbbiak 
egymás közötti összefüggéseit is meg-
érti a diák, s akár át is szerkeszti, s ki is 
egészíti a tananyagot, ha szükséges. Az 
IPOO-modell alapján történő fejlesztés 
során ezt tekintjük tanulási ideálnak.

A reproduktív tanulás megértés nél-
küli, magolva tanulást jelent. Képletsze-
rűen: Input = Output. Ha az iskolákban 
a tananyag szövegének megértés nélküli 
citálást kiváló érdemjegyekkel jutalmaz-
zuk, akkor sajnos a reproduktív tanulásra 
neveljük a diákokat, s legfeljebb „lexiko-
nokká” szoktatjuk őket, akik nem rendel-
keznek majd felhasználható tudással.

Az improduktív tanulás jellemzője, 
hogy a tanuló elveszíti az eredeti tan-
anyagban lévő információkat a tanu-
lás(?) során. Képletszerűen: Input > 
Output. Minél korábbi évfolyamon lesz 
jellemző egy diákra az improduktív ta-
nulás, annál nagyobb a vaalószínűsége 
a korai iskolaelhagyásnak, de legalábbis 
a további évfolyamok során előforduló 
tanulási kudarcoknak. 

Az IPOO-modell alapján történő 
tanulásfejlesztés alapja a tanulásdiag-
nosztika: annak megismerése, hogy a 
diák milyen tanulási jellemzőkkel bír. 
A tanulásdiagnosztikai információk 
fényében alakítható ki a személyre sza-
bott tanulást célzó fejlesztés. Hatékony 
tanulómegismerési technikákkal kap-
csolatban lásd például Dávid Mária és 
tsai (2006) művét.

személyre szAbOtt 
tAnulásfejlesztés 
Az IPOO-mOdell AlAPján
A személyre szabott tanuláshoz (vö.: 
Campbell és tsai, 2007; Murphy, 2016; 
Taylor és  Gebre, 2016) személyre sza- 
bott tanulásfejlesztésre is szükség van. 
A tanulásfejlesztés folyamán két konku-
rens megközelítéssel élhetnek a fejlesz-
tők: a diák jellemzőihez alkalmazkodó 
fejlesztéssel, illetve az alkalmazkodásra 
képes diák irányába ható fejlesztéssel. 

Az első megközelítés szerint alkal-
mazkodunk a diák tanulási jellemző-
ihez, s olyan módszereket biztosítunk 
számára, mely az adott jellemzőkhöz 
illeszkedik. Például ha egy gyermek 
extrém módon szorong a felelés során, 
akkor írásbeli számonkérési lehetőséget 
biztosítunk számára. Noha ez látszólag 
nagyon empatikus, s rövid távon min-
denképpen jó megoldás lehet, hosszú 
távon azonban nem biztosítja azt, hogy 
a tanuló valóban fejlődjön, s jól tudjon 
majd teljesíteni más, kevésbé empati-
kus pedagógusok esetében is. E meg-
közelítést valójában csak a várhatóan a 
jövőben sem megváltoztatható tanulói 
sajátosságok, adottságok (például visz-
szafordíthatatlan látássérülés) esetében 
célszerű alkalmazni. 

A másik megközelítés lényege, hogy 
a változatos tanulási feltételekhez (pél-
dául különböző tanárok eltérő tanítási 
stílusához) is alkalmazkodóképessé 
tesszük a diákot. Eszerint például a fe-
leléstől szorongó diákot megtanítjuk 
arra, hogyan kezelje a vizsgaszoron-
gását. E megközelítés hosszabb távon 
is biztosíthatja a tanulmányi sikereket 
a diákok számára. Az IPOO-modell 
alapján történő fejlesztés során e mód-
szertani gazdagságot biztosító megkö-
zelítést preferáljuk.

A tanulásfejlesztés személyre szabása 
során figyelembe vehető tényezők dió-
héjban a következők:

 fizikai adottságok: a testalkati jellem-
zőktől az érzékszervi, testi fogyatékos-
ságig terjedhetnek a fejlesztés során 
figyelembe vehető jellemzők.

 kognitív képességbeli jellemzők: az át-
lagos vagy attól pozitív/negatív irányban 
eltérő fejlettségű megismerőképességek 
alapvetően meghatározzák, hogy indi-
rekt és/vagy direkt tanulásfejlesztésre 
van-e szükség, illetve, hogy milyen ké-
pességeket feltételező tanulási módsze-
reket javasolhatunk a diákoknak.

 motivációs jellemzők például: a tan-
tárgyak, a tanulás, az iskola iránti moti-
váció; a kortársak és a család, valamint 
a pedagógusok felől érkező motivációs 
hatások; s legfőbbképpen a gyermekek 
egyéni érdeklődése és értékvilága igen 
meghatározó lehet.

 ismeretbeli sajátosságok: a tanulók 
előzetes tudása, eddig megszerzett is-
meretei is befolyásolják azt, hogy mi-
lyen jellegű tanulásfejlesztés ajánlható 
számukra. 

 tanulási módszerbeli jellemzők: a di-
ákok által már ismert, jól/rosszul hasz-
nált módszerek feltérképezése szintén 
iránymutató lehet a fejlesztést végzők 
számára.

 nonkognitív személyiségjellemzők: a 
gyermekre jellemző szorongási hajlam, 
együttműködési hajlandóság, sikerori-
entáció, társas környezettel szembeni 
nyitottság, énkép és önértékelés is kere-
tet szabhatnak a tanulásfejlesztés szem-
pontjából. Ez utóbbi témakör azért kü-
lönösen érdekes, mert az iskolai nevelés 
során sok és sokféle alkalom nyílik a pe-
dagógus számára, hogy a tanulók önis-
meretével kapcsolatban képet kapjon, s 
szükség esetén beavatkozzon – lásd pél-
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dául az irodalmi alkotásokon keresztül 
történő tanuló megismerési lehetősége-
ket (Ludányi Ágnes és Szebeni, 2015).  

 a tanuló szociális környezete (család, 
kortársak, pedagógus) is meghatározó, 
s a fejlesztésbe bevonható tényező lehet 
(Hanák, 2012a,b).

 a diák tanulásának teret adó fizikai 
környezet fejlesztése is szükséges lehet 
olykor (a rendrakástól, rendszerezéstől 
kezdve a például szociálisan hátrányos 
helyzettel járó szegénységből adódó és 
a tanulásnak talán nem kedvező kör-
nyezet alakításáig sok minden tartozhat 
ide. Többek között taneszközök, tanu-
lószoba, ösztöndíj, utazási és étkezési 
támogatás stb. biztosítása is.)

A fenti lista alapján látható, hogy a 
tanulásfejlesztés esetenként a kognitív 
képességeken és a módszertani isme-
reteken is túlmutathat, s akár szemé-
lyiségfejlesztő tréneri ismereteket (lásd: 
Koncz, 2015; Szebeni, Dorner és 
Hanák, 2015) is igényelhet a pedagó-
gusoktól.  

Az IPOO-ejlesztőeszközök, 
segédletek, PedAgógus 
tOvábbkéPzésI lehetőségek
Napjainkban az IPOO-modellen ala-
puló alábbi tanulásfejlesztési lehető-
ségek állnak rendelkezésre (részletek 
a www.kpluszf.com honlapon találha-
tók):
1. IPOO-képességfejlesztés: indirekt 
tanulásfejlesztő gyakorlatok az érzéke-
lés, észlelés, figyelem, emlékezet, gon-
dolkodás fejlesztésére a 3-10 éves korú 
gyermekek számára (Mező, 2017).  
Pedagógusok számára továbbképzés 
keretében több mint 120 fejlesztő já-
ték leírása áll rendelkezésre,  melyek a 
vizuális/auditív figyelem és emlékezet 
fejlesztéséhez, valamint a fogalomal-
kotó és az algoritmikus gondolkodás 
formálásához használhatók.

2. IPOO képességfejlesztő feladatla-
pok: ingyenesen letölthető feladatla-
pok és megoldókulcsok a kognitív ké-
pességek fejlesztése iránt érdeklődők 

1. ábra: IPOO feladatlap fogalmi hiearchiák kialakításához 
(forrás: www.kpluszf.com)

2. ábra: IPOO feladatlap kreativitás gyakorlásához 
(forrás: www.kpluszf.com)

3. ábra: Az IPOO-tanulás módszertani program főbb témakörei 
(forrás: a Szerző)

FELADATLAP:  EGY LEHETSÉGES MEGOLDÁS:

számára. A feladatlapok folyamatosan 
kerülnek feltöltésre (lásd: 1-2. ábra).

3. IPOO-tanulásmódszertani prog-
ram: direkt (tanulás módszertani) fej-
lesztő program 11  éves kortól felnőtt-
korig terjedő életkori sávban (Mező, 
2011; Mező és tsai, 2015). A program 
10, 20 és 30 órás időtartamban valósul 
meg. A pedagógusok számára 30 órás 
akkreditált pedagógus-továbbképzés 
is rendelkezésre áll, melynek címe: „A 
kreatív tanulás fejlesztése a tehetség-
gondozásban”. A pedagógusok ilyen 
jellegű felkészítését többek között az 
indokolja, hogy 100-ból 99 gyermek 
egyrészt nem tanul eléggé időtaka-
rékosan, másrészt nem érti azt, amit 
tanul, és ráadásul sok esetben nem is 
érdekli a tananyag. Ez azonban nem 
a gyerekek hibája! Ha elvárjuk, hogy 
hatékonyan tanuljanak diákjaink, 
akkor meg kell nekik tanítani az idő-
takarékos, értő és ráadásul kreatív ta-
nulási módszereket. Lényeges: csoda-
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módszerek természetesen nincsenek, 
azonban egyszerű és a gyakorlatban 
jól hasznosítható, kipróbált tanulási 
módszerek léteznek. A 3. ábra foglalja 
össze a program főbb témaköreit.

4. IPOO-viselkedéselemző, -alakító 
módszertan (Mező, 2016), ami főként 
a tanulás motiválása, illetve a tanulási 
kudarcokra visszavezethető viselkedés- 
és magatartászavarok megelőzésére és 
kezelésére alkalmas. E módszertan 30 
órás akkreditált pedagógus-tovább-
képzés keretében is elérhető – a képzés 
címe: „A viselkedési problémák kezelé-
sének 50 módszere (nem csak) tehetsé-
gesek esetében”. Megjegyzés: jófomán 
bármely gyermeknél jelentkezhetnek 
kisebb-nagyobb viselkedési problémák 
– akár a tehetségeseknél is. Pedagó-
gusként fontos feladatunk azonosítani 
a viselkedési problémákat és okaikat, s 
fejlesztő hatással kell bírnunk ezekre. 
Továbbá: minimálisan elvárható, hogy 
nevelési tanácsadást is tudjunk adni a 
szülőknek, gondviselőknek Ehhez gya-
korlatorientált felkészítésre van szük-
ség, mely módszertani ismeretek ad 
a résztvevőknek a viselkedési zavarok 
felismerésével és kezelésével kapcsolat-
ban.

5. IPOO-MIX-V élménypedagógiai 
módszertan (Mező K., 2015, 2016). 
Az IPOO-modellen alapuló, a tan-
tárgyi tartalmakat élménypedagógiai 
eszközökkel átadó gyakorlatot átadó 
módszertan, mely 30 órás akkreditált 
pedagógus-továbbképzés formájában 
is hozzáférhető. A képzés címe: „Kre-
ativitás és élménypedagógia a tehet-
séggondozásban”. A kreatív élmény-
pedagógiai programok megvalósítása 
során a tananyag-elsajátítást kreatív tel-
jesítményekre ösztönzés és különleges 
élmények teszik emlékezetessé. Kép-
letszerűen egy kreatív élménypedagó-
giai program (KÉP) a következő: KÉP 
= Tananyag-faktor * Kreativitás-faktor 
* Élmény-faktor. A kreatív élmény-

pedagógiai programok tervezésére, 
megvalósítására azonban szükség van 
a pedagógusok érzékenyítésére és fel-
készítésére. Gyakorlatorientált mó-
don kell elsajátítaniuk, hogy milyen 
módszerekkel diagnosztizálható és fej-
leszthető a kreativitás, milyen indoor/
outdoor élménypedagógiai lehetőségek 
közül választhatnak, s azt is, hogy mi-
ként  szervezhető mindez össze a min-
denkori tananyaggal. 

6. IPOO Nemzetközi Tanulás Mód-
szertani Verseny: a tervek szerint 2018-
ban induló tanulásmódszertani verseny 
célja, hogy a résztvevőket játékos fel-
adatokon keresztül vonja be a tanulási 
módszerek gyakorlásába, s felfedezéses 
tanulás révén vezesse a diákokat, fel-
nőtteket tanulásmódszertani techni-
kákra (vö.: 4. ábra).

zárszó
A személyre szabott tanulásfejlesztés 
napjaink pedagógiai gyakorlatában 
(is) elvárható tevékenység. Lényege, 
hogy az egyedi tanulói adottságokhoz 
igazodva, de a sokoldalú, adaptív ta-
nulói magatartás irányába hatva ala-
kítsuk a diákok kognitív képességeit, s 
bővítsük tanulásmódszertani reperto-
árjukat. Tágabb értelemben azonban 
a nonkognitív személyiségvonások, s 
fizikai/társas környezeti tényezők ala-
kítására és ennek megtanítására is sor 
kerülhet a személyre szabott tanulás 
elősegítése érdekében. Ehhez egy átfo-
gó keretrendszert nyújt például a tanul-
mányban vázolt IPOO-modell, mely 
mind a direkt (módszerani), mind az 
indirekt (képességfejlesztés jellegű) ta-
nulásfejlesztéshez teoretikus keretet ad, 
s irányt szab a diagnosztikai és fejleszté-
si módszertan számára. 

 Noha az IPOO-modell által rendszer-
be foglalt, a személyre szabott tanulást 
(is) szolgáló diagnosztikai és fejlesztési 
módszerek, eszközök mára rendelke-
zésre állnak, graduális és posztgraduális 
pedagógusképzésekben megjelennek, 

valamint akkreditált pedagógus-to-
vábbképzések is épülnek rájuk, mégis 
jövőbeli feladatnak tekinthető minden-
nek széleskörű elterjesztése, egyfajta bá-
zisintézmény-hálózat kiépítése.
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Napjaink egyik jelentős pedagógiai ki-
hívása a személyre szabott tanulás meg-
valósítása iskolai körülmények között. 
A személyre szabott tanulás (vagy test-
reszabott tanulás, tanuló-központú ta-
nulás) a tanulási programok, a tanulási 
tapasztalatok, az oktatási megközelíté-
sek és a tanulást támogató rendszerek 
sokféleségére utal, amelyekkel az egyes 
tanulók önálló, egyedi tanulási igényeit, 
érdekeit, törekvéseit és kulturális hátte-
rének sokszínűségét próbálják kezelni. 
A hagyományos alapon szerveződő ta-
nulás többnyire nem veszi figyelembe 
az egyes tanulók egyedi igényeit, erős-
ségeit, s várhatóan mindenki ugyanab-
ban az időben, ugyanazzal a tananyag-
gal halad előre. A személyre szabott 
tanulás rendszere viszont arra készteti 
a pedagógusokat, hogy lépjenek ki a 
megszokott rutinjaikból, s a „dobozon 
kívül gondolkodjanak” (Campbell és 
társai, 2007), hangsúlyozva annak a 
szükségességét is, hogy a tanulók részt 
vehessenek a saját tanulási folyamataik 
megszervezésében. 

A személyre szabott tanulás ‒ an-
nak ellenére, hogy alapeszméje már az 
1960-as években (Epstein, 1961) meg-
jelent ‒ napjainkban sem általánosan 
alkalmazott metódus, bár jelentőségé-
nek belátása és a pedagógiai megúju-
lás ezirányú elmozdulása érezhető. Ez 
megmutatkozik például abban, hogy 
jól körülhatárolt definíciók szület-
nek a téma megragadására. Taylor 
és Gebre (2016) megfogalmazásában 
például a személyre szabott tanulás 
egy olyan, a tanuló igényeihez igazodó 
és differenciálódó oktatási módként 
jelenik meg, amelyet a tanuló tanulá-
si preferenciái és érdeklődési területei 
szerint alakítanak ki. Ennél is újabb 
megfogalmazás olvasható az Amerikai 
Egyesült Államok Nemzeti Oktatási 
Tervében (2017): a személyre szabott 
tanulás olyan oktatást jelent, amelyben 
a tanulás ütemét és az oktatási meg-
közelítést az egyes tanulók igényeihez 
optimalizálják. A tanulási célok, az ok-
tatási megközelítések és az oktatási tar-
talom minden eleme a tanulók igényei 
szerint változhat. Ezenkívül a tanulási 
tevékenységek a tanulók számára ér-
telemszerűek és relevánsak, érdeklő-

mező KatalIN

a szemÉlyre szaBott taNulást 
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désük által vezérelt és gyakran önálló, 
önindított kezdeményezések. 

Ennek gyakorlati megvalósítása azon- 
ban a pedagógusoktól szemléletmód-
váltást követel, s új tanári kompetenciák 
meglétét predesztinálja.

A személyre szAbOtt 
tAnulást támOgAtó 
tAnárI kOmPetencIák
Általános értelemben a kompetencia 
kettős értelmű szó: 1) egyrészt illetékes-
séget, hatáskört, jogosultságot fejez ki, 
2) másrészt magában hordozza a szak-
értelmet, hozzáértést, alkalmasságot is. 
A kompetencia olyan személyes tulaj-
donságok összességét jelenti, melynek 
eredményeként valaki egy adott tevé-
kenységben, munkakörben stb. előre 
meghatározott kritériumok alapján jó 
teljesítményt nyújt. Amennyiben az 
egyén az elvárt kritériumoknak megfe-
lel, akkor a személy szakmailag hozzá-
értő, alkalmas, azaz kompetens, ennek 
hiányában szakmailag nem hozzáértő, 
járatlan, azaz inkompetens.

A pedagógiai kompetencia fogalmá-
nak körüljárása során Falus (2003) a 
következőket fogalmazta meg: a kom-
petencia a pedagógiai készségek és ké-
pességek együttesét jelenti, melyek se-
gítségével valaki problémamegoldásra 
képes egy adott területen. Jelenti to-
vábbá az illetőnek azt a hajlandóságát 
is, hogy a problémamegoldásra való 
képességét alkalmazza és kivitelezze. 
A fogalom magában foglalja az illető 
tudását, tapasztalatait éppúgy, mint 
személyes adottságait. 

A kompetencia a döntést, kivitelezést, 
megvalósulást szolgáló képességrend-
szer. De a  kompetencia nem szinoni-
mája a képességnek, hanem képesség a 
komplex feladatok adott kontextusban 
történő sikeres megoldására (Bárdos-
sy, 2011). A kompetencia ebből követ-
kezően rendkívül összetett, melynek 
kialakuláshoz több alkotóelem együtt-
állására van szükség. Ezek a következők:

 Ismeretek, a tudás (knowledge): in-
formációk, tárgyi tudás, amivel a sze-
mély rendelkezik.

 Készségek, jártasságok (skills), me-
lyek bizonyos fizikai és szellemi felada-
tok teljesülésének képességét adják. 

 Önértékelés, szociális szerepek, me-
lyek személyes értékek (value) mentén 
szerveződnek. Ezek az egyén cselekvé-
seit vezérlik, pl. siker, karrier.

 Személyiségvonások (character), 
pszichikai-fizikai jellemzők és a hely-
zetekre, információkra adott válaszok.

 Motivációk (motivation), melyek 
irányítják, befolyásolják, szelektálják 
a viselkedést bizonyos magatartások, 
célok felé (Spencer, McClelland és 
Spencer, 1990).

Amíg az első két összetevő viszony-
lag könnyen fejleszthető és alakítható, 
addig az utolsó három tényező (mivel 
az a személyiség sajátossága) mélyebb 
szintű megismerést igényel, ami a fej-
leszthetőséget befolyásolja.

Szabó (2010) tanulmányát és az 
Európai Unió referenciakeretét (2006) 
figyelembe véve a kompetenciák négy 
típusát különböztetjük meg: 
1) Az alapkompetenciák (báziskompe-
tenciák) azon személyiségjellemzők, 
amelyek az élet különböző területein 
leggyakrabban jelennek meg, s ame-
lyekre az egyéb kompetenciák épül-
nek. Ezek például: az írás, az olvasás, 
a számolás és a szövegértés. Kialaku-
lásában az általános iskolai felkészítés-
nek jelentős szerepe van. 
2) Kulcskompetenciák (transzverzá-
lis kompetenciák): az egyén számára 
szükséges és hasznos kompetenciák, 
melyek lehetővé teszik, hogy az egyén 
sikerrel tudjon alkalmazkodni a folya-
matosan változó körülményekhez és 
ezáltal integrálódni tudjon a társada-
lomba. Az Európai Unió referencia-
kerete (2006) a következő kulcskom-
petenciák meglétét, illetve folyamatos 
fejlesztését preferálja: anyanyelven 
való kommunikáció; idegen nyelven 
való kommunikáció; matematikai, 
természettudományi és technológi-
ai készségek; digitális kompetencia, 
tanulás tanulása; interperszonális és 
állampolgári készségek; vállalkozói 
készségek; kulturális tudatosság (álta-
lános műveltség). A kulcskompeten-
ciákat olyan transzverzális kompeten-
ciákként kell értelmezni, amelyeket az 
iskolarendszerben sajátít el mindenki, 
majd bővíti, kiegészíti az egész életen 
át tartó tanulás során. 
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3) Generikus kompetenciák (transz-
ferálható kompetenciák): olyan füg-
getlen kompetenciák, amelyek nem 
köthetők szorosan tantárgyakhoz, 
ezek például egy munkafolyamat ra-
cionális megszervezése, az idővel, az 
energiával való takarékosság; a prob-
lémaérzékenység és problémamegol-
dás, az alternatív megoldási lehetősé-
gek összehasonlítása; a lényeglátás, a 
döntésképesség; az együttműködés, a 
kommunikációs készség; az innováció 
és a kreativitás. 
4) Speciális vagy funkcionális kom-
petenciák (professzionális kom-
petenciák): az egyes munkakörök 
sikeres ellátásához szükséges viselke-
dés-repertoárt, a kimagasló teljesít-
ményt szolgáló szakmai tudást foglal-
ják magukba, melyeket csak speciális 
képzés, tanulás útján lehet elsajátítani.

Mindezen kompetenciák kialakítása 
kihívás, mivel részben az intézményes 
nevelés feladata, másrészt magában 
hordozza annak szükségét is, hogy a 
pedagógusnak a változó igényekhez 
alkalmazkodó kompetenciákkal fel-
vértezve kell helytállni a nevelés/okta-
tás rendszerében. A személyre szabott 
tanulást támogató pedagógia ráadásul 
még inkább megköveteli a gyermekek 
egyéni igényeihez alkalmazkodó, új 
típusú pedagógusi jelenlét kialakítá-
sát. „…amíg a tanulók nem egyforma 
képességekkel rendelkeznek, és sem az 
igényeik, sem a munkastílusuk nem 
egyforma, az a helyzet, ami az egyik 
számára optimális, a másik számára 
nem lesz az. … Erre felírhatunk egy 
egyszerű egyenletet: az emberek sok-
félesége + megfelelő bánásmód min-
denkinek = a megközelítések sokszí-

nűsége” (Perrenoud, 1998, 93-94). A 
személyre szabott tanulást támogató 
tanári kompetenciák esetében előtérbe 
kerülnek a transzferálható, generikus 
kompetenciák (OECD 2015, Európai 
Bizottság 2006), valamint a transzver-
zális képességek.

