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AZ ÉN VÁROSOM MEGHÍVÓ

Bor, nő és dal. Ennek a Strauss keringőnek 
a címével vezetem be alábbi mondanivaló-
mat.
 Életemben jó néhány szép városban ze-
néltem, de egyik sem fészkelte be magát úgy 
a szívembe, mint Bécs. 
 A genius loci muzsikusi szelleme sehol se 
zúdult rám olyan elemi erővel, mint a mo-
narchia fellegvárában. Ha a Práterben ját-
szottunk, ott sejlett köztünk Mozart alakja. A 
Práter erdős-ligetes területét II. József császár 
még 1766-ban ajándékozta a bécsieknek. Az 
ottani vidámpark, a Wurstprater a világ leg-
régibb vidámparkja. A bécsi klasszikus tri-
ász csodagyerek óriása, Wolfgang Amadeus 
Mozart számára kedvelt pihenőhely volt: 
nyüzsgő, tarka sokadalom, mutatványos bó-
dékkal, ringlispíllel, hajóhintákkal. Család-
jával a nyári vasárnap délutánokat töltötte 
itt, kiöltözve, sült csirkét ettek, hozzá murcit 
ittak, a nyalánkságok közül a kandi cukrot 
kedvelték. Néha beültek a bábszínházba, bi-
liárdoztak (Amadeus kitűnően biliárdozott), 
táncoltak, bécsi nótákat énekeltek. Ha Mo-
zartnak jó kedve támadt, maga is írt bécsi 
tájszólással vicces verseket, zenét is rögtön-
zött hozzájuk. Így keletkeztek olyan burleszk 
költeményei, mint az Induljunk hát, baráta-
im vagy a Ma kimegyünk a Práterbe. A fáma 
szerint még egy nappal a halála előtt is ott 
sétált a nővérével, ott tette azt az ominózus 
megjegyzést: „Azt hiszem, megmérgeztek...” 
Aztán hazament, lefeküdt, s már soha nem 
kelt fel. Harmincöt évesen halt meg, tetemes 
életművet hagyva maga után. 
 Csodálatos bécsi színtér a Grinzing. Itt 
is érződött II. József jótékony szándéka, ő 
adott hivatalos engedélyt a bécsi szőlősgaz-
dáknak, hogy portájukon kimérjék saját 
borukat. Így alakultak ki a Heurigerek, az 
udvari borozók, az úgynevezett „Kapások”. 
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Ezekben stamgastnak számított egykor 
Franz Schubert is.
 A műdal megreformálója gyakran látogat-
ta e kedves bécsi városrészt. Schubert szere-
tett kocsmákba, vendéglőkbe járni, ezek az 
alkalmak az alkotáshoz nyújtottak gyümöl-
csöző hátteret. A Bécs környéki kis kocsmák-
ban, így a grinzingi ücsörgések, borozgatá-
sok során összebarátkozott a pincérekkel, a 
hétköznapi emberekkel, s ebből sokat merí-
tett műveihez. A kocsmai hangulat, a bor, a 
kávé illata kellemesen hatott a félénk, vissza-
húzódó művészre, serkentette a komponá-
lásban. Hasonlóan Mozarthoz, neki is rövid 
élet jutott. Mindössze 31 évet élt, ezalatt több 
mint 600 dal, keringő és más szerzemény 
született. Legtöbbjük kocsmai inspirációból. 
Külön műfajt teremtett: a Trinklied, a bordal 
sajátos, „schubertes” formája.
 Ha ma Grinzing szűk utcáin csavarogsz, 
szinte érzed, akár szembe jöhet Franz 
Schubert, hangoskodva, baráti társaságával.
 A fi ákeres Bécsről leginkább a Strauss csa-
lád bohém muzsikusai jutnak eszünkbe. Az 
idősebb Johann Strauss, később fi ai, Josef, a 
szépfi ú Eduard (der schöne Edi) és Johann 
(becenevén: Schani), meg persze az általuk 
írt művek, főleg keringők. Straussék Bécs 
egyfajta védjegyévé váltak, élő kulisszáivá 
a város hőskorának. Amikor a híres Bock 
mulatóban Johann Strauss markáns, bajszos 
fi gurája dominált a színpadon, miközben 
vonójával dirigálta zenekarát, s a fő melódi-
át teátrális mozdulatokkal együtt hegedülte 
társaival. A vendégek közt időnként Franz 
Schubert is feltűnt.
 Bécsbe tért meg Beethoven és Brahms, 
s itt alkottak az ábrándos operett szerzői: 
Lehár Ferenc és Kálmán Imre.
 Hát, egy ilyen szellemű városban zenél-
hettem. A zene fővárosában.