A személyre szabott tanulás a pe-
dagógusoktól adaptivitást (alkalmaz-
kodóképességet) feltételez. Egy olyan 
rugalmas pedagógiai tevékenységrend-
szer kiépítését, ahol a tanár alkalmaz-
kodik a tanulók meghatározott tanu-
lási igényeihez. A tanár az új tanulási 
egység elején diagnosztizálja a tanulási 
szükségleteket, egyénre szabott tanulá-
si terveket (egyéni fejlesztési terveket) 
készít minden egyes tanuló számára, 
figyeli a diákok fejlődését, visszajelzés-
sel él, valamint nyilvántartást vezet a 
diákok teljesítményének változásáról. 
Az adaptív tanulás a tanulás sikeressé-
gének biztosításához különösen épít a 
tanuló önálló tanulásának és motiváci-
ójának folyamatos monitorozására. Az 
adaptivitás megvalósításához szüksé-
ges tanári kompetenciák: kompetencia 
alapú oktatás ismerete; egyénre szabott 
időbeosztás, hely és tanulás ütemezés 
megvalósítása; differenciált oktatás; 
gyorsítás, dúsítás / lassítás; egyéni fej-
lesztés; kreativitás, innováció; élmény-
képzés, élménypedagógia stb.

A személyre szabott tanulás célzott 
tanulás. A tanulás célzott, összehangolt 
és személyes, kihangsúlyozva a tanulói 
felelősséget és a tanulási készségeket a 
tanulás folyamatában. A tanítás, neve-
lés szorosan illeszkedik a tantervhez. A 
fejlesztés és az elsajátítás a tanári stra-
tégiák tudatos kiválasztásával valósul 
meg az egyes tanulók meghatározott 

tanulási szükségleteihez alkalmazkod-
va, az egyéni fejlesztési terv mentén. A 
diákokat olyan képességekre és stratégi-
ákra tesznek szert, amelyek segítségével 
nyomon követik és irányítják a tanulá-
sukat, és ezáltal vállalják a felelősséget 
a saját tanulásukért. A tanulók tanulási 
alkalmassága ugyanolyan fontos, mint a 
tanulók tanulási lehetőségei (tananyag 
és oktatás). A tanulásra való alkalmas-
ság magában foglalja a tanulók tanulási 
okát (motivációját), a tanulási készsége-
ket (beleértve a metakognitív képessé-
geket és kognitív eszközöket), a szoci-
ális kompetenciát és az érzelmi jólétet. 
Figyelembe veszi a tanulók előzetes is-
mereteit, hiszen a tudás egyre több ajtót 
nyit az új ismereteknek és a tananyag 
gazdagságának. A célzott tanulási hely-
zetben a diák-tanár interakció folyama-
tos és intenzív. Az ily módon kialakított 
tanulóközpontúság megvalósításához 
szükséges tanári kompetenciák: kap-
csolatteremtési képesség; kommuni-
kációs készség; tanulói elkötelezettség 
fokozásának képessége (motiváció); 
tanulási stratégiák ismerete és átadása; 
problémaérzékenység és problémameg-
oldás, alternatív megoldási lehetőségek 
összehasonlításának képessége; lényeg-
látás, döntésképesség;  együttműködés; 
rugalmasság; tudás és ismeret, stb.

A személyre szabott tanulás nem 
nélkülözi a digitális technológia (elekt-
ronikus eszközök) alkalmazásán ala-
puló eljárásokat.  A digitális technoló-
gia segítségével a pedagógus szervezi 
a tananyag tartalmát; megkönnyíti a 
differenciálást; hatalmas és változatos 
tanulási lehetőségeket tár fel a tanulók 
előtt; folyamatosan ellenőrzi és megerő-
síti az elsajátítást; dokumentálja a vál-
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tozásokat, hozzáférést biztosít a gazdag 
információforrásokhoz, képes a tanu-
lásra gyakorolt hatások metaanalízisére 
(rangsor szerinti hatás) is. Alkalmazás-
nak eredményeként automatizálódnak 
az úgynevezett „új alapismeretek” (new 
basic skills) vagy informatikai képes-
ségek (IT skills), melyek a következő 
összetevőből állnak: az idegen nyel-
vek ismerete, technikai (technológiai) 
kultúra, vállalkozási készségek, társas 
(szociális) kompetencia. A technológiai 
tájékozottsághoz szükséges tanári kom-
petenciák: technikai ismeretek; eszkö-
zök, játékok, szisztémák, metódusok is-
merete; technológia által megkönnyített 
individualizációban való jártasság; digi-
tális projektek létrehozásnak képessége; 
blended learning, e-learning és rejtett 
tanulás biztosítása; online tanulás, on-
line tesztelés, online tanfolyamok veze-
tése, stb.

Emellett a személyre szabás a taná-
rok, tanulók és családtagjaik közötti 
új típusú kapcsolatok kialakítására  is 
utal, annak érdekében, hogy  együtte-
sen járuljanak hozzá a tanulók tanulá-
sához és a tanulók személyes (kognitív, 
metakognitív, motivációs, szociális / 
érzelmi) kompetenciáinak fokozásához 
(Murhy, 2016, 3).

zárszó
A személyre szabott tanulás alapesz-
méje nem újszerű, hiszen már Rous-
seau, Herbart, Pestalozzi, Montessori 
vagy Binet és Simon is hangsúlyozták, 
hogy a gyermekek nem egyformák, 

az egyéni különbségek egyéni bánás-
módot igényelnek. A személyre szabás 
mondhatni örökzöld téma, azonban 
a gyakorlati megvalósítása még ma is 
gyakran elmarad. Ezt több okkal lehet 
magyarázni például: 1) radikális szerve-
zeti változtatásokra; 2) a tananyag tar-
talmában való választás lehetőségének 
biztosítására, 3) a helyi igényekhez, az 
adott gyermekekhez igazodó tanulási, 
előre haladási rendszer kialakítására 
lenne szükség, stb. Ezen jogos igények 
és elvárások azonban belátható időn be-
lül nem viszik előre a személyre szabott 
tanulás elterjedését. Az individualizált 
nevelés lehetősége minden pedagógus 
számára adott: gondoljunk például a 
probléma alapú, tapasztalati tanulás, az 
élménypedagógia (Mező K., 2015) le-
hetőségére; a kreatív tanulási stratégiák 
alkalmazására (Mező F., 2002, 2011); a 
projektmódszerre épülő magas szintű 
aktivitásra vagy a digitális alapon szer-
vezhető tanulásra. A kivitelezés a tanár 
kompetenciáján múlik.
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Nekrológ

A rossz hír mindenütt utoléri az embert.
Tokióban tárgyaltunk éppen az EU-

japán szabadkereskedelmi egyezmény-
ről, amikor megtudtam, hogy Pogány 
Erzsike után Bauer Győző is elhagyott 
bennünket. Szabó Rezső, Gyüre Lajos, 
Agócs Zoltán, Kolár Péter, Mács József, 
Dobos László… – és mások után. Saj-
nos, hosszú a névsor. 

Kedvem lenne perelni Istennel, hogy 
mi történik velünk – de nem lehet, 
nincs értelme, hiszen valamilyen szem-
pontból sajnos törvényszerű az, aminek 
tanúi vagyunk. Egy korosztály távozik, s 
ezt – erős belső dühvel, a lélek ellenkezé-
sével ugyan, de – tudomásul kell venni. 
Olvasom a megemlékezéseket, tisztelet-
teljes és fontos mindegyik. S az is logi-
kus, persze, hogy egy személyről szól-
nak: arról, akit éppen temetünk. Mert a 
többes szám első személye a fontos: az 
egész közösség lett kevesebb elmenete-
lükkel.

Mára azonban oda értünk, hogy meg 
kell néznünk ezt a folyamatot fölülről is, 
egészében. Attól tartok ugyanis, hogy 
egy világlátás is eltünedezik velük. Egy 
létfilozófia, amelynek alappillére az volt, 
hogy mindennap közösségben gondol-
kodjanak, a szlovákiai magyar közös-
ség létén és esélyein keresztül próbálják 
meg nézni a világot. Olyan habitus ez, 
amely csökkenőfélben van, sőt sokan a 
sajátjaink közül is idejétmúltnak, nem 
modernnek tartják. A kiüresedettség 
világában, a ki kinek tud előnyöket 
biztosítani, hivatalt, támogatásokat sze-
rezni típusú leegyszerűsített sablonok 
világában a régimódi, tisztességes hoz-
záállások már itt-ott mosolyra késztet-
nek néhányakat. 

Nem akarom én az ő világlátásukat 
abszolút módon piedesztálra emel-
ni, túlfényezni sem. Jól ismertem 
mindannyiukat, ismertem hibáikat, 
hiányosságaikat is. Néha vitába is keve-
redtem velük – ez is természetes, hiszen 
egy másik, fiatalabb generációnak tör-
vényszerűen eltérően kell látnia néhány 
összefüggést, ez a fejlődés alapfeltétele. 
Nota bene én vagyok a felvidéki magyar 
tollforgatók közül talán az egyedüli, aki 
nyíltan ír az elmúlt 70 év alatt megtör-
tént emberi mulasztásaikról, bukásaik-

csáKy pál

gyilkos Tavasz

ról is. Az egyik legfájdalmasabbról, az 
1968 utáni egymásnak feszüléseikről, 
egymással szembeni kijátszottságaikról 
is. De nem ez a lényeg. A fönti pöttyök 
is egyébként elsősorban a rendszert, s 
nem őket jellemzik. Persze, ezzel nem 
akarom azt mondani, hogy el kell hall-
gatni őket. Ellenkezőleg, a kollektív em-
lékezet azt kívánja tőlünk, hogy bántó 
szándék nélkül a hibáinkról is beszél-
jünk. A közösségi okulás végett.

De ismétlem: nem ez a lényeg. A lé-
nyeg egy közösségi világlátás megléte, 
fontossága, az immár száz éve alap-
pillérként működő alapigazság (pa-
radigma) megtartó ereje. A közösségi 
megmaradás parancsa, kiemelt fontos-
sága, s az egyéni érdekek, ambíciók 
eme parancsnak való alárendelése. Egy 
olyan erkölcsi magatartás működése 
és működtetése, amely vonatkozásá-
ban mindig is voltak bukások, hibák 
és bűnök, de mindenki tudta – a vét-
kező is! –, hogy lépése elítélésre méltó. 
Egyszerűbb, átláthatóbb világ volt az: 
a fehér fehér volt, és – napjainktól el-
térően – a fekete is azonos önmagával. 
Az ilyen világlátás nem engedte, hogy a 
közösségi érdekkel szembemenő egyéni 
vagy csoportos trükközéseket alternatív 
utaknak mutassa be bárki is. A bűnös 
is tudta magáról, hogy rosszat lépett, s 
a közösség sem fogadta el a hamis ma-
gyarázkodásokat. Ha nem ez lett volna 
a valóság, ma már aligha léteznénk kö-
zösségként. 

Eme hozzáállás számára meghatá-
rozó, hogy létében a közösség belső 
köreiben, szellemi szféráiban helyezze 
el magát. Enyhe gyomorgörccsel fi-
gyelték minden évben, mennyi a ma-
gyar iskolába beíratott gyerekek száma, 
van-e elég rátermett tanító. Fontos volt 
számukra, hogyan állnak intézménye-
ink, erkölcsi kötelességüknek tartották 
megjelenni a magyar rendezvényeken, 
s támogatni azokat. A magyar színház, 
a zene, tánc több volt számukra egy 
művészeti eseménynél: a közösségi je-
lenlét kisugárzó erejét is látták benne. 
A fórumot, ahol a magyar lélek meg-
mutathatta, kiteljesíthette, jól érezhette 
magát. Ettől tartott a mindenkori naci-
onalista, de a kommunista hatalom is, s 

ez – minden hiányossága, naivitása és 
féloldalassága ellenére – megtartó pillér 
volt, és az ma is. 

Azt sem akarom mondani, hogy ab-
szolút, drámai paradigmaváltás törté-
nik napjainkban, hiszen a fenti jellem-
zők nem tűnnek el világunkból egyik 
napról a másikra. Ám mindenképpen 
gyöngülnek, s ha egy közösség rep-
rezentatív személyiségeiből a kritikus 
számnál több tűnik el a közösségi szfé-
rából, az nyomot hagy az egész közös-
ség világlátásán, értékrendjén, életén.  
Világos tehát, hogy egy félmilliós közös-
ség esetében nem marad egyik napról a 
másikra betöltetlen, abszolút űr utánuk 
sem. Bizonyára lesznek olyanok (remé-
lem!), akik meggyőződéssel viszik to-
vább ugyanazt a világlátást, amit ők iz-
zadtak ki magukból. S lesznek olyanok 
is, akik más, új eszmékkel jönnek majd 
– többé vagy kevésbé eltérőkkel az övé-
iktől. Ám egy dolgot látni kell: egyetlen 
közösség sem maradhat erős, ha a szel-
lemi vezető rétege meghasonul önma-
gával. Az ő közösségi elkötelezettségük 
a legalapvetőbb érték szempontjából 
sikeres: az általuk képviselt szellemi ha-
bitusnak köszönhető leginkább, hogy a 
szlovákiai magyar közösség fennmaradt 
napjainkig. Meggyőződésem, hogy a 
fiatalabb generációknak az új utak ke-
resésénél ezt az alaptételt erősen figye-
lembe kell venniük. 

S egy újabb, fontos pozitívum: volt 
csapatuk – ezt irigyeltem tőlük a legjob-
ban. Voltak – a diktatúra okozta megszo-
rításoknak köszönhetően is – jobb vagy 
naivabb politikusaik, voltak jogászaik, 
orvosaik, pedagógusaik, szerkesztőik, 
íróik-költőik, festőik, közösségszerve-
zőik, szobrászaik, színészeik…: szellemi 
közösséget is alkottak. S bár voltak vitá-
ik egymással is, harcaik egymás között 
is, azért energiáik túlnyomó részét nem 
az egymás elleni küzdelmekre fecsérel-
ték el. Egészében véve vállalható, fontos 
– sőt, megkerülhetetlen, amit tettek. S 
ez a meghatározó. 

Most, amikor búcsúzunk tőlük, ami-
kor tisztelettel fejet hajtunk emlékük és 
munkásságuk előtt, azon is gondolkod-
junk el, hogyan tovább ebben a felemás, 
új világban.
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Annak ellenére, hogy az elmúlt 10-15 
évben egyre nagyobb figyelmet kapott 
mind magyarországi, mind uniós szin-
ten a roma, cigány nemzetiség, érdekes 
megfigyelni, hogy nemcsak a hétköz-
napi szóhasználatban, de a hivatalos 
dokumentumokban is egyfajta képza-
var érezhető, hogy most akkor kikről 
is beszélünk. Ezen írás nem hivatott 
választ adni a kérdésre, de segíthet 
abban, hogy ne pusztán egy politikai 
korrektségre törekvő manírnak tartsuk 
a cigány helyett roma vagy fordítva tör-
ténő, esetleg mindkét szó használatát. 
Romológusként a magyarországi ro-
mákról, cigányokról szólva törekszem 
a roma, cigány elnevezések együttes 
használatára, teszem mindezt azért, 
hogy érzékeltessem, nem egy homogén 
nemzetiségről van szó. Nem politikai 
korrektség kérdése és főleg nem eufe-
mizmus a roma, cigány szavak haszná-
lata. 

A minap egy projekt lezárásaként 
mint résztvevőt kértek egy értékelő 
kérdőív kitöltésére. Uniós forrásokról 
lévén szó itt is rákérdeztek iskolázott-
ságra, munkaviszonyra és nemzeti-
ségre is. „Valamelyik nemzetiséghez 
tartozónak vallja-e Ön magát?” – szólt 
a kérdés, és a felsorolásban szerepelt a 
Magyarországon hivatalosan elismert 
13 nemzetiség, valamint az „egyéb” 
választható kategória. A 13 nemzetiség 
között a roma nemzetiség így szerepelt: 
„cigány (roma)”. 

Magyarországon a 2011. évi CLXXIX. 
törvény – a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben a következőt olvashatjuk: 
„E törvény értelmében nemzetiségnek 
minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a 
lengyel, a német, az örmény, a roma, 
a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a 
szlovén és az ukrán.” Továbbá a nem-
zetiségi nyelvekre vonatkozóan a kö-

gergye eszTer

roma, cIgáNy, Beás, romaNI,  
roma Nyelv, cIgáNy Nyelv,  
roma NyelveK, cIgáNy NyelveK…

vetkezőt olvashatjuk e törvényben: „E 
törvény értelmében nemzetiségek által 
használt nyelvnek számít a bolgár, a 
görög, a horvát, a lengyel, a német, az 
örmény, a roma/cigány (romani, illetve 
beás), (a továbbiakban együtt: roma), 
(…).”

A törvény értelmében tehát hivata-
losan roma nemzetiségről beszélünk, 
mely nemzetiségnek két hivatalosan el-
fogadott nyelve van. A törvényben fog-
laltak szerint viszont érthetetlen, hogy 
miért roma nyelvről (romani és beás) 
szól. Miután megállapítja a törvény, 
hogy 14 hivatalosan elismert nyelve 
van a 13 hivatalosan elismert nemze-
tiségnek, miért veszi mégis egy név alá 
a két, egymástól eltérő romani és beás 
nyelvet? 

A többségi társadalom roma, cigány 
nyelvekhez való viszonya egyértelmű-
en formálásra szorul. Ahogyan már a 
nemzetiségekről szóló törvényben is 
egy kategória alá veszik a romani és 
beás nyelveket, úgy a népszámlálási 
kérdőívekben sem jól használják ma-
gára a nemzetiségre és annak nyelve-
ire vonatkozó elnevezéseket. „Cigány 
(romani, beás)” elnevezés szerepel 
mind a nyelv, mind a nemzetiségi ka-
tegóriáknál. Aki azt jelölte, hogy csak 
„anyanyelv”, az éppen lehet, hogy egy 
romanit beszélő, magát romának, de 
nem cigánynak valló ember volt, míg 
arra nem kapunk valós adatokat, hogy 
ki beszéli a beást és ki a romani nyelvet. 
Amennyiben még a népszámlálási kér-
dőívet összeállító hivatal számára sem 
tiszták a nemzetiségi és nyelvi kate-
góriák, úgy végképp szükségszerűnek 
tűnik, hogy a többségi társadalombeli 
diákok találkozzanak már iskolai ke-
reteken belül, például: schoolscape 
formájában, roma, cigány diáktársaik 
nemzetiségi nyelveivel. 

A magyarországi roma nemzetiség-
hez tartozó emberek anyanyelvhez való 
viszonyáról keveset tudunk. Koráb-
ban végzett kutatásom (Gergye: 2014) 
eredményei is azt mutatják, hogy az 
anyanyelv és identitás összefüggése, 
meghatározása korántsem egyértelmű 
magyarországi roma, cigány diákok 
esetében. Sem a nemzetiséggel való 
azonosulás, sem pedig a nyelv ismerete 
önmagában nem feltétlenül jelent anya-
nyelvi „kategóriát”.  

Skutnabb-Kangas a nyelvi emberi 
jogok és a kisebbségi gyermekek okta-
tásának összefüggésében osztályozza 
az „anyanyelvre” vonatkozó, minden-
napokban, hivatalosan (például nép-
számlálásokban, oktatásban), illetőleg 
tudományos körökben is megjelenő 
definíciókat. (Bartha 1999:152) 

Az „AnyAnyelv” defInícIóI

KRITÉRIUM DEFINÍCIÓ

1. származás az elsőként 
megtanult nyelv

2. azonosulás
a) belső

b) külső

az a nyelv, mellyel 
a beszélő azonosul

az a nyelv, mellyel 
a beszélőt anya-
nyelvi beszélőként 
azonosítják

3. a nyelvtu-
dás foka

a legjobban 
ismert nyelv

4. funkció a legtöbbet 
használt nyelv

Forrás: Sku(n)tnabb-Kangas 1997:13
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Ez alapján a táblázat alapján értelmet 
nyer az, hogy a magát cigány nemze-
tiségűnek tartó diák miért gondolhatja 
úgy, hogy neki anyanyelve vagy éppen 
nem anyanyelve valamely cigány nyelv. 

A romani és beás nyelvek beszélőinek 
számarányait tekintve (is) kisebbségi 
helyzetben vannak a többségi nyelvvel 
szemben. Bár nemzetiségi nyelvként el-
fogadott mindkét nyelv, nem nyelvei a 
hétköznapi élet formális, hivatalos szín-
tereinek (hivatalok, egészségügy, bolt), 
ahogyan a többi 12 hivatalosan, az or-
szágban nemzetiségi nyelvként elismert 
nyelv sem. 

A romani és beás nyelvek annyiban 
azonban még hátrányosabb helyzetben 
vannak a többi nemzetiségi nyelvhez 
képest, hogy ha meg is jelennek iskolai 
kereteken belül mint oktatott tárgyak, 
oktatási nyelvként nem szerepelnek, 
tehát olyan iskola nincs, ahol nor-
manyelvként használnák a beás vagy 
romani nyelvet. 

A diglosszia jelentése, hogy egy 
nyelvnek van egy közönséges és egy 
emelkedett nyelvi változata (Ferguson 
1975:292). Az emelkedett nyelvi vál-
tozatot elsősorban az oktatásban, in-
tézményesült formában sajátítják el a 
gyermekek, és ez a formális színterek 
nyelve is. Míg a fergusoni értelmezés 
szerint egy nyelvnek két változatáról 
van szó, addig Fishman kiterjesztett 
diglosszia fogalmában a kisebbség 
nyelve a közönséges nyelvi változat, a 
többségi társadalomé az emelkedett. 
Eszerint a kisebbségek nyelve vissza-
szorul, beszélői csak informális tereken 
használják azt. Ennek következménye 
a nyelvcsere: „A nyelvcsere úgy hatá-
rozható meg, mint egy nyelv szokásos 
használatáról egy másikra való áttérés” 
(Bartha 1999:124) A romani és beás 
nyelvek diglossziás helyzetben vannak 

tehát, hiszen a többségi társadalommal 
való együttélésben a magyar a közvetítő 
nyelv, míg e két nyelv használata az in-
formális terekbe szorul vissza. 

A nyelvcsere a magyarul beszélő 
romungrók esetében már lezárultnak 
tűnik, bár meg kell említeni, hogy van-
nak még az országban egyes nyelvszi-
getek. A beás, illetve romani nyelveket 
még beszélő közösségekben a nyelvcsere 
folyamata napjainkban felerősödni lát-
szik. 

A nyelvcsere teljes lefolyásához há-
rom generáció szükséges. A magyar-
országi romák nyelvcseréje előrehala-
dott. (Orsós In:Bartha 2007:58) A 
három generáció – nagyszülő, szülő és 
gyerek – tekintetében a legtöbb család-
ban már csak a nagyszülő, esetleg még 
a szülő beszéli a nyelvet, de a gyerek 
már nem. A Beás nyelv megőrzésének 
lehetőségei című munkájában írja Orsós 
Anna (Orsós:2007), hogy a nyelvcserét 
eredményező társadalmi nyelvi változá-
sok sokfélesége miatt szinte lehetetlen 
felismerni, megállapítani, mi az a pont, 
amikortól visszafordíthatatlanná válik a 
nyelvcsere, és többnyire már csak a vég-
pontja, a folyamat lezárulása érzékelhe-
tő. 

Nyelvcsere kapcsán fontos megje-
gyezni a tényt, hogy a nyelv csak egy, 
bár kétségtelenül fontos faktora az 
identitásnak, de a nyelvcsere és a nyelvi 
asszimiláció nem feltétlenül és automa-
tikusan jár identitásváltással is (Szalai 
In: Bartha 2007:39). Ezt mutatja az is, 
hogy számos, sem a beás, sem a romani 
nyelvet már nem is beszélő, de magát 
romának vagy cigánynak valló ember 
éli meg erős identitását. Nem látva a 
beás és romani nyelvek pragmatikus 
hasznát, inkább elhagyják nyelveiket a 
még beszélő közösségek, családok. A 
többségi társadalomnak jelentős sze-

repe van e nyelvek hasznosságának és 
értékének legitimálásában. 

A nyelvek visszatanulását, az identitás 
erősítését segítő egyik elsődleges ténye-
ző az adott nemzetiségi nyelv státuszá-
nak biztosítása. Ahogyan az előzmé-
nyekben is olvasható, a beás és romani 
nyelvek nem oktatási nyelvei egy intéz-
ménynek sem, erre e két nyelv jelenlegi 
állapotukban nem is alkalmas. Azon-
ban e nyelvek különböző formális vagy 
legalább is nem privát terekben tör-
ténő reprezentációja már önmagában 
presztízzsel bírhat. Amennyiben a diák 
találkozik a többségi társadalom által 
elfogadottnak ítélt terekben saját anya-
nyelve vagy szülei, nagyszülei által még 
beszélt nyelv elemeivel, szimbólumaival, 
valószínűleg inkább értékként, mint-
sem szégyellnivalóként kezeli a nyelvet. 
„A nyelvi tájkép (Lingusitic Landscape, 
azaz a vizuális nyelvhasználat) leírá-
sában a szakirodalom leggyakrabban 
idézett meghatározás Landry & Bourhis 
(1997:25) kutatók nevéhez fűződik, 
mely szerint egy település, régió, helység 
nyelvi térképét a hivatalos útjelző táblák, 
a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, 
kereskedelmi egységek feliratai és kor-
mányzati épületek hivatalos táblái al-
kotják.” (Tódor: 2014). A nyelvi tájképet 
elemezve számos nyelvhasználati szo-
kásról, az ott megjelenő vagy éppen nem 
megjelenő nyelvek viszonyairól, és az 
azokat beszélő csoportok kapcsolatairól, 
státuszáról árulkodhatnak. Az „iskolai 
nyelvi tájkép”, vagyis schoolscape a nyel-
vi tájképet veszi szűkebb értelemben, 
ugyanis az iskolai környezet nyelvi táj-
képét vizsgálja: mi jelenik meg a faliúj-
ságon, milyen nyelven van kiírva a napi 
menü vagy a termek elnevezése, etc. Az 
iskolai nyelvi tájkép az adott intézmény 
rejtett tantervének megismeréséhez is 
nagyban hozzájárul (Brown: 2012). 
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Napjainkban ilyen jellegű kutatások 
a magyarországi roma, cigány nyel-
vekkel kapcsolatban nem születtek 
még, csupán egy-egy nyelvi tájképpel 
foglakozó szakirodalomban található 
rövid említés e nyelvekre vonatkozóan.   

Magyarország legnagyobb lélek-
számú nemzetisége a roma. A romák 
iskolai sikertelenségében gyökeredző 
mobilitási nehézségek az ország egész 
jövőjére kihatnak. A romani és beás 
nyelvek nyelvi tájkép és iskolai tájkép 
jellegű kutatásai olyan jó példákat vagy 
kezdeményezéseket fedezhetnek fel az 
országban, melyek szélesebb körben 
történő elterjesztése vagy megerősíté-
se sikeresebb iskolai eredményekhez 
vezethetnének roma, cigány diákok 
esetében, és a nemzetiségi és többségi 
társadalom együttélésére készítenék 
fel a diákokat. Ahol jó példát nem le-
het találni, ott pedig a problémákra 
való rávilágítással lehet megkezdeni a 
jövőbeni esetleges változásokat, vagyis 
egyfajta megoldási lehetőségek kidol-
gozását lehet megkezdeni. 
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Köztudott, hogy a szlovákiai magyar oktatásügy nem alkot külön szervezeti egy-
séget, a szlovákiai közoktatás része. Szlovákiában 2008-ban a közoktatást érintő 
oktatási reformot vezettek be, amelyet az elfogadott iskolaügyi törvény szabá-
lyoz1. A törvény az oktatás szintjeit az ISCED 97 keret- és fogalomrendszere 
szerint határozza meg2. A törvényben megfogalmazottak szerint az oktatás célja 
többek között az írott és beszélt nyelvi kommunikációs készségek, az informáci-
ós-kommunikációs technológiákban való jártasság, az államnyelven3, anyanyel-
ven és idegen nyelven való kommunikációs készségek, matematikai, természet-
tudományi és az életen át tartó tanulás, valamint a szociális és állampolgári, ezen 
kívül vállalkozói és kulturális kompetenciák megszerzése.

A törvény szabályozza az oktatás nyelvét, amely a közoktatási intézmények-
ben az államnyelv (vagyis nem az anyanyelv) (12. § 2. bekezdés), a nemzetiségi 
és etnikai csoportokhoz tartozó gyermekek és tanulók számára pedig az állam-
nyelv elsajátítására biztosított jogon kívül joguk van saját nyelvükön való okta-
tásra is (12. § 3. bekezdés). A nemzetiségi iskolákban a törvény rendelkezik az 
államnyelv (12. § 3. bekezdés) kötelező tantárgyi mivoltáról is, a szlovák nyelv és 
szlovák irodalom tantárgy annak elsajátításához szükséges mértékben része az 
oktatásnak4. A törvény megkülönbözteti a nemzetiség nyelvén és a nemzetiség 
nyelvét oktató közoktatási intézményeket. A nemzetiség nyelvén oktató intéz-
ményekben az oktatás minden tárgyra vonatkozóan az adott nemzetiség nyelvén 
történik. A nemzetiségi nyelvet is oktató intézményekben bizonyos tárgyakat a 
nemzetiség nyelvén is lehet oktatni.

Az iskolaügyi törvény kimondja, hogy az általános és középiskolákban a ne-
velés és oktatás az ún. nevelési–oktatási programok alapján történik. Az oktatási 
program olyan kötelező érvényű dokumentum, mely meghatározza az oktatás 
általános céljait, a megszerzendő kulcskompetenciák körét. A szlovák nyelv és 
szlovák irodalom tantárgy órakeretét az oktatási minisztérium határozza meg. 

A szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy órakerete az alsó és felső tago-
zaton:
Tantárgy Alsó tagozat

Évfolyam
1 2 3 4 ∑

Szlovák nyelv és szlovák irodalom 5 6 5 5 21
Nemzetiségi nyelv és irodalom 8 6 5 5 24
Angol nyelv 2 2 4

Tantárgy Felső tagozat
Évfolyam

5 6 7 8 9 ∑

Szlovák nyelv és szlovák irodalom 5 5 4 5 5 24
Nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 4 5 24
Angol nyelv 3 3 3 3 3 15

A szlovák nyelv és irodalom állami tantárgyi oktatási programjai
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szlovák Nyelv

Az alsó tagozatos állami oktatási 
program bevezetésében megfogalma-
zottak szerint a szlovák nyelv tanítá-
sának a magyar tanítási nyelvű isko-
lákban specifikus és központi szerepe 
van, a magyar nyelv után a második 
elsajátítandó nyelv. Specifikus szerepét 
meghatározza, hogy a Szlovák Köztár-
saság államnyelve. A program – egye-
düliként a vizsgált programok között 
– leszögezi, hogy az oktatás kiinduló-
pontjának azt a tényt kell tekintenünk, 
hogy a tanulók eltérő nyelvi és beszéd-
beli képességekkel lépnek iskolába, 
amely eltéréseknek különböző okai le-
hetnek. Az első évfolyamban a beszélt 
nyelvi kommunikáción van a hang-
súly, írásbeliség nélkül, a második év-
folyamtól a szóbeliségre való alapozás 
fokozatosan csökken a szlovák nyelvű 
írás és olvasás elsajátításának megkez-
désével és térnyerésével, de ez nem 
jelenti a szóbeliség háttérbe szorulá-
sát. Módszerként a kommunikáción 
alapuló oktatást javasolja, a nyelvtani 
jelenségeket a szóbeli közlések segítsé-
gével javasolja elsajátítani. A 2015-től 
érvényes oktatási programban az elő-
ző programtól eltérően a kétnyelvűség 
kialakítása már nem jelenik meg cél-
ként. Ebben a dokumentum szerint a 
nyelvoktatás kontrasztív alapú mód-
szerét kell alkalmazni. Az alsó tago-
zat végére kimeneti követelményként 
550–600 lexikai egység aktív haszná-
lata és 300–350 szó passzív ismerete 
jelenik meg. A követelményrendszer 
ideális célnak a negyedik év végére azt 
tekinti, hogy a tanulók rendelkezzenek 
az egyszerű, önálló, összefüggő szóbeli 
és írásbeli szöveg létrehozásának a ké-
pességével.

A felső tagozatos állami oktatási 
program leszögezi, hogy tudatosíta-
ni kell, hogy a magyar tanítási nyelvű 

iskolába járó diákok egy része a kör-
nyezetétől sajátítja el a nyelvet, ugyan-
akkor nagyobb részük csak a szerve-
zett oktatás keretén belül. A szlovák 
nyelv oktatásának alapstratégiája ezért 
a kommunikációalapú oktatás. A tan-
tárgy oktatásának kiindulópontja a 
kommunikáció-központúság, az élet-
kor szintjének való megfelelés és a tan-
anyag igényességének ehhez alkalmaz-
kodó növelése, a kölcsönös tolerancia 
és demokrácia, a tanulók egyéni ké-
pességeinek, szociális és nyelvi hátte-
rének teljes figyelembevételével (SjSl 
ISCED2 2015: 2). Az egyes évfolya-
mok tananyagai ciklikusan bővülnek, 
vagyis a legtöbb tananyagrész kibővít-
ve megjelenik minden évfolyamban. A 
nyelvtani tananyagrészek esetében a 
kontrasztivitás elve érvényesül, a szer-
zők a magyar és szlovák nyelv bizo-
nyos jelenségeinek összehasonlítását 
javasolják a jobb megértés érdekében.

A gimnáziumok számára kidolgo-
zott állami oktatási program meg-
fogalmazza a szlovák nyelv és szlovák 
irodalom tantárgy funkcióját, hangsú-
lyozva a tantárgy specifikus helyzetét 
a tantárgyak között, mivel a szlovák 
nyelv olyan célnyelv, amely lehetővé 
teszi a magyar nemzetiségűeknek a 
szlovák nemzettel és a többi nemze-
tiséggel való nyelvi érintkezést. Emi-
att társadalmi elvárás a szlovák nyelv 
elsajátítása. A dokumentum szerzői 
azonban azt is hangsúlyozzák, hogy a 
tantárgy az idegen nyelvi tantárgyak 
közé tartozik, a szlovák nyelv nem a 
diákok anyanyelve és nem is az oktatás 
nyelve, és ez a tény meghatározza az 
oktatásban alkalmazott módszereket 
és témákat. A szerzők ebben a tantár-
gyi programban is leszögezik, hogy 
a diákok a szlovák nyelvet irányított 
formában, az oktatási rendszerben 

sajátítják el, és hogy tágabb környeze-
tük nem „idegen” nyelvű (vagyis nem 
szlovák, hanem magyar nyelvű). Emi-
att a magyar többségű nyelvterületen 
élő diákok számára a szlovák nyelv el-
sajátítása több nehézséget okoz, mint 
azoknak a diákoknak, akik nagyváros-
ban vagy szlovák többségű nyelvterü-
leten élnek. A követelményrendszer 
három alegységből áll: kommunikáció 
és fogalmazás (értő hallgatás, beszéd, 
olvasás, szóbeli és írásbeli kifejezőkés-
zség), nyelvi kommunikáció, irodalom 
és irodalmi kommunikáció. A szó-
kincsbővítés mértéke explicite nincs 
megfogalmazva. A tantárgyi program 
bevezetőjében megjelenik ugyan, 
hogy a szlovák nyelvet idegen nyel-
vi módszerekkel kell elsajátítani, már 
az első évfolyamban adottnak veszi a 
szlovák nyelv magas szintű ismeretét 
az elsajátítandó tananyag terjedelmét 
és mennyiségét illetően egyaránt. Az 
elsajátítandó minimális és optimális 
nyelvismereti szint ebben a tantár-
gyi programban sincs meghatározva. 
A kommunikációs témák már nem 
koncentrikusan bővülnek az egyes év-
folyamokban, az egyes témák önálló 
témakörökként jelennek meg.

A szlOvák nyelvtudás és Az 
érettségI eredmények
Mindhárom oktatási program hang-
súlyozza a fokozatosság elvét, a szóbeli 
és írásbeli kommunikáció fontosságát, 
s pontosan megadja az elsajátítandó 
irodalmi művek és ismeretek körét. 
A fokozatosság elvét tükrözi, hogy az 
egyes szintek tartalmi standardjai s 
azok fogalomkörei egymásra épülnek. 
A diákok nyelvtudásának szintje a 18 
éves korosztályban nem éri el azt a 
szintet, amely kielégítené a többségi és 
kisebbségi társadalmi elvárásokat.



szlovák Nyelv

A szlovák nyelv és szlovák irodalom 
tantárgyból kötelező érettségi során az 
érettségi feladatok felmérik a diákok 
szövegértését, nyelvtani és irodalmi is-
mereteit. Annak ellenére, hogy a tan-
tárgyi követelményrendszer adottnak 
veszi a diákok magas szintű nyelvtudá-
sát, a 2017-es év érettségi eredményei 
azt mutatják, az idegen nyelvi mód-
szerek alkalmazásának hangsúlyozása 
ellenére alacsony szintű sikerességet 
mutat. Az érettségi tantárgyak érté-
kelése százalékban történik. A szlovák 
nyelv és szlovák irodalom átlagos szá-
zalékos eredménye 43,8% volt5 (2016-
ban 48,6% volt). A végzős gimnazisták 
átlagos eredménye sem nevezhető jó-
nak, de a szakközépiskolák tanulóinak 
eredménye még ennél is gyöngébb 
szintet mutatott: 37,5%. Ami különö-
sen figyelemfelkeltő, hogy az érettsé-
gizők mintegy egyharmada 33,1%-nál 
alacsonyabb eredményt ért el. Hogy a 
gyenge eredmények oka a nyelvtudás 
hiánya, mutatja az a tény, hogy magyar 
nyelvből és irodalomból az átlagos 
eredmény 57,6% volt, a végzős gim-
nazisták 71,9%-ot, a szakközépiskolák 
48,6%-ot értek el. A magyar középis-
kolák magyar tantárgyi teljesítménye 
összevetve a szlovák középiskolák 
eredményeivel, nagyfokú hasonlósá-
got mutat. A szlovák tanítási nyelvű 
középiskolákban a szlovák nyelv és 
irodalom tárgy átlagos eredménye 
56,7%, a gimnazisták százalékos ered-
ménye 70,4%, a szakközépiskoláké 
51,8% volt. Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy a magyar tanítási nyel-
vű iskolákban nem az oktatás minősé-
gével van általában probléma. (Sajnos 
a többi tantárgy eredményei – mate-
matikából, angol vagy német nyelvből 
– az oktatás nyelve szerinti felosztás-
ban nem elérhetőek.)

ÖsszefOglAlás
A szlovák nyelv oktatása az elmúlt ne-
gyed évszázadban (sőt az azt megelőző 
időszakban is) a szlovákiai magyar ok-
tatásügy neuralgikus pontját jelenti. A 
fentiekben a probléma összetettségé-
nek felvázolására tettem kísérletet. A 
tantárgyi oktatási programok elemzé-
se azt mutatja, hogy a régóta követelt 
és a probléma fő megoldásának tar-
tott kommunikációalapú nyelvoktatás 
deklarált része az oktatási programok-
nak – papíron. Ellentmondás figyelhe-

tő meg megfogalmazott általános el-
vek és a tananyagtartalmak, valamint 
az elvárások között, s még súlyosabb 
az ellentmondás a megvalósítás és az 
eredmények között.

A széles körű szakma – az idegen-
nyelv-oktatással foglalkozó szak-
emberek, a nyelvtudomány külön-
böző ágaival foglalkozó nyelvészek 
– együttműködése csupán korlátozott 
mértékben valósult meg. A tanköny-
vek szerkezete, tartalma sem felel meg 
a korszerű idegen nyelvi tankönyvek 
iránt támasztott követelményeknek. 
Hiányoznak a szlovákiai magyarok és 
a szlovákiai magyar diákok szlovák 
nyelvtudására irányuló nyelvészeti 
kutatások. A mai napig nem készült 
el többek között olyan hibakatalógus, 
amely feltárná, hogy a szlovák nyelv 
mely vonásainak elsajátítása okozza a 
legnagyobb nehézséget. Hiányoznak 
azok a módszertani kézikönyvek is, 
amelyek a magyar nyelvtől leginkább 
eltérő nyelvi jelenségek megtanításá-
hoz adnának segítséget. Az Állami Pe-
dagógiai Intézet munkatársai által vég-
zett kutatások eredményei, sőt azok 
iránya, tárgya sem váltak szélesebb 
körben ismertté, s nem épültek be a 
témával foglalkozó szakirodalomba 
sem. Az oktatási programok folyama-
tosan hivatkoznak a gyermek korához 
alkalmazkodó nyelvoktatásra, de az 
adott korosztályok szintjének nyelvis-
merete nincs feltárva, korosztály-spe-
cifikusan lebontva (jelen esetben ez 
alatt nem az osztályokra kidolgozott 
tananyagot értem) sehol nem jelenik 
meg. Nem megfelelő a szlovák szakos 
pedagógusok módszertani felkészíté-
se sem. A magyar iskolában szlovák 
nyelvet oktató pedagógusok szakmai 
(módszertani és nyelvi) ismereteinek, 
a felsőfokú intézményekben folyó 
szakmódszertan jellegének felméré-
se további kutatásokat igényel. Külön 
problémát jelent a többségi társada-
lom általános elvárása a nyelvtudás és 
nyelvhasználat területén a kisebbségek 
felé. Az egy nyelvváltozatot kiemelő 
társadalom az általa helyesnek tartott 
kifejezési módhoz rendeli a megszó-
laló egyéniségének értékét. Ha a nem 
anyanyelvi beszélő az országban élő 
nemzetiségének tagja, a többség ré-
széről az elvárás az anyanyelvi szintű 
nyelvtudás. Az elvárásrendszert to-
vább bonyolítja, hogy a magyar nem-

zetiség után legnagyobb számú ruszin 
nemzetiség a nyelvcsere jeleit mutatja, 
s az e kisebbséghez tartozók a szlová-
kot is anyanyelvként sajátítják el6. Ily 
módon az a munka, amelyet a magyar 
nemzetiség tagjai a szlovák nyelv el-
sajátításába fektetnek, nem értékként 
kezelődik, hanem a – közelebbről nem 
meghatározott tökéletességet számon 
kérve – leértékelődik. Mint minden 
oktatási rendszer, a szlovákiai is adott 
társadalmi, politikai keretek között lé-
tezik. A jelenlegi társadalmi-politikai 
keret, amelyben Szlovákia deklaráció 
szintjén többnemzetiségűként jelenik 
meg, a nemzetállam építését tűzte ki 
célul. Ebben a keretben az asszimi-
lációban érdekelt nacionalizmus hol 
bújtatottan, hol nyíltan, folyamatosan 
jelen van, és így a magyar kisebbségen 
számon kérhető államnyelvtudás ki-
váló eszköz az asszimilációt elősegítő 
törekvések számára.

jegyzetek:
1 245/2008 Z.z. Zákon z 22. mája 2008 o 
výchove a vzdelávaní [školský zákon] a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/
PKvs/ z245_2008.pdf) ’Törvény a nevelésről 
és művelődésről (iskolaügyi törvény) és né-
hány törvény változásáról és kiegészítéséről’
2 The International Standard Classification 
of Education http://www.uis.unesco.org/
Library/Documents/ isced97-en.pdf. A2008-
as közoktatási reform bevezette a szlovákiai 
oktatásban is az UNESCO által elfogadott 
egységes nemzetközi oktatási osztályozási 
rendszert, az ISCED 97 keret- és fogalom-
rendszere szerinti szabályozást.
3 Kiemelés tőlem. A törvény szövegében az 
államnyelv elsőként van megemlítve.
4 (3) Súčasťou výchovy a vzdelávania v 
základných školách a stredných školách s 
iným vyučovacím jazykom, ako je štátny 
jazyk, je aj povinný vyučovací predmet 
slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 
vyučovania potrebného na jeho osvojenie. 
’Azokban az általános iskolákban és középis-
kolákban, ahol az oktatás nem államnyelven 
történik, a szlovák nyelv és irodalom köte-
lező tantárgy a szlovák nyelv elsajátításához 
szükséges mértékben’.
5 Forrás: http://www.nucem.sk/documents// 
25/maturita_2017/vysledky_spravy/Tlac_
sprava_Maturita_ 2017_15052017.pdf.
6 Ennek okai többek között: a ruszin nyelv 
nagyfokú hasonlósága a szlovák nyelvhez, 
a ruszin iskolákban csak a ruszin nyelvi óra 
ruszin nyelvű, a nyelvi dominancia eltolódá-
sa a szlovák nyelv felé, a nemzetiség alacsony 
létszáma, nyelvhasználati színtereinek szűk 
volta és a ruszin nyelvet beszélő anyaország 
hiánya miatt. Mindezek a tényezők a ruszin 
nemzetiség esetében a nyelvcsere felé mutat-
nak.



peDagógia

Régebben úgy tartották, hogy „a jó pap 
holtig tanul”. Ma ez az elvárás általá-
nossá vált, és mindenkire érvényes, aki 
ebben a globalizált világban sikeres akar 
lenni.

Az élethosszig tartó tanulás elsősor-
ban  a következő változások miatt válik 
egyre inkább szükségszerűvé:
 a munkaerőpiaci elvárások állandó 

változása;
 a folyamatosan változó társadalmi 

környezet;
a munkaalapú társadalmat folyamato-
san felváltja a tudásalapú társadalom 
és gazdaság, amelyben felértékelődik a 
tudás;
 az információs társadalom gyorsüte-

mű fejlődése;
 a megszerzett tudás gyors elévülése és 

új ismeretek megszerzésének igénye.

A munkahelyet nem elég csak meg-
szerezni, azt meg is kell tartani, folya-
matosan meg kell felelni a munkaadó 
elvárásainak. Az ismeretek folyama-
tos megújítására, frissítésére van tehát 
szükség, hogy megőrizzük foglalkoztat-
hatóságunkat.

Az élethosszig tartó tanulás életünk 
része, ezért az iskola elsődleges feladata 
az élethosszig tartó tanulás megalapozá-
sa. Az Európai Bizottság Memorandu-
ma szerint: az élethosszig tartó tanulás 
„nélkülözhetetlen alapja a mindenki 
számára biztosított jó minőségű alapok-
tatás, melynek során minden fiatalnak el 
kell sajátítania a tudás alapú társadalom 
által megkövetelt új alapismereteket és 
készségeket. Ennek során arról is gondos-
kodni kell, hogy a fiatalok megtanuljanak 
tanulni és pozitívan viszonyuljanak a ta-
nuláshoz.” (Európai Bizottság, 2000).

Az élethosszig tartó tanulás megva-
lósításához két alapvető dolog szüksé-
ges: a tanulási motiváció és érdeklődés. 
Az iskola egyik legfontosabb feladata 
tehát az élethosszig tartó tanulást le-
hetővé tevő kompetenciák kialakítása. 

alberT sáNDor

az ÉlethosszIg tartó taNulásról

Ide tartoznak a különféle technikák és 
készségek, amelyek lehetővé teszik az 
információkeresést és felvételt, valamint 
annak értékelését, továbbá a másokkal 
való együttműködést (Svecnik, 2004).

Melyek azok a legfontosabb kompe-
tenciák (kulcskompetenciák), amelyek a 
nevelés alapjául kell, hogy szolgáljanak? 
A 2000-ben Lisszabonban megtartott 
európai csúcsértekezleten az Európai 
Unió nyolc kulcskompetenciát fogal-
mazott meg. Ezek az európai állampol-
gárokkal szembeni alapvető elvárásokat 
fejezik ki, és ezeket a kulcskompeten-
ciákat a kötelező iskolai oktatás végére 
minden polgárnak el kell sajátítania:

 anyanyelvi kommunikáció (az egyén 
képes gondolatok, érzések, tények és 
vélemények kifejezésére, értelmezésére 
szóban és írásban egyaránt, hallott szö-
veg értésére, olvasott szöveg értésére, 
rendelkezik íráskészséggel és beszéd-
készséggel),

 idegen nyelvi kommunikáció (gon-
dolatok, érzések, tények és vélemények 
szóban és írásban történő megértésé-
nek, kifejezésének és értelmezésének 
képessége),

 matematikai, természettudományi 
és technológiai kompetenciák
(a matematikai kompetencia birtoklása 
a legalapvetőbb szinten: az összeadás, ki-
vonás, szorzás, osztás, százalékszámítás 
és törtekkel való műveletek; magasabb 
szinten: az egyetemesen használt kép-
letek, modellek, geometriai ábrák, gör-
bék, grafikonok használata, valamint a 
konvergens és divergens stratégiák közül 
a legmegfelelőbb kiválasztása. A termé-
szettudományi és technológiai kompe-
tencia magába foglalja az emberi tevé-
kenység által okozott változások és az 
egyes ember felelősségének megértését),

 az információs és kommunikációs 
eszközökkel való bánni tudás – IKT-
készségek (a multimédiás technológiák 
által közvetített információk keresé-
sét, értékelését, tárolását, létrehozását, 

bemutatását és átadását, valamint az 
internetes kommunikációban és a há-
lózatokban való kritikai szemléletű, fe-
lelős és biztonságos részvétel képességét 
foglalják magukba),

 a tanulás tanulása (a saját tanulási 
folyamat szervezésének, irányításának, 
fenntartásának és az önértékelésnek a 
képessége),

 szociális kompetenciák (azok a visel-
kedésformák, amelyek birtokában kell 
lenni ahhoz, hogy az egyén képes legyen 
hatékony és konstruktív módon részt 
venni mind a köz-, mind a magánélet-
ben, és hogy szükség esetén meg tudja 
oldani a felmerülő konfliktusokat),

 vállalkozó szellem (felelősségtudat, 
kezdeményezőkészség, stratégiai gon-
dolkodás, tervezés, szervezés, sikerori-
entáltság, saját erősségek és gyengesé-
gek felismerése, stb.),

 kulturális kompetencia (történelmi 
összefüggések megértése, irodalmi, ze-
nei és egyéb művészeti alkotások meg-
becsülése, kreatív kifejezésre való ké-
pesség, stb.).

Az élethosszig tartó tanulás elsősorban 
a munkavégzéshez és a munkaerőpiaci 
pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó is-
meretek és kompetenciák megszerzését 
helyezi előtérbe, hiszen nemcsak saját 
magukon segítenek mindazok, akik 
munkahelyeiket megtartják, hanem 
adót is fizetnek, és nem gyarapítják a 
munkanélküliek, leszakadók táborát. 
Tágabb értelemben az élethosszig tartó 
tanulás az emberek személyes boldogu-
lásához is hozzájárul. A témával foglal-
kozó szakemberek kiemelik, hogy első-
sorban rajtunk múlik, foglalkoztathatók 
maradunk-e életünk végéig.
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Tapasztalatom szerint az alternatív 
elméletek megfogalmazóinak tétele-
it cáfolni a szaktudomány tételeivel és 
módszereivel felvértezve nem feltét-
lenül hasznos eljárás. Nem hasznos 
egyrészt azért, mert a nyelvészetben 
járatos olvasók számára már első ol-
vasásra feltűnnek az ilyen elméletek 
problémás megállapításai, és nem hasz-
nos másrészt azért sem, mert az ilyen 
alternatív munkák alapfeltevése éppen 
az, hogy a bevett tételek tévesek, ezért 
aztán azokkal érvelni eleve hiba: éppen 
azok hamis voltára hivatkozva utasítják 
vissza a kritikát. Nem hasznos harmad-
részt azért sem, mert – amennyiben az 
elfogadott tudományos érvelés mentén 
lépünk fel – azt a laikus közönség vagy 
meg sem érti, vagy a mundér becsüle-
tének mindenáron való védelmének 
tekinti. Nyelvészeti tájékozatlanságuk 
miatt az ilyen olvasók nem győzhetők 
meg szaktudományos érvekkel a nekik 
tetsző, új (?) elméletek tarthatatlansá-
gáról.

Mivel tehát a hagyományos eljárás 
nem célravezető, így ebben az írásban 
– szokatlan módon talán – nem is azt 
alkalmazom. Arra teszek kísérletet, 
hogy az ilyen munkák bírálatában új 
metódust alkalmazzak, még ha az talán 
kissé idegen is a nyelvészet természeté-
től. Arra teszek kísérletet és javaslatot, 
hogy ilyen esetekben a szerzők állítá-
sait önmagukban, maguknak valóként 
vizsgáljuk meg: azaz mindössze annak 
az ellenőrzésnek vessük alá az adott 
művet, hogy annak következtetései és 
levezetései mennyiben felelnek meg a 
műben magában található adatoknak 
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a magyar-etruszK NyelvroKoNságról1

és állításoknak. Amennyiben ugyanis 
ezen egyszerű ellenőrzés során köny-
nyűnek találtatik egy munka, nagy 
valószínűséggel kimondhatjuk, hogy 
nem is érdemes a részletes kritikára. 

Ebben az írásban tehát csupán azt 
vizsgálom, hogy Alineinek a magyar-
etruszk nyelvrokonságra vonatkozó 
érvelése önmagában megállja-e a he-
lyét. Az eljárás lényege tehát az, hogy 
tudatosan és jóindulatúan úgy teszek, 
mintha a szerző (jelen esetben Mario 
Alinei) állításai mind helyesek lenné-
nek, azaz érvelésemben nem alkalma-
zom a korábbi kutatások eredménye-
it, megállapításait. Azt feltételezem, 
hogy korábban az adott tárgyban 
nem született semmiféle eredmény, 
azaz nem kérem a szerzőn számon a 
vonatkozó széleskörű szakirodalom-
ismeretet. Úgy teszek, mintha sem 
az etruszk, sem a magyar nyelvről, 
sem általában a nyelvről nem ren-
delkeznénk ismeretekkel, és csupán 
a szerző művében szereplő állítások 
önmagukhoz való viszonyát vizsgá-
lom meg, azaz a mű koherenciája és 
érvelése alapján ítélem meg tételei ér-
vényességét. 

Jelen esetben azért különös a helyzet, 
mert Alinei neve ismert nyelvészkö-
rökben (azaz, ha úgy tetszik, profi), aki 
ebben a munkájában az uráli nyelvészet 
bevett eredményeire hivatkozva végzi 
el elemzését. Azt javaslom, hogy ennek 
ellenére se vessük össze kijelentéseit 
korábbi munkákkal, minden esetben 
kritika nélkül fogadjuk el állításait, és 
első megközelítésben ne kérjünk rajta 
számon korábbi ismereteket. 

Ebben az írásban Alineinek kizáró-
lag csak a nyelvvel kapcsolatos állításait 
vizsgálom, azaz minden nép- és kul-
túrtörténeti tételt is eleve helyesnek fo-
gadok el – valószínűleg ennél nagyobb 
jóindulatot nem lehet mutatni egy mű 
iránt. (Fontos és ismételten emlékezte-
tek rá: mindez csak a módszerből követ-
kezik, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
Alinei állításai valóban helyesek).

Mivel a vizsgált kötetben számtalan 
nyelvre vonatkozó állítás szerepel, arra 
nincs mód, hogy minden egyes tételt 
külön-külön, részletekbe menően átte-
kintsek. Most csupán egy olyan meg-
állapításra térek ki, amelyeket Alinei az 
etruszk-magyar nyelvi azonosság szem-
pontjából maga lényegesnek tartott. Mi-
előtt azonban erre sor kerülne, először 
néhány szó magáról a kötetről.

Valójában furcsa, hogy nem az öröm 
hangján szólok Alinei munkájáról, és 
különösen Kiss Dénes utószóban meg-
fogalmazott állításával kapcsolatban. 
Kiss Dénes ugyanis azt írja, hogy: „ma-
gyarként úgy gondolom, hogy nemze-
tünk szempontjából az elmúlt közel száz 
esztendőben nem jelent meg e műnél 
fontosabb, jelentősebb könyv.“ Ameny-
nyiben Alinei tétele igaz (a magyar és 
az etruszk rokon nyelv), akkor az én 
örömöm finnugor nyelvekkel foglalko-
zó nyelvészként igazán felfokozott: hisz 
ebben az esetben gazdagabbak lennénk 
egy újabb finnugor/uráli nyelvvel, sőt 
– mivel legalább 2500 éves írott emlé-
kekről van szó – jelentős mennyiségű 
írott forrással rendelkeznénk most már 
az uráli/finnugor nyelvekre vonatkozó-
an, s így mindaz a kritika, ami az uráli 
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hatjuk és kell állítanunk (IP = implicit 
premissza):

(1. implicit premissza) az iráni *sarańa 
>  *θarańa > etruszk *tarańa vagy 
*tarana alak végén nincs -s
(2. implicit premissza) az etruszk 
atranes szó végén van -s
(3. implicit premissza) a szóvégi -s-
ek eltűnnek az etruszkban (vö. gö-
rög Dionusios > etruszk Tinusi, illet-
ve Diophanes > Tipane, Diomedes > 
Zimaite, Arkadios > Arχaze)

Továbbá azt is látnunk kell, hogy 
(4. implicit premissza) az iráni *sarańa 
>  *θarańa alakban nem n, hanem ń 
hang található
(5. implicit premissza) az etruszk 
*tarana alakban az ń helyén n hang 
található 

Ezekből pedig ezek a következtetések 
adódnak
(Konklúzió2) az etruszk atranes végén 
a szóvégi -s egy morféma, vlószínűleg 
képző. 
(Konklúzió3) az eredeti ń hang átala-
kult n-né az etruszkban.

Miért nincsenek ezek a tények meg-
említve? Meglátjuk a következőkben. 
A (Konklúzió2)-vel kapcsolatosan ez-
zel a szóval kapcsolatosan Alineinek 
nincs megjegyzése, magyarázatlanul 
hagyja. A szóvégi –s-ről Alinei köny-
vében máshol állítja, hogy az szerinte 
is morféma. Ahogy írja alakja „-s, sőt 
gyakrabban -as, ami főnév- és mel-

nyelvészeket éri a forráshiányra utalva, 
immár ezért is oka veszett lenne. (Mint 
fentebb mondtam, Alinei a hagyomá-
nyos nyelvtörténeti összehasonlítást 
alkalmazva jut a fentebbi eredményre.) 
Nyilván érthetetlen ezek után, hogy a 
nyelvészek elutasítják Alinei tételét, és az 
etruszk és a magyar nyelvet nem tartják 
egymással azonosnak, vagy még csak 
azonos eredetűnek sem. 

De mégsem fejezhetjük ki örömün-
ket, mert bár a terjedelmes mű szándéka 
szerint az etruszk–magyar nyelvi rokon-
ságot igazolja – és ezenközben a magyar 
nyelv uráli rokonságát is –, minden érv 
amellett szól, hogy ne fogadjuk el ezt a 
kötetben megfogalmazott hipotézist, 
bármennyire is megfelelne érdekeink-
nek, bármennyire is eddigi munkánk 
helyességét bizonyítaná.  

Az alábbiakban Alinei egyetlen állí-
tásának cáfolatával bizonyítom, hogy 
az etruszk és a magyar nyelv rokonság 
elfogadhatatlan tétel.

Alinei azt állítja, hogy
„(1) atranes ’arany’ (jelzői értelemben) ... 
rokonítható a magyar arany szóval, (2) 
mely az ugor *θarańa alaktól származik 
(ld. manysi tarəń ’réz’, hanti lorńa ’réz’), 
(3) amely azonban az iráni *sarańá-ból 
ered; (4) mindez az /s/, ugor /č/ szoká-
sos átalakulásán keresztül > magyar Ø, 
amelynek az etruszk ősi, hangátvetéses 
stádiumáról tenne tanúbizonyságot“

Alinei érvelési sémája
(Hipotézis) a magyar arany és az et-
ruszk atranes közvetlen etimológia 
kapcsolatban vannak

(1. premissza) A magyar arany az ugor 
*θarańa alaktól származik (ld. manysi 
tarəń ’réz’, hanti lorńa ’réz’)
(2. premissza) Az ugor *čarańa az irá-
ni *sarańa-ból ered 
(3. premissza) Mindez az /s/, ugor /č/ 
szokásos átalakulásán keresztül > ma-
gyar Ø
(4. premissza) az etruszk alak ősi, 
hangátvetéses alak

S mindebből következően:
(Konklúzió) az etruszk atranes ’arany’ 
(jelzői értelemben) ... rokonítható a 
magyar arany szóval.

Alinei fenti szövege (1) tartalmaz egy 
implicit állítást is: (5. premissza) Az 
etruszkban volt a szónak korábban 
*θarańa > *tarańa vagy *tarana alakja, 
hisz csak ebben az esetben lehet az et-
ruszk és magyar adatot összekapcsol-
ni.

Egy következtetés csak akkor lehet 
igaz, ha minden állítás, ami alapján a 
következtetést levonjuk, igaz. Vizsgál-
juk meg tehát a premisszák igazságér-
tékét.
Az érvelési séma premisszáit elemez-
ve nem találunk hibát az érvelésben, 
azaz valóban levonható a konklúzió 
a fenti állítások alapján. Megvizsgálva 
azonban az érvelést, azt találjuk, hogy 
hiányzik a konklúzió levonásához 
szükséges minden állítás. Ha összevet-
jük az 5. premisszában szereplő alakot 
(*tarana) az ismert etruszk alakkal 
(atranes), akkor a következőket állít-
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léknévképző” (6. implicit premissza) 
(363. oldalon a könyvében). 

(Konklúzió2)-ből és (Konklúzió3)-ból, 
továbbá a 6. implicit premisszából vi-
szont az következik, hogy az etruszk-
ban *atranAs alaknak kellene lennie, 
szemben az adatolt atranEs alakkal. 

Alineinek erre az eltérésre, ahogy az 
ń > n változásra sem, nincs magyaráza-
ta. Azt is láthatjuk, hogy az eredeti (em-
lékezzünk *tarana) szóvégi -a- megvál-
tozott: -es lett. 

A legnagyobb jóindulattal próbáljuk 
megoldani Alinei problémáját, és ta-
láljunk erre magyarázatot. A korábban 
már látottak alapján („gör. Διομήδης, 
lat. Diomedes és az etr. Zimaite [...] kö-
zötti megfelelést, valamint az Arkadia, 
Arkadios > Arχaza, Arχaze közötti”) 
bemutatott példák alapján az mondha-
tó, hogy a szóvégi magánhangzó vagy 
egy illabiális palatális magánhangzó 
(-e) lesz (vö.: különösen Arkadios > 
Arχaze) vagy megmarad az eredeti -a. 

Ez így rendben is lenne, de miért 
lesz az eredetileg illeszkedő hangsorú 
*tarana alakból atranes, azaz miért jele-
nik meg egy veláris hangrendű szóban 
egy palatális magánhangzó (-e-), azaz 
miért nem illeszkednek a magánhang-
zók? Kijelenthetjük, hogy magának 
Alineinek ez az adata is igazolja, hogy 
– szemben a szerzőnek az etruszkban 
meglévő magánhangzó-illeszkedés-
re vonatkozó állításával – semmilyen 
értelemben nincs a vizsgált nyelvben 
magánhangzó-illeszkedés. Az sem segít 
megoldáshoz, ha azt feltételezzük, hogy 
lekopott a szóvégi -a. Hisz azt olvashat-
tuk a szerzőtől, hogy a toldalék alakja 
-as – amennyiben van magánhangzó 
eleme –, és nem *-es. Továbbra is kér-
dés: honnan van itt ez az -e-?

Az állítás cáfOlAtA
Mivel az Alinei által felsorolt premisz-
szák szükségesek, de nem elégségesek 
az arany ~ atranes azonos eredetének 
bizonyításához, kijelenthetjük, hogy 
az atranes ~ arany etimológia téves. 
Amíg a szerző nem ad magyarázatot 
a feltárt problémákra, vagy legalább a 
korábbi fontos állítását (az etruszkban 
van magánhangzó illeszkedés) is cáfo-
ló jelenségre, addig az a következtetés, 
miszerint „az atranes ’arany’ rokonítha-
tó a magyar arany szóval”, hamis, nem 
fogadható el.

Az itt bemutatott elemzés csak egy 
a sok közül, amelyek alapján azt kell 

mondanunk – bármilyen jóindulattal 
is közelítünk Alinei munkájához –, 
ebben a művében olyan, önmaguknak 
ellentmondó állítások szerepelnek, 
amelyek megkérdőjelezik az etruszk–
magyar összevetés komolyságát. Ezek, 
kiegészülve mindazokkal a tévedések-
kel, hibákkal, amelyek az uráli és ma-
gyar nyelvtörténetre, a magyar nyelvre 
vonatkoznak – és jelen esetben ezek 
ismerete mint szakmai minimum 
megkövetelhető egy profi nyelvésztől 
–, arra kényszerítik az etruszk–ma-
gyar rokonságot vizsgálót, hogy a 
legnagyobb jóindulat mellett is meg-
állapítsa: Alinei összehasonlító mód-
szere nem állja ki a kritikát. S nemcsak 
azért, mert helytelen interpretációkat, 
jól kimutatható filológiai, nyelvtani és 
nyelvtörténeti tévedéseket” (Gheno 
2004: 496) találunk, hanem mert állí-
tásai és érvelése saját rendszerén belül 
is hibás, a magyar nyelv és az etruszk 
nyelv között nem mutatható ki az azo-
nosság, de még a rokonság sem. 
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Dr. Cs. Nagy Lajos nyelvész, a magyar 
helyesírás és helyesírás-tanítás neves 
szakembere 2016-ban jelentette meg 
nagy sikerű (több mint 150 000 eladott 
példányt megélt) gyakorlókönyvének 
új, átdolgozott kiadását, változatlanul 
Helyesírási gyakorlókönyv címmel. A 
Trezor Kiadó gondozásában napvilágot 
látott kötet a 2015-ben megjelent és je-
lenleg is érvényben lévő, szintén átdol-
gozott akadémiai helyesírási szabályzat, 
A magyar helyesírás szabályai 12. ki-
adásához készült. A szerzőnek 1988-tól 
folyamatosan jelennek meg helyesírási 
és nyelvtani elemzési gyakorlókönyvei, 
munkafüzetei, tudományos tevékeny-
sége emellett elsősorban a nyelvjárások 
vizsgálatára és a névtanra irányul. 

Mivel a szóban forgó gyakorlókönyv 
szorosan kapcsolódik a mindenkor ak-
tuális akadémiai helyesírási szabályzat-
hoz, ezért ennek megújítása, módosítá-
sa elengedhetetlenül szükségessé tette a 
rá épülő gyakorlókönyv átdolgozását, 
aktualizálását is. A Helyesírási gyakor-
lókönyv felépítése követi az akadémiai 
szabályzat szerkezetét, összekötő ka-
pocsként a két kötet között az azonos 
fejezetcímek és a mellettük zárójelben 
közölt szabályzati számok szolgálnak. 
Az említett számozás praktikus segítsé-
get nyújt, hiszen lehetővé teszi a szabá-
lyok visszakeresését és tudatosítását az 
önálló gyakorlás során.

A gyakorlókönyv szerkezetileg két 
nagyobb egységre és egy függelékre 
tagolódik. A két terjedelmes fejezet kö-
zös vonása, hogy mindkettő – egy, ti. 
az elválasztás témakörének kivételével 
– a helyesírásnak ugyanazon részte-
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rületeivel foglalkozik, eltérnek viszont 
egymástól az adott jelenségek megkö-
zelítésének jellegében: míg ugyanis az 
első egység egy, bár kisebb része elmé-
leti, addig a második teljes mértékben 
gyakorlati jellegű. Bár az első nagy 
fejezet is tartalmaz gyakorlásra, elem-
zésre vagy akár az ismeretek ellenőr-
zésére (is) szánt példamondatokat nem 
kis számban, ezeknek – mivel egy-egy 
problémás helyesírási részterületre fó-
kuszálnak – minden esetben van egy-
fajta szemléltető jellegük, szemben a 
második szerkezeti egység szövegeivel, 
melyek már komplexen, a legmagasabb 
nyelvi szinten, kontextusba ágyazva 
mutatják be, gyakoroltatják a különbö-
ző helyesírási jelenségeket. A gyakor-
lómondatok és -szövegek közös jegye, 
hogy tárgyukat tekintve nagyon sokszí-
nűek: az általános témájúak mellett ta-
lálunk olyan mondatokat és szövegeket 
is, amelyeket a természettudományok 
köréből vagy éppen szépirodalmi alko-
tásokból merített a szerző.

Az első terjedelmesebb fejezet nyolc 
nagy alfejezetre tagolódik (A hangje-
lölés, A különírás és az egybeírás, A kis 
és a nagy kezdőbetűk, A tulajdonne-
vek írása, Az elválasztás, Az írásjelek, 
A rövidítések, a jelek és a mozaikszók, 
A számok és a keltezés), lényegében 
minden helyesírási tudnivalóra kitér, 
s mindezt könnyen tanulható és tanít-
ható szövegezésben teszi. Felépítését 
tekintve minden egyes alfejezet ugyan-
azt az elvet követi: a helyesírási szabá-
lyok ismertetése, összefoglalása után 
következnek azok gyakorlatban törté-
nő használatát szemléltető, számozott 
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Budapest, trezor KIadó, 2016, 396 p., IsBN 963 8144 49 2.

példa- és gyakorlómondatok (összesen 
2788 mondat), melyekben – a memo-
rizálást és az ellenőrzést könnyítendő – 
az éppen tárgyalt helyesírási kérdéseket 
tükröző szavakat, szószerkezeteket dőlt 
betűvel jelöli a szerző.

Mivel a szóban forgó kötet az akadé-
miai helyesírási szabályzat megújított 
kiadására épül, magától értetődően 
helyet kaptak benne annak átdolgozott, 
ill. teljesen új szabálypontjai is. Az elő-
ző normarendszer természetesen nem 
igényelt teljes átszerkesztést, csupán ki-
sebb módosítások történtek benne: ki-
javították a nyilvánvaló hibákat, néhány 
esetben pontosították a fogalmazást, 
több helyen szólistákat állítottak össze, 
bizonyos részeket átszerkesztettek, sza-
bályokat bővítettek ki, esetleg egy-egy 
szabálypontot teljesen kihagytak, ill. új 
pontokat iktattak be, bizonyos normá-
kon enyhítettek, tehát alternatívákat ve-
zettek be, néhány szabályt pedig meg-
változtattak. A következőkben ezen 
változásokból közlök néhány példát, 
természetesen a teljesség igénye nélkül.

A gyakorlókönyvnek A hangjelölés 
című első alfejezete például követi a 
szabályzatnak erre a részére vonatkozó 
didaktikai szempontú átszerkesztést, s 
hozzá hasonlóan egy bevezetőt is közöl 
a helyesírási alapelvekről. Ezen az alfe-
jezeten belül történt azonban más mó-
dosítás is. Fakultatívvá váltak például az 
ingadozó kiejtésű h végű főnevek ragos 
alakjai (pl. a dühvel és a dühhel forma 
is elfogadott), s teljes mértékben felsza-
badult az egyszerűsítés elve alól a tulaj-
donnevek minden típusa (pl. Mann-nal, 
Mariann-nal, Blikk-kel, Tallinn-nál). 

A kiadvány második, A különírás és 
az egybeírás címet viselő alfejezete, az 
akadémiai helyesírási szabályzat azo-
nos című fejezetéhez hasonlóan szintén 
átalakításra került, mivel általában véve 
az összetételek helyesírásának tanítása 
és tanulása is nagy problémát jelentett, 
s az előző rendszerezés ezen nem köny-
nyített. A jobb átláthatóság és az egy-
szerűbb megjegyezhetőség érdekében a 
helyesírási szabályok összefoglalása so-
rán a fejezet új rendező elvévé az össze-
tételek keletkezésének forrásai váltak, s 
a továbbiakban ezen elv alapján kerül-
nek bemutatásra az összetételtípusok. 
Néhány szabálymódosítás is történt a 
fejezetben: például, hogy nem számít 
bele többé a szótagszámba az -i képző 
a többszörös szóösszetételek esetében 
(pl. gépjárművezető – gépjárművezetői), 
illetve, hogy az idegen szavakat és előta-
gokat ezentúl nemcsak akkor tekintjük 
összetételi tagnak, ha önállóan is hasz-
nálatosak, hanem akkor is, ha önállóan 
is használatos utótag járul hozzájuk (pl. 
biotechnológia-ipar). Újítás, hogy két 
kötőjel használata szükséges az eredeti-
leg is kötőjellel kapcsolt előtagból álló 
többszörös összetételek esetében (pl. 
C-vitamin-adagolás), s változás állt be 
a -fajta, -féle, -nemű, -rét, -rétű, -szerű 
szavak összetételekben való megítélésé-
ben is, hiszen ezentúl képzőszerű utó-
tag helyett összetételi tagnak tekintjük 
őket, s ebből kifolyólag például, ha a 
-szerű utótag sz végű szóhoz járul, nem 
érvényesül az egyszerűsítés elve (pl. 
gipszszerű).

A tulajdonnevek írása (negyedik al-
fejezet) számos szabálypontban több 
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PrOjekttervezés
A digitális generáció egyik nagy problémája a stratégiákban való gon-
dolkodás nem eléggé hatékony működése, illetve a tervezés, a célok 
megfogalmazásának, az apró lépésekre történő lebontásának a nehéz-
sége, hiánya. Ezt sajnos negatívan befolyásolja az is, hogy egyre na-
gyobb divattá válik az a cél, hogy minél kisebb erő- és energia-befek-
tetéssel legyünk sikeresek, jussunk egyre jelentősebb anyagi javakhoz. 
A celebvilág téves mintái az erőfeszítések bemutatása helyett a csillo-
gás látszatát kelti, ami téves értékítéletekhez és helytelen magatartási 
formákhoz vezet. A tananyag projektorientált feldolgozása érdekesen, 
játékosan, kreatívan segíti a rövid- és hosszú távú tervezési folyamatok 
megvalósítását. 

„A pedagógiai projekt valamely összetett, komplex, gyakran a min-
dennapi életből származó téma, a témafeldolgozáshoz kapcsolódó cé-
lok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények meg-
tervezése, az eredmények prezentálása.” (Nádasi 2003:16) A pedagógiai 
projekt további jellemzője, hogy köthető egyetlen tantárgyhoz is, de a 
téma lehet tantárgyakat átfogó, tantárgyközi is, és a gyermekek teljes 
értékű tagjai, főszereplői a folyamatnak. A projekt középpontjában a 
tanulók által elfogadott és végig motiváló erőként ható cél áll. A pro-
jektmunka valóságos produkció érdekében történik, továbbá csak 
együttműködés során valósítható meg. 

A pedagógiai projektet nagyon sokan oktatási módszerként defini-
álják. A módszer a görög methodosz szóból származik, és utat, eljá-
rást jelent. A didaktikai módszer az oktatás céljainak elérését biztosító 
tervszerűen kiválasztott eljárásokat, fogásokat jelenti. Hortobágyi Ka-
talin a következőképpen értelmezi a projektet mint oktatási módszert: 
„A projekt egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy 
probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem 
a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a 
való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. A pro-
jekt módszer tudatos tervezést igényel, csakhogy elsősorban a tanulói 
tevékenységek tervezését, nem pedig pusztán azon ismeretekét és kész-
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alponttal is kiegészült, a legnagyobb változást 
azonban a tárgynevek kategóriájának bevezeté-
se jelenti (pl. nemzeti ereklyék neve: Szent Jobb, 
Szent Korona; hajónevek: Titanic stb.), de új az 
összetett csillagászati nevek szabályozása is (pl. 
Androméda-köd, Androméda-ködbeli), amely az 
összetett földrajzi nevek írásmódjával mutat ha-
sonlóságot. Több alternatív írásmódot ajánlanak 
fel a nyolcadik fejezet (A számok és a keltezés) 
szabálypontjai is, például az elseje, elsején stb. 
szóalakok, a több számjegyű számok vagy az 
időpontok számjegyes írása esetén (pl. 1-én vagy 
1-jén, 10.35 vagy 10:35).

A gyakorlókönyv második nagy fejezetében 
354 gyakorlószöveget találunk, amelyek – habár 
tematikailag egy-egy alfejezetbe tartoznak – egy 
szövegegységen belül mégis több problémás 
helyesírási kérdést érintenek, így összetettebb 
gyakorlást tesznek lehetővé, és nagyban segítik 
ezáltal a szabályok elsajátítását. A fejezet szöve-
geit hat tematikus egységbe, alfejezetbe (A hang-
jelölés, A különírás és az egybeírás, A kis és a nagy 
kezdőbetűk, a tulajdonnevek írása, Az írásjelek, A 
rövidítések, a jelek és a mozaikszók, A számok és 
a keltezés) sorolja a szerző, melyek mindegyike 
8-10, a normától szándékosan eltérő helyesírá-
sú szöveggel zárul. Ezen szövegek az őket meg-
előzőektől külön címmel (Hibásan írt szövegek) 
és eltérő betűtípussal határolódnak el. Az egyes 
alfejezetek standardnak megfelelően írt szöve-
geit elsősorban diktálásra, tollbamondásra, ill. 
a tanult ismeretek ellenőrzésére, a helytelenül 
írt szövegeket pedig önálló gyakorlásra szánja a 
szerző. A normától eltérő alakok felismerése és 
kijavítása a tanultak tudatosítását és elmélyítését 
szolgálja. Ezen utóbbi szövegek javított változa-
tát tartalmazza a kötetet záró Függelék.

Cs. Nagy Lajos gyakorlókönyvének elsődleges 
célja „a helyesírás tanulásának és tanításának a 
segítése az akadémiai szabályzat alapján” (Cs. 
Nagy 2016: 6). A kötet a szerzői előszó szerint 
elsősorban középiskolások, főiskolások és egye-
temisták számára készült, ajánlom tehát haszná-
latát önálló gyakorlás céljából egyrészt a közép-
iskolás, de akár már a felső tagozatos tanulóknak 
is, ezenkívül az egyetemi, főként a magyar nyelv 
és irodalom, a kiadványszerkesztő vagy akár a 
tolmács-fordító szakos hallgatóknak, másrészt 
viszont az ezen tanulócsoportokat oktató peda-
gógusok is nagy hasznát veszik a kiadványnak, 
hiszen bármilyen tankönyv vagy munkafüzet 
mellett jól használható segédkönyvről van szó, 
akár kiegészítő gyakoroltatásra vagy a tanult 
ismeretek ellenőrzésére alkalmazzuk, s tollba-
mondásszövegek is meríthetőek belőle nem kis 
számban.

 
felhAsznált IrOdAlOm: 

 Cs. Nagy Lajos 2016. Helyesírási gyakorlókönyv. Új ma-
gyar helyesírás. A magyar helyesírás szabályai 12. kiadá-
sához, Trezor Kiadó: Budapest.

 A magyar helyesírás szabályai – Tizenkettedik kiadás. 
2015. Akadémiai Kiadó: Budapest.
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ségekét, amelyeket egy uniformizált 
folyamat végén a tanulók igen nagy 
szórással sajátítanak el.” (Hortobágyi 
1991:5)

A definíció magában foglalja a prob-
lémaközpontúságot, a kreativitás és az 
innovativitás lehetőségét, a gyakor-
latorientált, „praktikus” gondolkodás 
megvalósulását, a nevelési feladatok 
által közvetített hatásrendszer érvénye-
sülését. Véleményünk szerint a peda-
gógiai projektek többet jelentenek egy 
módszernél. Sajátosságait, komplexi-
tását, célkitűzéseit, a tanítási–tanulási 
folyamat jellegét, a szervezeti kereteket, 
formákat és a projektek során alkalma-
zott módszereket és szervezési módo-
kat, továbbá az értékelést is figyelembe 
véve inkább oktatási stratégiáról beszél-
hetünk, mint oktatási módszerről. Ko-
vátsné Németh Mária a projektoktatás 
kifejezést alkalmazza „A fenntartha-
tó oktatás és projektpedagógia” című 
munkájában. Véleménye szerint „a 
projektoktatás egy új oktatási stratégia, 
amely kiválóan alkalmas a tanulás ta-
nulására. A projektoktatás olyan cél-
központú oktatási stratégia, amely a 
sajátos célok elérését, a valós életet in-
tegráló tanulási tartalommal, a komp-
lex szemléletmódot segítő, a tevékeny-
ség-központú, feladatorientált tanulói 
tevékenységet biztosító szervezési for-

mákkal, módszerekkel, technikákkal, 
eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva 
természetes tanulási környezetben va-
lósítja meg, és az eredményeként létre-
jött projekt további célok megvalósítá-
sát motiválja. (Kovátsné 2006:75-86) A 
projektoktatás lényeges jellemzői közé 
tartozik, hogy a fent említett stratégia 
jellegéből adódóan lehetőség van az 
indirekt hatásrendszer érvényesülésé-
re. Lehetővé válik az alapvető szociális 
kritériumok gyakoroltatása, a demok-
ratikus közélethez szükséges készségek 
elsajátítása. A tanulás a gyermek aktív, 
alkotó részvételével örömteli tevékeny-
séggé válik, a tanulás eredményeként 
önálló, egyéni szemlélet, kultúra szü-
letik, további célok megfogalmazására 
késztet, továbbá eszköztára lényegesen 
gazdagabb, mint a hagyományos taní-
tási–tanulási folyamat eszköztára. A 
projektoktatás módszereit Kováts–Né-
meth Mária foglalta össze az „Erdő-
pedagógiától a környezetpedagógiáig” 
című könyvében. Az első csoportba 
kerültek a személyes célok megismerését 
elősegítő módszerek, pl. a beszélgetés, 
heurisztikus beszélgetés, vita, tanulói 
kiselőadás, szerepjáték, elbeszélés, han-
gos gondolkodás, támogatott felidézés, 
fogalmi térkép. A második csoport az 
önállóságot, kreativitást, kutatást elő-
segítő módszerek – ilyen a megfigye-

lés, kísérlet, mérés, gyűjtés, elemzés, 
tervezés, vizsgálat, adatfeldolgozás, 
elemzés összehasonlítás, rendszerezés, 
kutatás, kérdőíves felmérés, interjúk, 
exploráció, terepkutatás, alkotás, eset-
tanulmány, tanulási szerződés, házi 
feladat, hatásvizsgálat. A harmadik 
csoportot az együttműködést feltétele-
ző módszerek alkotják, mint például a 
szerepjátékok, projektmódszer, koope-
ratív eljárások, szituációs, dramatikus 
helyzetgyakorlatok, tanulmányi kirán-
dulás, vetélkedő, verseny, tárlatvezetés, 
rendezvények szervezése. (Kováts–Né-
meth 2010:211.) Természetesen ezek a 
csoportok nem egymást kizáró kategó-
riák. Egy módszer éppúgy szolgálhatja 
a személyes célok megismerését, mint 
a kreativitást és az együttműködést. Ez 
a csoportosítás azt szemlélteti, hogy 
melyik módszer mire alkalmas a legin-
kább. 

Mindezen módszerek alkalmazása 
a projektmunka során hatékonyan já-
rul hozzá a holisztikus szemléletmód 
formálásához, az ennek megfelelő vi-
lágkép kialakításához, a kritikus gon-
dolkodás fejlesztéséhez, a szociális és 
tanulási készségek elsajátításához, to-
vábbá az értelem és érzelem egyensú-
lyát biztosítja. 

A projektoktatás mindezek mellett 
a nyílt oktatás klasszikus változatának 



DiDakTika

tekinthető. Hiszen ennek során az ok-
tatás tartalmának, menetének, szer-
vezési és módszerbeli megoldásainak, 
az alkalmazott eszközöknek, az elvárt 
eredményeknek, valamint ezek érté-
kelési módjainak a meghatározásában 
a tanulónak is döntő szava van. (Ná-
dasi 2003:24) A projektoktatás során 
megvalósuló tanulási folyamat ezáltal 
a spontán, természetes, latens tanu-
lási folyamathoz több elemében ha-
sonlíthat, hiszen olyan cél érdekében 
tevékenykedhetnek a tanulók, mely 
számukra vonzó, érdekes; választhat-
nak a társas vagy egyéni tanulási körül-
mények között; a páros vagy csoportos 
tanulás esetén azokkal dolgozhatnak 
együtt, akikkel szívesen is teszik; az ok-
tatás időbeli körülményeinek alakításá-
ban döntő szavuk lehet, továbbá nem 
arra koncentrál, hogy milyen külső 
követelményeket kell a folyamat végére 
teljesíteni, hiszen a projekt kidolgozása 
során a belső motivációra épülő tanulás 
természetes következménnyé válik. 

A PrOjekt megvAlósításánAk 
menete
A projekt jól körülhatárolható lépések 
sorozatából tevődik össze. Az első lé-
pés a témaválasztás, melynél lényeges 
szempont, hogy társadalmi szempont-
ból is jelentős tapasztalatok megszerzé-

sére alkalmas problémaszerű helyzete-
ket keressünk, amelyek kapcsolatban 
állhatnak valamilyen konkrét helyzet-
tel, a mindennapi élettel, a résztvevők 
érdeklődésével. 

A második lépés a tervezés, melyben 
a problémamegoldás, illetve a közös te-
vékenység céljára alapozódó folyamat 
kialakítása, az egymásra épülő lépések 
egymásutánjának részletes megterve-
zése történik.

A harmadik lépés a kivitelezés. Ennek 
elemei a szervezés és adatgyűjtés, téma-
feldolgozás, és a produktum összeállítása 
bemutatható formában mind a cselekvő 
együttműködés, a probléma jellegének 
megfelelő taneszközök, különböző 
munkatechnikák, valamint közösségi, 
kommunikációs és tevékenységi for-
mák kialakítása, a különböző tantárgyi 
ismeretek integrációja, az összefüggé-
sek felismerésére irányuló gondolkodás 
fejlesztése érdekében valósulnak meg. 
Lényeges a folyamat során jelentkező 
különböző problémák az egész, illetve 
az egyes részcsoportok szintjén történő 
reflexív megoldása, és szükség esetén az 
eredeti terv módosítása. 

A negyedik lépés a projektek felül-
vizsgálata, melyben az elkészült alko-
tásnak és az elkészítés folyamatának 
csoportszintű értékelése, korrigálása 
történik meg, a végső eredmények ki-

állítások, beszámolók, viták, bemuta-
tók keretében történő nyilvánosság elé 
tárása. 

Az ötödik lépés a projekt továbbfej-
lesztése, amely során szükség szerint 
az értékelés eredményei a felvetődő 
kérdések és további feladatok nyomán 
új projektek kidolgozása és/ vagy az 
eredmények felhasználása a különböző 
tantárgyak és műveltségtartalmak to-
vábbfejlesztése érdekében valósul meg. 
(Németh – Ehrendhard 1999)

A projektfeldolgozás menetének át-
tekintése mellett nagyon fontos kitér-
nünk kicsit részletesebben a projektek 
értékelésére is. Nádasi Mária szerint 
a projektoktatásban való részvétel új 
színt visz az értékelés gyakorlatába is. 
Véleménye szerint a projektoktatásban 
nincs helye az osztályozásnak, ki kell, 
hogy szorítsa ezt a minőségi – szöveges 
vagy írásbeli – értékelés. A projektek 
értékelésével kapcsolatban több néző-
pont is létezik, hiszen sokan gondolják 
úgy, hogy a projekteket minden gond 
nélkül lehet osztályozni. Természete-
sen számos kérdés merülhet fel en-
nek kapcsán. Ki, hogyan, milyen mó-
don ítélje meg az eredményt? Vagy az 
együtt végzett munka során ki, milyen 
részt vállalt, és ezt hogyan lehet szám-
szerűsíteni, egyáltalán kell-e számsze-
rűsíteni? Bevált gyakorlat a projektek 
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Véleményem szerint az oktatásban nincs csodamódszer. A Komplex Instrukció 
alkalmazása mégis ablak a világra, mely kinyit gyermek- és tanárlelket egyaránt, 
élethelyzetekhez közelít, fogékonnyá tesz, mindennapi problémákat orvosol. 
Szakmánkban nap mint nap bizonyítanunk kell, hogy az eredményesség csak 
kitartó, körültekintő munkával érhető el. Egyáltalán nem mindegy, milyen úton, 
hogyan érjük el tanítványainkkal a teljesítményt. 

A Komplex Instrukciós Program egy olyan tanítási–tanulási stratégia, amely a 
hagyományos oktatástól eltérő szemléletű, innovatív gondolkodást igénylő, cso-
portmunkára épülve ér el sikert a tudás gyarapításában. A módszer nem igényel 
speciális tantervet; NAT-kompatibilis, tanterv- és tanmenetkövető. Jól használ-
ható rendszerező, összefoglaló, gyakorló órákon, de alkalmazható új ismeret-
anyag elsajátítása során is. A diákok szeretik, várják ezeket a tanórákat, ahol 
képességeiket megmutathatják, kreatívak lehetnek, együtt munkálkodhatnak, 
közösen érik el a sikereket. 

A tAnításI órA szerkezete
A 45 perces tanóra a csoportfeladatok eredményét felhasználó, azt továbbgondoló, 
névre szóló egyéni feladatok megoldásával teljesedik ki. 

Ennél a programnál a pedagógus tényleges munkája nem az óravázlat írásával 
kezdődik, hanem jóval korábban. Akkor, amikor egy, a tanmenetben megadott 
téma köré csoportosítva, az elsajátítandó anyaghoz, motivációt, feladatokat ke-
resünk diákjainknak. Egy frappáns, rövid terjedelmű „nagy gondolat”-ot válasz-
tunk az óra eleji beszélgetés indításához, a megszokottól eltérő megfogalmazás-
ban. Pár perces ráhangolás, figyelemirányítás a csoportfeladatra. 

Csoportfeladat: A tanulók 4-5 főből álló, heterogén összetételű csoportok-
ban dolgoznak, melyek 2-3 havonta rotálódnak. A csoportok körültekintő ki-
választása az egyik legfontosabb feladatunk. A csoportfeladatokat ugyanis úgy 
kell kitalálnunk, hogy mind a tehetséges, mind a fejlesztésre szoruló tanulók 
számára is érdekes, motiváló és megoldható legyen. A csoportok egy adott té-
mában eltérő feladatot kapnak. A heterogén csoportban végzett munka elősegíti 
a társadalmi szerepek tanulását, a felelősségvállalást, a konfliktuskezelés techni-
kájának elsajátítását. Egymásrautaltságot feltételez, és kognitív képességeket fej-
leszt. Megoldására 15-20 percet használhatnak fel a tanulók a 45 perces tanítási 
órából.

Beszámoló a csoportmunka után: A tanulók 7-10 percben az osztály előtt 
beszámolnak munkájuk eredményéről, az esetleges problémákról és értékelik a 
közös munkát.

Egyéni feladatok: Ezután következnek a csoportmunkára épülő, differenci-
álásra alkalmat adó, személyre szóló feladatok kiosztása. Megoldásuk általában 
5-6 percet vesz igénybe. A pedagógus meghallgatja az egyéni beszámolókat, 
majd értékeli azokat. 

Értékelés: Az órai munka az értékeléssel zárul, ahol a pozitív megerősítésnek, 
a státuszkezelésnek központi szerepe van.

BereczNÉ auxNer móNIKa

a Komplex INstruKcIós program 
egy gyaKorlott pedagógus 
szemszögÉBől

értékelésénél a zsűrizéses értékelés is. 
Ez biztosítja a különböző témájú és 
tartalmú projektek számszerűsített 
összehasonlítását, a számszerűsítés 
pedig magában foglalja az ötfoko-
zatú skála objektív megállapításának 
lehetőségét. A projektértékelés során 
felerősödik az önértékelés és a társak 
értékelése is, a feladatmegoldás folya-
matában való beváláshoz kapcsoló-
dóan. A projektmunka eredményei, 
a prezentáció formái és a témafeldol-
gozás komplex jellege sokféle teljesít-
ményre, tevékenységre ad lehetősé-
get. Az értékelésnél a projektmunka 
során a tanító mellett egyenrangú 
félként vannak jelen a gyermekek és 
a projektben résztvevő egyéb szemé-
lyek is. (Nádasi 2003:34.)

       
felhAsznált IrOdAlOm: 

 Kovátsné Németh Mária (2006): Fenn-
tartható oktatás és projektpedagógia. In: Új 
Pedagógiai Szemle, OKI, Bp.

 Kováts–Németh Mária (2010): Erdőpeda-
gógiától a környezetpedagógiáig. Comenius 
Kft. Pécs

 M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az 
oktatásban. Comenius Bt., Pécs  

 M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. 
Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Nevelés-
tudományi Intézet, Bp.

 Németh András – Ehrenhard Skiera 
(1999): Reformpedagógia és az iskola re-
formja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
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 Tantárgy: Magyar irodalom – olvasás
 Tanítási egység: Múltidéző
 Óra típusa: Rendszerező óra
 Nagy gondolat: Akikre büszkék va-

gyunk 
 Osztály: 4.c (21 fő; 4x4 és 1x5 fős cso-

port)
 Tanítás ideje: 2018. május 4.
 Tanít: Bereczné Auxner Mónika
 Iskola: Feszty Árpád Általános Iskola, 

Dél-Komárom

Az óra szerkezete: 
1. tanári motiváció: drámajáték (6 perc)
2. csoportalakítás: a csoportok hete-
rogén összetételűek, státuszuk alapján 
vegyesen kialakított csoportok. Szere-
pek szétosztása: kistanár, beszámoló, 
írnok, eszközfelelős, időfelelős (2 perc)
3. csoportmunka (15 perc)
4. csoportok beszámolója (10 perc)
5. egyéni feladatok (5 perc)
6. egyéni beszámolók (5 perc)
7. az óra értékelése (2 perc)

AkIkre büszkék vAgyunk
Sok tehetséges magyar ember él kö-
zöttünk és szerte a világon. Magya-
rok, akikre büszkék vagyunk. Az élet 
minden területén találunk kiemelke-
dő képességű magyarokat, a sport, a 
tudományok, az irodalmi, művészeti 
vagy a zenei világ területén. Híressége-
ket, legendákat ismertünk meg olvas-
mányainkban, legyen az labdarúgás, 
játéktervezés, szolmizálás, népzene-
kutatás vagy regényírás. Idézzük fel is-
mereteinket az évszázad mérkőzéséről, 
a világhírű játékról, zenetudósainkról 
és Komárom szülötteiről!

fOcIsták csOPOrtjA:
 Készítsetek osztálytársaitok számára 

egy játékot, amelyben felsorakoztatjátok 
az Aranycsapat tagjait! Bármilyen anya-
got felhasználhattok munkátokhoz!
 Döntsétek el közösen, milyen jellegű 

játék lenne a legsikeresebb az osztályban!

reNdszerező óra Komplex INstruKcIós programmal
Egyéni feladatok:
 Fogalmazd meg a füzetedben néhány 

mondattal, miért ezt a játékot válasz-
tottátok!
 Írd le betűrendbe az Aranycsapat tag-

jainak vezetéknevét! Jelöld őket színes-
sel a játékmezőn! A füzetedben dolgozz!
 Sorold fel a füzetedbe, milyen alap-

anyagokat használtatok fel a játék ké-
szítésekor! Írj még néhányat, amire 
szükség lehetett volna!
 Írd le a füzetedbe, ha az Aranycsapat 

tagja lehetnél, te melyik posztot válasz-
tanád! Indokold döntésed! Helyezd el 
magad színessel a játékmezőben!
 Írd le a füzetedbe a játékkészítés me-

netét! Emeld ki a neked legjobban tet-
sző mozzanatot!

kfc-rAjOngók csOPOrtjA:
 Készítsetek gondolat- és időtérképet 

a komáromi legendás focista életéről, 
pályafutásáról!
 Használjátok fel munkátokhoz a Ko-

máromi Sporttelepen látottakat!

Egyéni feladatok:
 Írj a gondolattérképhez még egy fon-

tos információt! A lapon dolgozz!
 Írd le a füzetedbe a számodra legfon-

tosabb információt a gondolattérkép-
ről! Alkoss vele egy összetett monda-
tot!
 Jelölj meg az időtérképen legalább 

két dátumot, amelyek számodra érde-
kesek! Írd le az évszámokat betűkkel a 
füzetedbe!
 Jelöld színessel az időtérképen a Ko-

máromhoz köthető eseményeket! Má-
sold le a füzetedbe a dátumokat több-
féleképpen!

tOllfOrgAtók csOPOrtjA:
 Írjatok egy rövid hírt a helyi újság-

ba vagy verset Rubik Ernő játékairól, 
munkásságáról!

 Vitassátok meg ötleteiteket, döntse-
tek közösen!

Egyéni feladatok:
 Sorold fel a füzetedbe a hírben vagy 

versben szereplő Bűvös játékokat! 
Készíts hozzájuk illusztrációt!

 Írj még egy sort az elkészült iromány-
hoz! Adj új címet az alkotásnak!

 Írd le a füzetedbe a hírből vagy a vers-
ből azt a legalább két sort, amelyeket 
lényegesnek tartasz!

 Írd le a füzetedbe, ha te lennél a szer-
kesztő, hol jelentetnéd meg a helyi la-
pon kívül a verset vagy a hírt!

zeneművészek csOPOrtjA:
 Készítsetek riportot a Zeneakadémia 

igazgatójával, faggassátok a Kodály-
est fellépőiről, az este rendezvényéről! 
Kérdéseiteket és a lehetséges válaszokat 
írjátok le egy lapra!

 Adjatok elő egy Kodály Zoltán által 
gyűjtött népdalt! Döntsetek közösen!

Egyéni feladatok:
 Tegyél fel még pár fontos kérdést az 

igazgatónak! Írd le a füzetedbe!
 Másolj le a füzetedbe néhány kérdést 

a riportból! Írj rá általad kigondolt vá-
laszokat!

 Írj még legalább két kérdést a riport-
hoz! A lapon dolgozz!

 Rajzold le a lapra, milyen képzeletbeli 
kép jelent meg előtted, amikor énekel-
tétek a Kodály-népdalt!

AlkOtók csOPOrtjA:
 Tervezzetek plakátot egy előadói est-

ről! Komárom szülöttére, Jókai Mórra 
emlékezzenek meg színészek, előadók!

 Döntsétek el közösen az est helyszí-
nét, időpontját, programját!

Egyéni feladatok:
 Írj még egy fontos információt a pla-

kátra!
 Másold le a füzetedbe a Jókai-est idő-

pontját és helyszínét!
 Sorold betűrendbe a megemlékező szí-

nészek, előadók nevét! A füzetedben dol-
gozz!

 Díszítsd a plakátot elképzelésed szerint!
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Előző cikkünkben az IKT alapú okta-
tásról és a web 2.0 internetes alkalma-
zásokról volt szó, említést tettünk az 
online irodai szoftverekről, a  wikiről, 
és elkezdtünk bemutatni tartalom-
megosztó és -kezelő alkalmazásokat. 
Ezzel folytatjuk cikksorozatunk befe-
jező részét.

blOgOk Az OktAtásbAn
Egy évtizede az internetezők nagy 
része arra törekedett, hogy legyen 
honlapja. Ma már a blog a közlés 
egyik legfontosabb eszköze. A rend-
szeresen frissülő internetes naplókat 
szakkörök, diákcsoportok, osztályok 
is fenntarthatják. A hozzászólások 
révén kapcsolatteremtésre és eszme-
cserére, valamint tartalombővítésre 
is mód van. A minket érdeklő blogok 
bejegyzéseiről, a web számunkra ér-
dekes tartalmairól ma már hírküldő 
és hírbegyűjtő szolgáltatások (pl. 
RSS) segítségével saját hírportált 
is fenntarthatunk magunknak (pl. 
Netvibes).

A blog  elnevezés a web log  (webes 
bejegyzés) szavak összevonásából 
keletkezett. A blogok jelentik ma az 
internetes közösség megmutatkozá-
sának egyik legfontosabb színterét. 
A bloggereknek ma már elegendő a 
tartalomra koncentrálni, mivel szá-
mos, ingyenes blogkezelő oldal van, 
ahol felhasználóbarát módon lehet 
elkészíteni és feltölteni a bejegyzése-
ket. A bejegyzések közötti keresés, a 
címkék használata, a látvány beállí-
tása, a hozzászólások kezelése mind 
része a szoftvernek, így nekünk csak 
használni kell azokat.

A magyar weben az index portálhoz 
kötődő blog.hu és a freeblog.hu a leg-
népszerűbbek. Ez az egész világon is-
mert szolgáltatás, mely magyar nyelvű 
felülettel is rendelkezik, a http://www.
blogger.com címen érhető el. A blogok 
világa, a blogoszféra hatalmas és egy-
re nagyobb ütemben bővül. Ma már 
számos olyan blog létezik a magyar 
weben is, amelyek az oktatáshoz kap-
csolódnak vagy hasznos kiegészítést 
jelentenek a tanításhoz/ tanuláshoz. 
Néhány érdekes magyar nyelvű blog:

 Szertár – http://szertar.blog.hu
 MedIQ – http://mediq.blog.hu/
 H2SO4 – http://h2so4.blog.hu/
 A béka marad – http://beka.blog.hu/
 Tanár blog 

– http://www.tanarblog.org
 Akciós potenciál 

– http://akciospotencial.blog.hu/
 Digitális pedagógia 

– http://digitalispedagogia.blog.hu/

Az on-line tartalomfejlesztés és tarta-
lommegosztás a szerzői jogról alkotott 
elképzeléseket is alapvetően megboly-
gatta. A szerzői jog kiegészítéseként 
megjelent egy forradalmian új meg-
közelítés, a Creative Commons, mely 
lehetőséget ad az internetes tartalom 
szabadabb és egyszerűbb kezelésére 
szerzői jogi szempontból.

Webkészítő AlkAlmAzásOk
Amennyiben a projektpartnereik-

kel közösen végzett munka eredmé-
nyeit az on-line térben nyilvános-
ságra szeretnék hozni, erre a célra 
létrehozhatnak egy honlapot. Ehhez 
nem kell profi programozónak len-

niük, hiszen ma már nagyon sok 
felhasználóbarát alkalmazás van, 
amellyel lépésről lépésre létrehoz-
hatják saját honlapjukat. Ezek alap-
verziói ingyenesek, a bővített válto-
zat előfizetése a projekteredmények 
disszeminációját illetően sem indo-
kolt. Próbálják ki és használják meré-
szen bármelyiket a következő közül: 
www.yola.com, www.weebly.com, 
www.webs.com, www.moonfruit.com, 
www.wix.com. A Webnode (www.
webnode.hu) magyar nyelven elérhe-
tő, így még könnyebb a használata. A 
honlap szerkesztőfelülete látványos, 
könnyen és gyorsan átlátható, egysze-
rűen használható. Felhasználóbarát 
jellege megfigyelhető az interaktivitá-
sában, abban, hogy lehetőség nyílik a 
valós idejű szerkesztésre, azaz ami el-
készül, azonnal ellenőrizhető, hogyan 
is jelenik meg a weben. Nagyon profi 
felületet lehet létrehozni lényegében 
percek alatt. Nem igényel letöltést, 
telepítést, egy gyors regisztráció után 
azonnal használható.

tOvábbI AlkAlmAzásOk

Voki – www.voki.com
Ezzel az online eszközzel beszélő 
karaktereket, azaz vokikat lehet lét-
rehozni. Regisztráció nélkül is meg 
lehet alkotni egy-egy ilyen beszélő 
kis figurát, de regisztráció után még 
több funkció és lehetőség áll rendel-
kezésre. Mindig problémás kérdéskör 
a diákok anonimitásának biztosítása. 
Ezzel az alkalmazással könnyen fel-
oldható ez a probléma, hiszen a voki 
lényege az, hogy a diák kiválaszt, test-

peterNaI zsuzsaNNa

KoNstruKtív És projeKtpedagógIaI 
módszereK (NemcsaK az etwINNINgBeN) – 2. rÉsz
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A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Társaság (MME) – anélkül, 
hogy jelöltnek hirdette volna meg, 
tehát a „népszavazást” mellőzve, „an-
tidemokratikusan”, akárcsak a földiku-
tya esetében – a 2018-as év madarának 
a vándorsólymot, Falco peregrinust ne-
vezte meg. Vajon miért? Gondolhat-
nánk, azért, mert a kihalófélben levő 
madárfajok közé tartozik – de nem. 
Az állandónak mondható világállomá-
nyát 100 ezertől 500 ezerig becsülik. 

A vándorsólyom a sarki területek ki-
vételével minden kontinensen előfor-
dul, ezért ún. kozmopolita faj, viszont 
tájainkon, értsük alatta Németorszá-
got, Magyarországot és persze (Cseh)
Szlovákiát – ezt már Brehm idejében 
is megállapították – ritkán költ. Ha 
mégis, annak ellenére, hogy előnyben 
részesíti a síkságokat, egészen a Kár-
pátok vonulatáig felmegy, ezért az ott 
költőket perempopulációnak nevezik. 
A vándorsólyom ugyan fészekben 
költ, de nem a sajátjában, mert épí-
teni nem tud, ezért a tojó sziklafalak 
üregeibe, sík vidékeken elhagyott, ro-
zoga varjú- vagy gémfészkekbe rakja 
3-4 gömbölyű tojását, melyeket a szü-
lők felváltva költenek ki. A fiókákat is 
együtt gondozzák. 

Az 1960-as évek második felében a 
magyar ornitológusok már lemondtak 
róla. Kételkedtek benne, hogy egy-
általán visszatér tájainkra, mert úgy 
tűnt, miután az utolsó párt 1964-ben 
sikerült megfigyelniük, végképp el-
ment tőlünk. Aztán, csodák csodája, 
1997-ben újra megjelent a Pilisben, 
s azóta kezd egyre gyakoribbá válni. 
Eleinte 17 egyedet számoltak össze 
Magyarország területén, 20 év múl-
va már 20, illetve 32 fészkelő párt si-
került nyomon követni, ami nem kis 
fáradságba került. Ugyanis – ezt már 

re szab egy avatart, figurát magának. 
Mikrofon segítségével felmondhatja a 
kívánt szöveget, vagy egyszerűen csak 
begépeli azt, és a kiválasztott hangon 
visszamondja azt a kis voki figura. 
A projekt kezdetén például nagyon 
hatékony jégtörő módszerként tud 
működni, hiszen még a partnerintéz-
mények diákjai nem ismerik egymást, 
félénkebbek, így a program segíthet 
legyőzni a gátlásaikat, félelmeiket pél-
dául a bemutatkozás alatt. Ezeket a kis 
bemutatkozókat egy link segítségével 
könnyedén el lehet küldeni a partne-
reknek, szülőknek is. Lehetőség nyílik 
mindezt beágyazni egy weboldalra, a 
projekt TestvérTerére, vagy meg lehet 
osztani közvetlenül több közösségi ol-
dalon is.

Szófelhő-készítők
Több ingyenes online szófelhő-gene-
rátor is elérhető a webről,    amelyek-
kel percek alatt változatos szófelhő-
ket készíthetünk. A szófelhő lényege, 
hogy egy adott témához kapcsolódóan 
kerülnek összegyűjtésre különböző 
szavak, kifejezések. Amellett, hogy ez 
nagyon látványos tud lenni, hasznos 
eszköz is például egy fogalomtár elké-
szítéséhez, vagy akár intézményünk, 
településünk bemutatásához a projekt 
elején. De akár feladványokat is készít-
hetünk irodalomórára úgy, hogy egy 
vers szavait illesztjük szófelhőbe.
Szófelhő készítő alkalmazások: 
Wordle, Tagxedo, Tagul

Prezi – www.prezi.com
„Középpontban az ötletek, közép-
pontban a gondolatok.” – ez a magyar 
fejlesztésű Prezi mottója. A hagyomá-
nyos prezentációkészítőktől főként ab-
ban tér el, hogy lényegében egy határok 
nélküli szerkesztőfelületen dolgozhat 
az ember, mely szakít a linearitással, 
nincsenek hagyományos értelemben 
vett diák.  Zoom-olni lehet a felületen, 
felülről nézni egy-egy folyamatot, így 
lehetővé válik a rész-egész kapcsola-
tának átlátása és bemutatása. Az ösz-
szefüggések életre kelnek, új értelmet 
nyernek egy preziben. Használható 
teljesen online is, de elérhető offline 
módon is az elkészített segédanyag. A 
prezi készítése közben másokat is meg 
lehet hívni, és közösen szerkeszthető a 
felület. Könnyedén megosztható, to-
vábbítható, lementhető az elkészített 
bemutató. A teljesen kezdők is bátran 
belevághatnak egy prezentáció elké-
szítésébe, hiszen könnyen, egyszerűen 
használható, illetve nagyon jó bemu-

tatók, oktató anyagok találhatók a 
honlapon. Korábban elkészített ha-
gyományos prezentációt is fel lehet 
tölteni, és interaktívvá lehet tenni 
néhány perc alatt videók, hivatkozá-
sok, kész grafikus elemek segítségé-
vel.

Képszerkesztő alkalmazások
Digitalizálódó világunkban lassan 
eljutunk oda, hogy a kép a szöveg 
nélkülözhetetlen részévé válik. Szí-
nesíti, kiegészíti azt. A projektmunka 
során rengeteg kép készülhet, melye-
ket szeretnénk partnereinkkel meg-
osztani, egy-egy közeledő ünnepkör 
feldolgozásához képeslapokat, posz-
tereket, kollázsokat, montázsokat 
szeretnénk készíteni a diákokkal. 
Ma már számos erre alkalmas esz-
köz, online, ingyenesen használható 
eszköz érhető el a weben. Ezeknek is 
legfőbb jellemzője a felhasználóbarát 
szerkesztőfelület, könnyű átlátható-
ság, látványos, profi végtermék. Kép-
szerkesztők, montázs, kollázs, ké-
peslapkészítő alkalmazások a Fotor, 
Photofunia, BeFunky, Photoscape, 
Smilebox, I wish you to, Pixlr, 
Animoto, Thinklink és még sok más.

Kreatív és szórakoztató 
alkalmazások
Ezeknél az alkalmazásoknál a fel-
használók fantáziáját kell igénybe 
venni, a variációknak csak a képzelet 
szab határt. Akár képregényt, akár 
animált állatokat vagy agytekervé-
nyeket is igénybe vevő keresztrejt-
vényeket lehet készíteni velük. Egy 
kis türelemre, némi angoltudásra 
szüksége lesz, de az alkalmazások 
bevetésekor felcsillanó diákszemek 
miatt megéri a fáradságot. Hasz-
nálja bátran például a www.fodey.
com, a www.makebeliefscomix.com, 
www.jigsawplanet.com oldalt vagy a 
Crossword Labs-t.

A webkettes alkalmazások bemu-
tatása és elemzése már csak terjedel-
mi okokból sem lehet célunk. Rá-
adásul az érdekesebbnél érdekesebb 
megoldások, szoftverek gombamód 
szaporodnak, csak győzzük követni 
megjelenésüket a népszerűbb gyűj-
tőoldalakon, például a Go2Web20-n 
vagy a Web2.0Backpack-on.

Sorozatunk befejeztével mindenki-
nek nagyon kellemes nyári szünetet, 
aktív feltöltődést és a következő isko-
laévre izgalmas ötletek begyűjtését 
kívánunk.



útjelzőK 

csIcsay alajos

a váNDorsólyom

régóta tudják – az öregek ragaszkod-
nak a megszokott helyükhöz, de a fia-
talok ősszel délre költöznek, az északi 
populáció viszont hozzánk jön telelni. 
Ezért vonatkoztatják rá a kóborló jel-
zőt, ami nem éppen találó, mert út-
jai nagyon is céltudatosak. Régebben 
azért nehezteltek rá, mert a házi ga-
lambokat tizedelte, ám a fő táplálékai 
a seregély, a vízi, mocsári madarak, 
általában a varjú nagyságú madarakat 
kedveli, de képes egy túzokot is elej-
teni, holott maga nem nagyobb egy 
megtermett varjúnál. De csak a tojó, 
mert a hím általában egyharmadával 
kisebb tőle. Szívesen vadászik rágcsá-
lókra, hüllőkre és rovarokra is. Írása-
imban gyakorta megjegyzem, a káros 
és a hasznos szavaink nem tartoznak 
a biológiai fogalmak közé. A ván-
dorsólyom a fészkelő hely közelében 
nemigen szerez táplálékot, azonban 
Németországban figyelték meg, hogy 
egy pár negyven kilométerről hordta 
fiókáinak a galambokat. Ezen csodál-
kozni lehet, de ha tudomásul vesszük, 
hogy a világ leggyorsabb állata – mér-
tek már nála 322 km/óra sebességet is 
–, akkor nincs benne semmi meglepő. 
A gyorsaságot illetően a második he-
lyen a gepárd mint nagymacska áll, 
a maga 110 kilométerével, csakhogy 
ő rövidtávfutó, ezért hamar kifárad, 
ami a vándorsólyomra nem jellemző. 
Madarunk fejlett izmai révén állítható, 
hogy nagyon erős, ügyes és gyors. Ál-
dozatait általában röptükben kapja el. 
Tán egyedül a bíbic tudja a levegőben 
tett meglepően gyors és hirtelen for-
dulataival kicselezni.

Írtam már, hogy tanáraim a múlt 
század második felében szigorúan vet-
ték a rendszertant, ami azóta teljesen 
megváltozott. A nappali és éjjeli ra-
gadozó madarak megnevezést a mai 

szakirodalomban hiába keresnénk, 
mert korszerűtlenné váltak, és lett he-
lyettük sólyom- és bagolyalakúak, azaz 
Falconiformes és Strigiformesek rendje. 
Azért tegyem hozzá, már rég rájöttek, 
hogy ezek a madarak még csak nem 
is rokonok. Állattani vizsgáim előtt 
mindig amiatt izgultam, nehogy a ra-
gadozó madarakat vagy az énekesma-
darakat mint tételt húzzam ki, mert 
akkoriban még sok volt körülöttük 
a bizonytalanság. (Azóta nem is ez a 
rendszertani nevük. Az előbbiekét már 
jeleztem, az énekesmadár-idomúak, 
Passeres megnevezést pedig felváltotta 
a verébalakúak Passerifomes rendje).

Egyik tanárom arra hívta fel a fi-
gyelmünket, hogy a sólymokat ar-
ról a legkönnyebb felismerni, hogy a 
csőrük felső káváján a kampó mögött 
fogszerű kiemelkedés látható. Persze 
a kitömött, szertári madarakon köny-
nyű ezt észrevenni, de mi van akkor, 
ha a természetben pillantja meg va-
lamelyiket az ember? Épp ezért nem 
árt, ha a madarak röptére, pontosab-
ban a röpképére és a hangjára is némi 
figyelmet fordítunk. Ehhez azonban 
sokat kellene a szabadban bóklászni, 
amire a mai fiataloknak kevés idejük 
akad. Most megint megszólal bennem 
az öreg pedagógus: nagyon sajnálom a 
túlzásba vitt tananyaggal butított gye-
reket. Rengeteg élménytől fosztja meg 
szegényeket az eszement rohanó világ. 
Más kiutat nem látok számukra, mint 
a sokszor elátkozott számítógépen 
való barangolást, amelyen sok hasznos 
információ meglelhető, csak nehogy 
már ez is házi feladat legyen, mint a 
kötelező olvasmányok és az újabban 
divatba jött projektek készítése. Bocsá-
natot kérek a meredek kitérőért!

Visszatérve madarunkra, a vándor-
sólyom is a solymászmadarak közé 

sorolható, mint legtöbb rokona, a vá-
gómadár-félék, Accipitridae és a só-
lyomfélék, Falconidae közül sokan. 
Hogy az ősmagyarok mennyire szeret-
tek velük vadászni, bizonyítja a tény, 
hogy szent madaruk lett a turul, melyet 
a sas és a sólyom keverékéből szobor-
nak mintázott meg valaki valamikor, 
s feltehetőleg ezáltal, illetve a legenda 
révén vált nemzeti összetartozásunk 
egyik szimbólumává. A solymászat, 
mint az imént említettem, az ősmagya-
rok kedvelt foglalkozása volt, valószí-
nűleg a szórakozása is, mondhatnánk, 
a sportja. Még az Árpád-házi királyok 
és az Anjouk idejében is. Az első, vagy-
is a legrégibb solymászkönyvet, persze 
latinul, Nagy Lajos solymászmestere, 
Ladislaus Hungaricus írta, melynek 
töredékei mindmáig fennmaradtak, 
de hogy hol őrzik őket, nem sikerült a 
nyomára lelnem. Arról viszont köny-
nyen tudomást szerezhetünk – mert 
ma már ilyen is van –, melyik madár-
faj melyik államnak a nemzeti madara. 
Például a vándorsólyom Angoláé és az 
Egyesült Arab Emírségé. A szirti sa-
son négy állam osztozik: Albánia, Ka-
zahsztán, Németország és Skócia. Len-
gyelországé a rétisas, Belgiumé a vörös 
vércse, Egyiptomé a pusztai sas, Pana-
máé szintén egy sasféle, a hárpia, Mon-
góliáé lett a kerecsen sólyom, de hadd 
ne soroljam. Néhány államnak nincs 
nemzeti madara, köztük Szlovákiának 
sem. Sokan tippelnek arra, hogy a ke-
recsen, másik magyar nevén – a ráró 
volt az, amelyik turulként maradt meg. 
Ám Magyarországnak ma mégsem ő a 
nemzeti madara, mert a turul több an-
nál. Jóllehet, a magyarokat is megillet-
né egy élő sólyomféle, vagy a Hunya-
diak révén legalább a holló, ehelyett az 
illetékesek a magyar nemzet madará-
nak a túzokot választották… 



beszámoló 

A gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola oszlopgaléria-termé-
ben 2018. április 10-én a The Töpörtyűk 
(Sipos Jázmin – zongora, Vörös Áron – 
dob, Matuš Dóra – basszusgitár, Matuš 
Lilla – fuvola, Majer Norina Sofia – 
ének) iskolai zenekartól felcsendülő 
dallamok jelezték, hogy a IX. Média-
sztár országos tehetséggondozó verseny 
döntője kezdetét veszi. 

A versenyen megjelent diákokat, fel-
készítő tanárokat és az értékelést végző 
neves szakmai zsűrit Szokol Dezső is-
kolaalapító-tulajdonos és Priskin Zol-
tán igazgató köszöntötte.  Az ünnepé-
lyes megnyitót követően kezdetét vette 
a versengés, ahol a levelező fordulók 
feladatait legjobban teljesítő diákok – 
kategóriánként 10 – felkészültségüket, 
ötletességüket és fantáziájukat mérhet-
ték össze. A délelőtt így még a munká-
ról, összpontosításról, feladatok megol-
dásáról, de a délután már a jól végzett 
munka öröméről, felszabadult moso-
lyokról és elégedett diákokról, tanárok-
ról tanúskodott. 

A verseny célja továbbra is az anya-
nyelv, a magyar nyelv ápolása. A ver-
senyre elkészített feladatokkal megpró-
báltuk az alkotásra, írásra ösztönözni 
a fiatal tehetségeket. A feladatokon ke-
resztül a versenyzők a szabad vélemény-
nyilvánítást is gyakorolhatták. 
A Médiasztár versenyét idén 4 szekció-
ban hirdettük meg: 
1. Az év diákújságírója
2. Az év diákriportere
3. Az év diákfotósa
4. Az év iskolaújsága

Idén 68 jelentkező kezdte meg a le-
velező fordulókat. Az év iskolaújsága 
kategóriában 8 diákok által szerkesztett 
lapot neveztek be. 

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 
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 valósult meg. 

Az év diákújságírója szekcióba bekap-
csolódó diákok a levelező fordulók és 
a döntő alkalmával különböző sajtó-
műfajokkal ismerkedtek meg. A ver-
senyfeladatok elkészítésekor arra össz-
pontosítottunk, hogy azok nyelvileg 
igényesek, de szórakoztatók is legye-
nek. Az írások elkészítéséhez gyakran a 
logikus, kreatív gondolkodásra is szük-
ség volt, így e készségek fejlesztéséhez is 
hozzájárultunk. 

Az ifjú tollforgatók első kategóriáját 
Cs. Liszka Györgyi főszerkesztő (Vasár-
nap), Borka Roland újságíró és Kürthy 
Irén pedagógus értékelte. A legjobbnak 
Vörös Zsófia (Tarczy Lajos Alapiskola, 
Hetény) bizonyult, felkészítő tanára 
Mgr. Romada Rakottyay Katalin volt. 

A második kategória versenyzői-
nek értékelése Hodossy Gyula (Lilium 
Aurum, Katedra), Szalay Zoltán (Új 
Szó) és Derzsi Bernadett (Új Nő) fel-
adata volt, s a kategória győztese Be-
nyovszky Adél lett (Czuczor Gergely 
Alapiskola, Érsekújvár). Felkészítő ta-
nára Benyovszky Ágnes volt. 

A harmadik kategóriában a középisko-
lások mérték össze tudásukat. Az elkészí-
tett írásokat Fibi Sándor (Katedra), Ürge 
Tamás (Pátria Rádió) és Szénássy Tímea 
újságíró értékelte. A kategória győztese 
Pongrácz Emese lett (Közös Igazgatású 
Magyar Tannyelvű Iskola, Szenc), Szabó 
Eszter tanárnő felkészítésében. 

Az év diákfotósa szekcióban minden 
versenyző megmutatta tehetségét, bi-
zonyította kreativitását a hozzánk el-
juttatott, illetve a döntőben bemutatott 
fotográfiáikkal. Minden pályamunka 
egyedi alkotása volt a versenyfeladat-
ban meghatározott témának. A ver-
senyfeladatok elkészítésében Pálmai 
László volt segítségünkre, az elkészített 
feladatok szakmai értékelését pedig 
Szabó László, Asztalos Árpád és Sedliak 
Pál fotográfusok végezték. A diákfotó-
sok versengésében a legjobbnak Vörös 
Áron bizonyult (Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola, Gúta)

Az év diákújsága szekcióban az alap-
iskolák és középiskolák által készített 
újságok kerültek összehasonlításra és 
értékelésre. Az értékelést ebben a szek-
cióban is szakmai zsűri végezte, név 
szerint Csóka Gábor újságíró, Olláry 
Ildikó és Bárány János. A beérkezett 
diáklapok közül a gútai Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépiskola lapja, a 
Bakancs nyerte el az első helyezést. 

A délelőtt gyorsan eltelt, s a jól végzett 
munka után az értékelés következett, 
mely nem csupán az elért eredmények 
felsorolásából és díjak átadásából, hanem 
szakmai értékelésből, hasznos tanácsok 
és tapasztalatok átadásából, pozitív él-
mények megosztásából állt. A szlovákiai 
magyar média neves képviselőinek érté-
keléséből nem csupán a diákok, tanárok, 
de a szervezők is sok pozitív visszajelzést 
és hasznos tanácsot kaptak. 

A Médiasztár országos tehetség-
gondozó verseny szervezői szívből 
gratulálnak minden résztvevőnek, he-
lyezettnek és minden versenyzőnek, 
tanárnak, akik idén is bekapcsolódtak 
versenyünkbe. Köszönjük munkájukat, 
hogy erőt és időt nem sajnálva foglal-
koznak diákjaikkal. És köszönet az igé-
nyes és tartalmas alkotásokért, melyek 
élettel töltik meg versenyünket. 

Bálint Katalin 



iskolahírek

A MUAI-ban áprilisban a tanulás mel-
lett a zenéé volt a főszerep.

A kezdő hangot és hangulatot április 
9-én az 5. évfolyam tanulói és a gitárjá-
tékban is remekelő kilencedikes Pikler 
Mihály adták meg zenés–verses össze-
állításukkal. A megnyitó utáni hetek-
ben további nyolc különféle program 
követte egymást. Először két tehetséges 
fiatal, Misák Bence (egykori tanulónk) 
és Korpás Réka A zene eredete címmel 
tartottak egy-egy énekszóval s hang-
szerjátékkal fűszerezett előadást. Áp-
rilis 11-én a költészet napjáról is meg-
emlékeztünk: a Kicsi Hang látogatott 
el iskolánkba, hogy megzenésített ver-
sekkel szórakoztassa a kicsiket s nagyo-
kat egyaránt. A következő héten aztán 
gyermekeink maguk is részévé váltak 
a zenének és táncnak: a napközi ott-
hon tanulói egy hangszerbemutatóval 
egybekötött táncházon vettek részt, a 
tanítási órák közötti szünetekben pedig 
bárki kedvére rophatta, ugyanis az osz-
tályok által összeállított „slágerlista” da-
laitól zengtek a folyosók s az udvar. Ám 
a legnagyobb sikert mégis azok a prog-
ramok aratták, ahol maguk a gyerekek 
voltak az előadók. Az alsó és felső ta-

gozatos osztályokat párosító zenés-tán-
cos előadás, mely a Népek zenéje címet 
kapta, bebizonyította, hogy az össz-
munkáért s a kreativitásért valamennyi 
fellépőnek s az őket „rendező” pedagó-
gusnak csillagos egyes jár. Ugyancsak 
örömöt és olykor bizony meglepetést 
okoztak hallgatóságuknak azok a ta-
nulók, akik a nagyszünetekben a Gye-
rekektől gyerekeknek nevet viselő 10-15 
perces zenei blokkok során mutatták 
meg tehetségüket s vívtak ki maguknak 
óriási elismerést: ki hangszerjátékával, 
ki énekével, ki pedig táncával nyűgöz-
te le tanítóit és iskolatársait. A felsőbb 
évfolyamok tanulói egy, a témájában és 
stílusában is modern zenét képviselő, 
rendhagyó zenetörténeti órának is ré-
szesei lehettek: Forgács Attila a rapzene 
kialakulásáról, válfajairól tartott érde-
kes és hangulatos előadást.

A zene hónapjának az április 26-i zá-
róműsor adta meg a méltó befejezést, 
itt ugyanis szülők, gyerekek és pedagó-
gusok egyaránt kivették részüket a ze-
nélésből, éneklésből. Ismét felcsendült 
a zene hónapjának egyik nyitódala (A 
zene, az kell), mely mottójává vált e ren-
dezvénynek. A MUAI történetében elő-

A zene hónAPjA A munkA utcAI AlAPIskOlábAn

ször jött létre tanítói énekkar, amely két 
dallal járult hozzá a gyerekek szórakoz-
tatásához. Erre az alaklomra „verbuvá-
lódott össze” egy szülőkből álló zenekar 
(név szerint: Farkas Attila, Pikler Attila 
és Szabó Gábor), akik némi instrumen-
tális örömzenélés után remek zenei ala-
pot biztosítottak az egyik anyukánkkal 
(Matyi Margarétával) kiegészült dalos 
csapatnak. Végül aztán elhangzott az 
utolsó dal, valamennyi MUAI-s tanu-
ló, pedagógus és jelen lévő szülő közös 
éneke: Dés László és Geszti Péter Mi 
vagyunk a Grund című szerzeménye. 
A tornateremben összegyűlt több mint 
500 dalos kedvű gyereket s felnőttet 
szintén a szülői zenekar kísérte.

Tartalmas, hangulatos és élmények-
kel teli hónapot tudhatunk magunk 
mögött, melynek során számos tanuló s 
pedagógus bizonyította tehetségét. Kö-
szönet az élményért Zalka Juditnak, a 
program főszervezőjének, valamint va-
lamennyi pedagógusunknak, akik részt 
vettek a szervezésben és szórakoztatás-
ban, illetve azon tanulóknak és szülő-
nek, akik szintén hozzájárultak a zene 
hónapjának sikeréhez.

szj
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A selye jánOs gImnázIum tAnárA, 
szénássy edIt POlgármesterI 
díjbAn részesült 

Szénássy Edit iskolánkban érettségizett, majd 
a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán 
Könyvtár szak és tudományos információk szakán 
végzett. Később a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Karán folytatta tanulmányait, 
ahol Német nyelv és irodalom szakon diplomá-
zott.

Szénássy Edit 1994 óta tanít német nyelvet a 
komáromi Selye János Gimnáziumban. Diákjai 
mindig kimagasló eredményeket értek el a német-
olimpia kerületi és országos fordulóján, melynek 
köszönhetően többen közülük németországi ösz-
töndíjban is részesültek. 2008 júliusában tanít-
ványa képviselte Szlovákiát a nemzetközi német 
olimpiászon Drezdában, és a tanárnő magas szin-
tű szakmai munkájának elismeréseként őt bízták 
meg a háromtagú szlovákiai diákcsapat vezetésé-
vel. 2017-ben szintén diákja nyerte meg a Best in 
Deutsch német online versenyt, melynek nemzet-
közi mezőnye 3600 résztvevőből állt.

A Selye János Gimnáziumban 19. éve tartó DSD-
Deutsches Sprachdiplom felsőfokú, ill. középfokú 
nyelvvizsgára való felkészítés és a vizsgáztatás so-
rán mindig magas fokú szakmai tudásról és igé-
nyes pedagógusi hozzáállásról tett tanúbizonysá-
got. Mindenkori célja az, hogy a német nyelvet és 
kultúrát minél jobban megszerettesse diákjaival. 
Ezért számos tanulmányi kirándulást szervezett 
az elmúlt évtizedek során Németországba, Auszt-
riába, Svájcba, Dél-Tirolba, ill. több alkalommal 
német színdarabot tanított be a tanulóknak. Hosz-
szú évekig ápolta a kapcsolatot a partneriskolánk-
kal Weissenfelsben. Szénássy tanárnő mindig arra 
törekszik, hogy az oktatás során a legújabb mód-
szereket használja, diákjainak élvezhetővé tegye a 
nyelvtanulást, ezért többször vett részt színvonalas 
továbbképzéseken Németországban, 2007-ben pl. 
egyéves tanulmányúton Heidelbergben. Pedagó-
giai munkája és a diákokhoz való viszonya, oda-
adása példaértékű mindenki számára.

A kitüntetéshez kollégánknak szívből gratulá-
lunk, kívánunk további szép sikereket és eredmé-
nyeket a munkában, valamint sok boldogságot és 
örömet családja körében.                     -sjg- 

Április végén, május elején hagyományosan minden évben nemzetközi minifoci-baj-
nokságra kerül sor az ógyallai stadionban. A szervező, az ógyallai speciális iskola idén 
2018. április 25-én hívta életre a focitalálkozót.

A kellemes napsütéses időben ezúttal hat csapat sorakozott fel a  frissen nyírt zöld 
gyepen, hogy összemérje futballtudását. Az ünnepélyes megnyitót a város polgármes-
tere, Mgr. Basternák Ildikó, valamint az  iskolafenntartó Nyitrai kerület képviseletében 
Mgr. Milan Galaba is megtisztelte jelenlétével. A jelenlevő vendégek pár mondattal üd-
vözölték a felsorakozott csapatokat, a nézőket és az iskola lelkes tanulóit. Mindenkinek 
sok szerencsét, sikert és jó eredményeket kívántak, valamint hangsúlyozták a becsületes 
játék fontosságát.

A biztató szavak után az iskola aerobik csoportja mutatkozott be Turančík Katalin 
vezetésével.  A csoport tagjai a  Be my baby című számra táncolva nyerték el a nézők 
tetszését. Produkciójukat végig hangos taps kísérte. A friss lendülettel előadott zenés 
mozgás után az iskola igazgatója, Mgr. Misák Zoltán bemutatta a megjelent csapatokat, 
üdvözölte a kapitányokat, s örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy sok ismerős arc tűnt 
fel a játékosok közt. A bemutatás után újabb táncos produkció, egy zumba-egyveleg kö-
vetkezett, melyet a helyi szabadidőközpont Betka nénije tanított be az iskola tanulóinak.

A megnyitó után megkezdődtek a várva várt meccsek. A két csoportra osztott csa-
patok egymás után léptek pályára, hogy a labdát birtokolva minél többször rezegtessék 
meg a hálót. A lelátón ülő tanulók, szülők, tanítók folyamatosan biztatták a csapatokat, 
függetlenül attól, hogy melyik iskolát képviselték. Minden gólnál hatalmas üvöltések 
rengették meg a  levegőt. A  kéretlen irányítók tanácsokat kiabáltak be a  pályán lévő 
játékosoknak: Patriknak rúgd a labdát! Vagy: Lődd a jobb sarokba! A csapatok nyolc 
percet játszottak egymással, majd pár perc szünet után visszavágó következett. Ahogy 
az idő haladt, szépen kirajzolódtak az erőviszonyok. Minden pályán lévő játékos teljes 
erőbedobással üldözte a labdát s harcolta ki a jó helyzeteket. Volt, amikor gól lett egy 
helyzetből, de sajnos sokszor a háló mellett repült el a labda.

Az A csoport győztese az ógyallai speciális iskola lett, a B csoportot a zöldállasi szlo-
vák tannyelvű speciális iskola nyerte meg. Így ez a két csapat játszhatott a végső győzele-
mért.  A szurkolók folyamatos biztatása, hangos éljenzése kísérte végig a teljes játékidőt. 
Az utolsó, döntő meccs során hajszálnyival, de a zöldállasi csapat bizonyult sikeresebb-
nek, így a bajnokság győztesei lettek.

Rövid pihenő után sor került az eredmények kihirdetésére. A csapatok közti végső 
sorrend így alakult:
1. Zöldállási Szlovák Tannyelvű Speciális Iskola
2. Ógyallai Magyar Tannyelvű Speciális Iskola
3. mosonmagyaróvári Éltes EGYMI
4. Komáromi Magyar Tannyelvű Speciális Iskola
5. Verebélyi Szlovák Tannyelvű Speciális Iskola
6. Aranyosmaróti Szlovák Tannyelvű Speciális Iskola

Minden csapat jutalomban részesült, a győztes egy szép kupával is gazdagodott, s az 
érmek sem maradhattak el. 

A csapatok kiértékelése után a legjobb játékos, kapus, góllövő kihirdetésére is sor ke-
rült:

 Legjobb játékos: Lakatos Patrik (ógyallai iskola)
 Legjobb kapus: Decsi Dávid (mosonmagyaróvári Éltes EGYMI)
 Legjobb góllövő: Rigó Márió (zöldállási iskola)

A legjobbak is szép jutalomban részesültek, oklevelet, ajándékokat kaptak.
A jó hangulatú délelőtt végén minden csapat elégedetten indult haza, megfogadva, hogy 
legközelebb majd ők nyernek.

Bathó Sylvia, pedagógus

egy gól, két gól – nemzetkÖzI mInIfOcI-bAjnOkság
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A nemzetiségi iskolák és iskolai intézmények, valamint 
a hátrányos szociális környezetben/közegben élő tanu-
lók innovatív képzését segítő újszerű digitális didakti-
kai tananyag sikeres alkalmazásának és a várható po-
zitív változásoknak az esélyeit volt hivatott felmérni az 
IKATIKA tesztelés, melyet a közelmúltban 30 magyar, 
ruszin és roma tanítási nyelvű alapiskolában és óvodá-
ban végeztek el. A tesztelésbe bekapcsolódtak a kivá-
lasztott iskolák pedagógusai is, akik lehetőséget kaptak 
arra, hogy a számukra összeállított kérdőíveken névte-
lenül értékeljék az új bilingvális didaktikai tananyagot. 
E felmérés eredményei alapján a kétnyelvű, valamint a 
szociálisan fokozottan hátrányos közegben élő gyerme-
keket tanító válaszadó pedagógusok 98,4 százaléka egy-
értelműen pozitívan értékelte, és kimondottan hasznos 
pedagógiai segédeszköznek minősítette az IKATIKA 
digitális anyagát. Legnagyobb előnyének azt tartották, 
hogy használatával hatékonyabban lehet fejleszteni 
a gyermekek már meglévő képességeit és készségeit, 
emellett sikeresen alkalmazható az új készségek, sőt 
jártasságok kialakításánál is, és ami különösen fontos, 
hogy az ismeretek anyanyelven történő elsajátítása je-
lentős motiváló tényezőként szerepel a mindennapok 
pedagógiai gyakorlatában. Külön kiemelték azt a tényt, 
hogy a digitális tananyag lehetőséget ad a gyermekek-
nek arra, hogy a visszacsatolás révén azonnal meggyő-
ződhessenek az általuk választott megoldás helyességé-
ről, illetve téves voltáról. Az IKATIKA digitális anyag 
eredményes használhatóságát bizonyítja az a tény is, 
hogy az érintett pedagógusok túlnyomó többsége – 
98,6 százaléka – azt tervezi, hogy ezt a segédanyagot 
besorolja az általa rendszeresen alkalmazott segédesz-
közök közé. Megjegyzendő, hogy a megkérdezett pe-
dagógusok 98, 49 százaléka kéri e módszertani ötletek, 
javaslatok kiterjesztését más, további témakörökre is. 
Az IKATIKA-tervezet tesztelése 2017 utolsó három hó-
napjában történt. A tesztelésbe bekapcsolt iskolák és is-
kolai intézmények pedagógusai kézhez kapták az összes 
szükséges digitális didaktikai és módszertani segéd-
anyagot, a tesztfeladatok megoldását, és külön szakmai 
felkészítésben is részesültek, hogy ne okozzon számuk-
ra problémát az új képzési anyag beépítése a mindenna-
pi pedagógiai munkájukba. A pedagógusok a szakmai 
felkészítést, a célszerű tanácsadást és konkrét segítséget 
különösen pozitívan értékelték. Természetes azonban, 
hogy a digitális képzési anyag gyakorlati alkalmazása 
nem helyettesíthette – és nem is helyettesítheti – teljes 
mértékben a hagyományos tanítást, csak új elemekkel, 
eljárásokkal gazdagította. Ezek közé tartoztak pl. az in-
teraktív gyakorlatok, feladatok és a kiegészítő feladatla-
pok. Az IKATIKA-projekttel kapcsolatos további infor-
mációk a www.ikatika.sk oldalon érhetők el.                 

Az érIntett PedAgógusOk 
POzItívAn értékelték 
Az IkAtIkA-teszteket   

tetejetlen fA – Az AnyAnyelv hete 
A mórA ferenc AlAPIskOlábAn

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magya-
rul a sírig.“ 

(Nagy László)

Immáron 9. alkalommal rendeztük meg április hónapban 
a nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskolában anyanyelvi hetünket, mely 
a Tetejetlen fa nevet viseli. Rendezvényünk célja, hogy diákjainkban 
megerősítsük az anyanyelv és irodalmunk szeretetét, tiszteletét. Az, 
hogy a hét napjain játékos irodalmi és nyelvtani feladatokat oldanak 
meg, elveszi a tanulás élét. Felső tagozatos tanulóink örömmel tesz-
nek eleget a különböző kihívásoknak, vállalnak el sok pluszmunkát 
igénylő feladatot. Ez most sem volt másként, idén is sok szép, megható 
pillanatnak voltunk tanúi. 

Hagyományainkhoz híven anyanyelvi hetünket a költészet napján 
indítottuk el. Szavalással és énekszóval fejeztük ki tiszteletünket költő-
ink, íróink munkássága előtt. 

A 2. napon az irodalomé volt a főszerep. Plusz pontok gyűjtésére is 
volt lehetőség, apróhirdetéseket lehetett írni egy-egy irodalmi hős ne-
vében. Összesen 86 hirdetés született az órák közti szünetekben. Íme, 
néhány jól sikerült hirdetésszöveg:

 A tanár úr elvette a gittünket, ablakost keresünk, aki hozna nekünk. 
Előre is megköszönjük!

 Fel kell építenünk Déva várát, de nem sikerül. Aki meg tudja törni 
az átkot, jöjjön az építkezésre!

 Nevelőanyára lenne szükségem, mert az igazi otthagyott a kukori-
cában!

 Eltűnt a bárányom, a Cukri. Egy tulipános ládán vitte el az ár. Ha 
valaki látta, kérem, hozza vissza!

A 3. napon az osztályok nyelvtani és nyelvhelyességi fejtörőket ol-
dottak meg nagyon ügyesen. Még egy pontgyűjtő lehetőséget kaptak 
a  tanulók: Petőfi Sándor születésének 195. évfordulója alkalmából 
a költő verseit lehetett szavalni plusz pontokért. Nagy-nagy örömünk-
re szinte az egész felső tagozat felvette a  kesztyűt, és az osztályok 
egymást túlszárnyalva ontották a Petőfi-verseket. Összesen 562 vers-
részlet (az idő rövidsége miatt 2 versszakot kellett elmondani egy-egy 
versből) hangzott el 51 Petőfi-versből. A leggyakrabban elszavalt ver-
sek: Nemzeti dal, Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, János vitéz, Falu 
végén kurta kocsma, Fa leszek, ha..., stb. De elhangzott jópár olyan 
vers is, amelyek nem az iskolai tananyag részei, a gyerekeknek csu-
pán megtetszettek, és így megtanulták őket, pl: Tintásüveg, Távolból, 
Bírom végre Juliskámat, Csatadal, Vándorlegény, A  jó tanító, Szere-
lemnek rózsafája, Európa csendes, Farkasok dala.... Két tanuló kivé-
telével az egész felső tagozat mondott néhány verset, de voltak igazán 
kiemelkedő teljesítmények, akiknek szorgalmát a kiértékelésen külön 
jutalmaztuk. A legtöbbet (21 verset) Antal Bianka, 7. osztályos tanu-
lónk adta elő. 

Persze, idén sem maradhatott el az anyanyelvi hét talán legkedvel-
tebb játéka, az irodalmi párkereső, ismét nagy sikert aratva. Az utolsó 
napon, a kiértékelésen megjutalmaztuk a legtöbb magyar 1-est gyűjtő 
diákokat is. Az 1. helyen 27 egyessel Kósa Lilla végzett. 

Elmondhattuk, hogy újra tartalmas anyanyelvi hetet zártunk 
a Tetejetlen fa körül sorakozva. Kiderült, hogy melyik osztály telje-
sített a legjobban, kik voltak azok, akik szívvel-lélekkel oldották meg 
a feladatokat és teljesítették a különböző próbákat. Nagy meglepetésre 
a legkisebbek, az ötödikesek nyerték el a vándorkupát. És bár első hely 
csak egy van, mindenki nyert valamit, aki részt vett a játékban, hiszen 
többet, újat tudhatott meg anyanyelvünkről, irodalmunkról, és nem 
utolsó sorban saját tudásáról és szorgalmáról. Véget ért anyanyelvi he-
tünk, de a Tetejetlen fa jövőre újra kivirágzik.

Fodor Anikó tanító néni, az anyanyelvi hét szervezője



házuNK tája

Az „IT Fitness test 2018“ célja megfelelő elemzés alapján 
precízen felmérni tanulóink ismereteinek, készségének és 
jártasságának szintjét a számítástechnika alkalmazásának 
területén, emellett felkészíteni őket arra, hogy életkoruktól, 
élettapasztalataiktól függetlenül tudásuknak és képessége-
iknek megfelelő szinten érvényesülhessenek a munkaerő-
piacon.  A teszt minden érdeklődő számára elérhető, hiszen 
csak az internet www.itfitness.sk oldalán kell regisztrálni-
uk, és bekapcsolódhatnak a tesztelésbe. Ez a megállapítás 
minden alap- és középiskolás diákra és a pedagógusaikra 
is vonatkozik. A teszt két részre tagolódik: a nem kötele-
ző Tájékoztató és a Tudás- és kompetencia szintet vizsgá-
ló részre, melyben a tesztlapot kitöltőkre öt részterületről 
összeállított kérdéscsoportok várnak. Az alapiskolásoknak 
20 kérdésre kell válaszolniuk, ettől bizonyos mértékben igé-
nyesebb a közép- és főiskolásokra váró munka, hiszen ők a 
készségeiket és digitális tudásukat 25 feladat megoldásával 
bizonyíthatják. A tesztet sikeresen megoldók hivatalos bi-
zonylatot kapnak. A Szlovákiai IT Asszociáció tervei sze-
rint ezt a bizonylatot be kell sorolni azon dokumentumok 
közé, amelyeket a munkaadó köteles lesz figyelemben venni 
a munkahelyre jelentkezővel folytatott felvételi megbeszélés 
során. A tesztelés első fázisában (április 26-tól április 30-ig) 
megtörtént az alapiskolások tesztelése, melynek célja első-
sorban az volt, hogy felmérjék a számítástechnika alkalma-
zására vonatkozó készségeiket és jártasságaikat – minde-
nekelőtt a választott középiskolán való továbbtanulásukhoz 
szükséges szint teljesítése szempontjából. A középiskolások 
és a tesztet megoldani készülő további érdeklődők számára 

a teszt pontos képet adhat a munkaerőpiacon való helyt-
állásuk esélyeiről, illetve a felsőbb szintű tanulmányokhoz 
szükséges készségeik szintjéről. A tesztelés második szaka-
sza (2018. július 1-től a 2018-as év végéig) mindazon érdek-
lődő számára nyitott, akik számítástechnikai ismereteiket 
és digitális készségeiket, jártasságukat korunk követelmé-
nyeinek szintjére szeretnék emelni. Tehát az „IT Fitness 
Test“ minden érdeklődő számára elérhető, függetlenül az 
életkoruktól és iskolai végzettségüktől.  A tesztelés ezen 7. 
évfolyama olyan szempontból is különbözik az előzőktől, 
hogy  általa a pedagógusok pontos képet kaphatnak arról 
is,  hogyan teljesített egy-egy – számukra különösen fontos 
– osztály,  illetve mennyi idő alatt oldották meg  a tanulók 
az egyes feladatokat. Tehát az iskola vezetése és az érintett 
pedagógusok valóban pontos és átfogó képet kaphat a ta-
nulók számítástechnikai tudásáról. „Az iskolaügyi minisz-
térium nevében külön értékelem, hogy a teszt alkotói folya-
matosan és keményen dolgoznak a teszt fejlesztésén, hiszen 
ebben az évben is bővültek az eredmények feldolgozásának 
szempontjai és lehetőségei, és ezáltal az iskola további na-
gyon jelentős információkhoz jut a tanulók számítástech-
nikai tudásának és digitális jártasságának a megítélésében.“  
– jelentette ki az iskolaügyi minisztérium hivatalvezetője, 
Mario Schrenkel. A  Szlovákiai IT Asszociáció – partnere-
ivel közösen – 2010 óta szervezi az IT Fitness Test-et.  Az 
eddigi 6 évfolyam során a tesztelésbe több mint 150  000 
feladatmegoldó kapcsolódott be. Ezért a kiemelkedő és 
sikeres munkáért az IT Fitness Test 2014-ben az Európai 
Bizottság „Digital Citizenship“ díját vehette át.

„It FItness test 2018” – szlOvákIábAn megkezdődIk 
A dIgItálIs készségek és jártAsságOk 
legnAgyObb tesztelésének A 7. évfOlyAmA   
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az én váRosom
könyvajánlÓ

Kicsiny, gömöri zsákfaluban születtem. 
Habár éltem néhány városban, s több mint 
negyven év köt Pozsonyhoz, első város-él-
ményem a közeli Ózdhoz fűződik. Édes-
apám nővére oda ment férjhez, még vala-
mikor a háború előtti években. Gyakran 
nyaraltam náluk, az anyaországban, ahol 
minden-minden kicsit más volt, de kölyök-
fejjel még nem tudtam meghatározni, miért. 
Nagynénémék a város fölötti dombon, Ke-
rekhegyen éltek egy kis, kétszobás házban. 
A ház mögött falatnyi udvar feküdt, a löszös 
domboldalba vájt pincével, amely mellett 
téglából kirakott lépcsőn lehetett felkaptatni 
a meredek kertbe. A kert teli volt csodálatos 
gyümölcsfákkal, barackkal, meggyel, cse-
resznyével, málna- és ribizlibokrokkal. Csu-
pa olyan gyümölccsel, ami otthon, a gömöri 
agyagban nem lelt otthonra. Ezek árnyéká-
ban terítettem le egy pokrócot, és faltam 
a könyveket, olvastam több évfolyamnyi 
Lúdas Matyit, vagy éppen A három testőrt. 
Ha esett az eső, a verandán vertem tanyát, 
valamelyik fonott székben. 
Hetente többször, mindig ebéd után, mint 
valami mesefigura, rendszeresen megjelent 
a szódás a szamarával. A kis csacsifogat 
csengőszóval közeledett az utca végén, s én 
mint szóda-felelős felmarkoltam az asztalra 
kikészített forintokat, felkaptam az üres szó-
dásüvegeket, és rohantam kicserélni telire. 
Azóta sem ittam olyan csodálatos limoná-
dét, amilyet a nagynéném málnaszörpjéből 
és a csacsifogatos szódából lehetett rittyen-
teni. 
Furcsa ötvözet volt ez a dombok közé szo-
rult kisváros, amelyről sok szociográfi-
ai munka jelent meg, különösen az ipar 
becsődölése, a rendszerváltás utáni pusztu-
lás után. Akkoriban, a hatvanas években úgy 
tűnt, minden a helyén van, és ez sosem lesz 
másképp. Lent, a város közepén a vasmű, 
hatalmas hűtőtornyaival, gyárkéményeivel 
uralta az egész völgyet, ezek közé keveredve 
a „normális” utcák, ahol boltok és bérházak 
sorakoztak, míg a környező dombokon és a 
dombok közé szétfolyó völgyekben szerény 
családi házak. Farkastorok, Csépány, Bo-
lyok, és a többi, betagozódott falu mind az 
ipart éltette. Az egész környéken nem akadt 
ember, aki ne a kohászatban dolgozott vol-

na. Éjszakánként, amikor a vasat öntötték, a 
dombról szinte Dante poklaként terült el a 
lábam alatt a lángoló város. Az érces csatto-
gás, a szenet és az hulladékvasat szállító vas-
úti kocsik kerekeinek sivítása, a szikrázóan 
izzó acél égre vetülő vörös fénye olyan va-
rázslatot alkotott, amilyet azóta sem láttam. 
A legkülönösebb élmény talán mégsem ma-
gához a városhoz kötődött, hanem az oda 
történő utazáshoz. Reggel indultunk, ellátva 
elemózsiával, süteménnyel, innivalóval, és 
nekivágtunk a kalandos útnak, amely majd-
nem egész napig tartott. Bár Ózd az egykori 
Gömör vármegye déli peremén fekszik, s 
országúton bő félóra alatt elérhető, a tria-
noni gyalázatos döntés óta Gömörnek ez a 
szeglete az anyaországhoz szakadt (vagy mi 
szakadtunk el északra), és Borsod megyéhez 
került. A legközelebbi vasúti határátkelő, 
Bánréve sokáig zárva volt, így hatalmas ke-
rülővel, több átszállóval, Kassa felé voltunk 
kénytelenek utazni, Miskolcon keresztül. 
Kölyökfejjel persze nem észlelte az ember, 
milyen gazemberség miatt kell ennyit zöty-
kölődni, hanem az utazás izgalma kötötte le 
a figyelmét.
Aztán messzire sodorta az idő ezt a kisvárost 
is, akárcsak a nagyobbakat. Magát Gömört 
is odahagytam vagy négy és fél évtizede. 
Évekig laktam Tornalján, Rimaszombatban 
is, ahová szép élmények fűznek. Talán azért 
jutott mégis Ózd az eszembe, mert ahogyan 
vénülő fejjel egyre távolodik az ember min-
dentől, úgy kerülnek egyre közelebb a legtá-
volabbi élmények. Nem más ez, mint puszta 
fiziológia. De talán azért is, mert fájdalmas 
véget ért az ózdi történet. Amikor a 2004-es 
népszavazáson – finoman szólva – megta-
gadtak bennünket az anyaország magyarjai, 
nagynéném nem is rejtette véka alá, hogy 
ellenünk szavaztak. Mert felültek a gazem-
berek propagandájának, és féltették a nyug-
díjukat. 
Ekkor szakadt meg véglegesen a rokoni kap-
csolat, pedig a vérségi kötődést, azt mond-
ják, sosem lehet eltépni. Ózd egy csapásra 
a múlté lett, csak megsárgult fényképeken 
látni együtt a rokonságot. Akad köztük egy 
fotó, amelyen a szomszéd lurkóval, Janival 
öleljük egymás vállát a kerítés előtt. Akinek 
már a vezetéknevére sem emlékszem.

első váRosom: Ózd

kÖVesdi károly

G. Nagy László: Európa művészete I.

Az első rész első fejezete az őskor képzőművészeti al-
kotásait mutatja be, visszatekint az ábrázoló művészet 
nehezen megragadható kezdeteinek korába, ismerteti 
az alkotások keletkezésének valószínűsíthető okait. Az 
ókor korai nagy kultúráinak kapcsán foglalkozik a kö-
zel- és a közép-keleti újkőkori és bronzkori nagy civili-
zációk kiformálódásával és általános ismertetőjegyeivel. 
Bemutatja az antik Európa társadalmainak kifejlődésére 
és azok művészetének alakulására hatást gyakorló ősi ci-
vilizációk fő fejlődési szakaszait, ismerteti az ókori nagy 
mezopotámiai népek – a sumérek, az akkádok, az asz-
szírok, a babilóniaik és a perzsák – , továbbá az ókori 
Egyiptom, valamint a bronzkori égei nagy civilizációk 
– Kréta, Mükéné és Trója – építészetét, szobrászatát és 
festészetét. A klasszikus ókor fejezetében az égei civilizációk örökébe lépő antik Gö-
rögország, továbbá Etrúria, Róma és a Római birodalom művészetével foglalkozik, 
utalva az egyes kultúrák közti kapcsolatokra és átfedésekre. A középkor időszakát 
három részre – kora, érett és késő középkorra – tagolva tárgyalja. A kora középkor 
művészetének ismertetése során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az olvasó a kor 
bonyolult történelmi eseményeivel összefüggésben követhesse nyomon az európai 
művészetet a későbbi évszázadok során meghatározó kereszténység és keresztény 
művészet fejlődését. Ennek érdekében a könyv korlátozott terjedelme miatti szűkös 
lehetőségeihez mérten részletesen ismerteti a népvándorláskor eseményeit, Európa 
államainak kialakulási folyamatát és az európaiság fogalmát (ezen a ponton megin-
dokolva azt is, mi az oka annak, hogy az európai képzőművészetek tárgyalása kap-
csán csaknem kizárólag Nyugat-Európa művészetéről esik szó), továbbá az egyház-
nak a koraközépkori Európa államai életében és művészetében betöltött szerepét és 
jelentőségét. Kitér a középkori Európa gazdasági-politikai-kulturális életének viszo-
nyait befolyásoló középkori iszlám világra és annak művészetére is. Az ókeresztény 
művészetet, Bizánc művészetét és a kora középkori nyugat-európai keresztény mű-
vészetet a kereszténység első évezredének művészete keretében tárgyalja. A könyv 
első kötete a klasszikus középkor két nagy stíluskorszakának, a román és a gótikus 
stílusnak az ismertetésével zárul. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

az itt láthatÓ könyvek június folyamán 50%-os kedvezménnyel megvásáRolhatÓk.
júniusi akciÓ!

Varázslatos mesék napkeletről

Kelet az emberiség egyik kulturális 
bölcsője, mesegyűjteményekkel is 
gazdagította a világirodalmat. Eu-
rópa egy francia Kelet-kutatónak, 
Antoine Gallandnak köszönheti a 
keleti mesevilággal való találkozást: 
ő volt az, aki az Ezeregyéjszaka né-
ven ismertté vált arab mesegyűjte-
ményt a 18. század elején franciá-
ra fordította, és a sors úgy hozta, 
hogy a jelen kötet alapját képező török mesegyűjtemény 
felfedezése is Antoine Gallandnak jutott osztályrészül. 
Az újrafelfedezés a nagy magyar Kelet-kutató, Vámbéry 
Ármin érdeme volt. Ám míg az Ezeregyéjszakát Euró-
pa megannyi kultúrrégiója tette magáévá, e gyűjtemény 
feledésbe merült... Több évszázadnak kellett elmúlnia, 
hogy ez a páratlan értékű, az olvasót a tündérek égi és 
földi világába vezető mesegyűjtemény pompás kiadásban 
mindenekelőtt a gyermekek, de természetesen a mesékbe 
vágyó felnőttek kezébe kerülhessen.
Eredeti ár: 27,50,- €
Júniusi akciós ár: 12,00 Eur

G. Nagy László: Európa művészete II.

Az „Európa művészete“ második része 
a reneszánsz kor művészetével, a mani-
erizmussal, a barokk kor művészetével 
és a rokokó művészettel, valamint a 18., 
a 19. és a 20. század fő stílusirányzataival 
foglalkozik. Napjaink – az ezredforduló 
évtizedeinek – festészetéről képekben em-
lékezik meg. A reneszánsz kor művészetét 
két vonalon – az itáliai reneszánsz és az 
Itálián kívüli (északi) reneszánsz vonalán 
– tárgyalja. A fejezet felvázolja az itáliai 
reneszánsz művészet társadalmi-szellemi 
hátterét, művészeti ágazatonként és kor-
szakonként felsorakoztatja legjelentősebb 

művészegyéniségeit, ismerteti festészeti műfajait és stílusirányzatainak 
jellegzetességeit. Az északi reneszánszról szólva utal a reneszánsz korai 
időszaka Itálián kívüli művészetének a késő gótikus művészethez való 
viszonyára, ismerteti a reneszánsz kor legjelentősebb Itálián kívüli mű-
vészegyéniségeit. A manierizmussal kapcsolatban felhívja a figyelmet 
e néhány rövid évtizeden át tartó stíluskorszaknak a művészetek to-
vábbi alakulására gyakorolt hatásában megnyilvánuló jelentőségére. A 
barokk korszakát az általános stílusjegyek ismertetését követően terü-
letegységenként tárgyalja, különös tekintettel a stíluskorszak legjelen-
tősebb képviselőinek számító országokra – Itáliára, Franciaországra és 
Spanyolországra. Magyarázatot ad a katolikus és a protestáns Európa 
barokk művészete közti különbségekre. A 18. századi rokokó művészet 
és a század új kifejezésmódokat kereső művészi törekvései miatt külön 
fejezetként tárgyalja a rokokó művészetét és az új stílustörekvéseket. 
A 19. század építészetét, szobrászatát és festészetét a század fő képző-
művészeti irányzatai – a klasszicizmus, a romantika, a historizmus, az 
eklekticizmus, a realizmus, a plein-air, az impresszionizmus és a sze-
cesszió – szerint ismerteti. A 20. század avantgard és neoavantgard stí-
lusirányzatait illetően hasonlóképpen jár el. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

Póda Erzsébet: Pilicke meséi

Biztos vagyok benne, hogy Meseország megannyi 
zegzugában barangoltál már. Szeretek ott kóbo-
rolni jómagam is. De hogy itt, ebben a világban is 
járnak-kelnek a tündérek és manók – erre bizony 
nem kötöttem volna fogadást. Egészen addig hi-
tetlenkedtem, míg egy napon találkoztam egy 
aranyos kis fűzöld színű manócskával. Épp csipke-
bogyót szedtem az erdő szélén, amikor ez a fura 
lényecske egyszer csak ott termett a lábam előtt. 
Soha nem láttam még hozzá hasonlót! Mikor elém pottyant, megszólal-
ni sem bírtam. Kiderült, Pilickének hívják, és egy fantasztikus ország-
ból, Színiából, a színek birodalmából érkezett. A kíváncsisága hozta őt 
a földi világba, de vaksi fehér holló hátán utazva balszerencse érte: le-
esett. Kicsit meg is sérült, ezért aztán hazavittem, hogy otthon ápolgas-
sam. Nem telt bele sok idő, s megismerkedhettünk egymás barátaival, 
kalandjaival: a tarka agancsú szarvasbocival, az ezerszínű sünnel, és egy 
hencegő kismókussal is. A leghatékonyabb gyógyszernek a mesemon-
dás bizonyult, így Pilicke rövid idő múlva jobban érezte magát. A me-
séket, és mindazt, ami e három nap alatt történt, ez a mesekönyv rejti. 
Eredeti ár: 11,- €
Júniusi akciós ár: 5,50 €

Lacza Tihamér: 
Utazók, felfedezők, 
hódítók, kalandorok 

A szerző a könyv írásakor 
elsősorban arra törekedett, 
hogy megkönnyítse az ol-
vasók – elsősorban a diákok 
és tanárok – tájékozódását a 
földrajzi felfedezések, utazá-
sok és hódítások több mint 
hatezer éves szövevényében.
Eredeti ár: 9,- €
Júniusi akciós ár: 4,50 €
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  GerGye eszter: roma, ciGány, beás, romani, roma nyelv, ciGány nyelv, roma nyelvek, ciGány nyelvek…  
  Vančo IldIkó: a szloVák nyelV oktatásának problémaköre (2. rész)

   kozmács IstVán: a magyar nyelV alternatíV rokonaI (2. rész). a magyar-etruszk nyelVrokonságról
  bereczné auxner mónIka: a komplex InstrukcIós program egy gyakorlott pedagógus szemszögéből

    a hónap témája: személyre szabott tanulás    mező Ferenc: tanulásFejlesztés – személyre szabVa    mező katalIn:  
a személyre szabott tanulást támogató tanárI kompetencIák    albert sándor: az élethosszIg tartó tanulásról

nádszegi alapiskola és Óvoda

A 8. és a 7. osztályosok tanulmányi kirándulása 

a komáromi erődbe és a lakszakállasi malomba

Részt vettünk a helyi Csemadok 
által szervezett versmaratonon

Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó verseny

Sítanfolyamon vettek részt a 7. és a 8. osztályos diákok

Karácsonyi műsor
Március 15-i emlékműsor 

A Toldi című művet dolgozták fel a 6. osztályos tanulók

A Komáromi Jókai Színházba 
látogatott az alsó tagozat 

A Biblia Olimpiászban a 8. osztályos 
tanulók képviselték méltón iskolánkat

A Felszállott a páva című tévéműsorra láto-
gattak néptáncosaink, népmesemondóink

Bécsi tanulmányi kirándulás (felső tagozat)

A győri Mobilis megtekintése a 9. osztállyal 
Vida Ádám különleges fizikaórája

Papírgyűjtés

A bioállomás és a vulkánokról szóló kiállítás megtekintése Királyrévben