WEIN, WEIB UND GESANG1
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Szerettem iskolába járni. Egy bodrogkö-
zi falucska alsó tagozatos kisiskolájában 
kezdtem az első osztályt, később egy köz-
ponti iskola felső tagozatán folytattam ta-
nulmányaimat, majd nagyvárosban jártam 
gimnáziumba. Mindenütt voltak jó és ke-
vésbé jó tanáraim, jóbarátok és közösségi 
élmények, kihívások, sikerek és kudarcok, 
szerelmek és csalódások. Így, mindent ösz-
szevetve, szerettem az iskolát, ahol mindig 
történt valami. Amikor úgy döntöttem, 
hogy a tanári pályát választom, talán ez 
volt a legfontosabb motivációm. Majdnem 
25 év alatt a katedrán többször is lett volna 
alkalmam váltani, de nem tudtam megvál-
ni az iskolától, mert még mindig szeretem.

Az iskolában mindig minden változik: 
a környezet, a tananyag, az eszközök és a 
felszerelés, az elvárások és lehetőségek, a 
szülők és diákok, és változik a tanár sze-
repe is.  Folyamatosan változnunk kell és 
változtatnunk. Emlékszem, amikor egy-
kori földrajztanárom távoli országokról 
mesélt nekünk, ámulva és síri csöndben 
hallgattuk. Ma a csodálatos dokumen-
tumfi lmek korában nehéz érdekesebbet 
mutatni a gyerekeknek, mint amit a tévé-
ben láttak. A modern segédeszközök segí-
tenek érdekesebbé és élményszerűbbé ten-
ni a tartalmat – csak közben ne felejtsük 
el, hogy az iskola és a tanító feladata nem 
a szórakoztatás, hanem a gondolkodásra 
nevelés, környezetünk és önmagunk meg-
ismerése. Nem tananyagtartalmat, törvé-
nyeket és defi níciókat kell megtanítanunk, 
de azok helyes értelmezését és használatát, 
összefüggések felismerését és megoldások 
keresését. Albert Einstein így fogalmazta 
meg: „Az oktatás lényege nem a tények 
magtanulása, hanem az elme gondolko-
dásra való serkentése“.

Eleinte úgy gondoltam, hogy akkor 
leszek jó tanár, ha mindenkit mindenre 
megtanítok. Rájöttem, hogy ezt nem lehet 
és nem is kell. Fontosabb, hogy megértes-
sük a gyerekekkel, a tudás érték, és az az 
igazán lényeges, hogy önmaguk számára 
legyen fontos a megismerés, keressék a he-
lyüket a világban, és tegyenek azért, hogy 
megtalálják azt. A tehetség nagy ajándék, 
de magában csak a tehetség nem elég a 
célok eléréséhez. Munka és szorgalom 

nélkül a legnagyobb tehetség is elkallódik. 
A pedagógus számára csodálatos élmény, 
ha tehetséges gyerek útját igazgathatja, se-
gítheti, igazi feltöltődés belülről motivált 
gyerekekkel együtt lenni. A kiégés ellen 
talán ez az egyik legjobb recept. Amikor 
viszont a legjobb szándék mellett sem si-
kerül kreatív alkotásra, gondolkodásra 
késztetni a diákot, az nagy kudarc. 

Gyakran nehéz elfogadnunk, hogy a 
gyerekek másképp gondolkodnak, más-
képp látják a világot, mint mi, felnőttek. 
Informatikatanárként sokszor ámulva 
nézem, amikor a diákok virtuális vilá-
gokat építenek, terveznek, működtetnek 
és közösségeket alkotnak. Nemrégiben 
a gyerekek engem is meghívtak egy vir-
tuális közösségbe, ahol segítettek nekem 
felépíteni álmaink iskoláját. Valójában 
ők építették, én csak megfi gyelőként vet-
tem részt a munkában: épült a játszótér, a 
paintballpálya, a moziterem, a kísérletek 
laboratóriuma és a cukrászda. Rákérdez-
tem, hogy lesz-e benne tanár, hisz mégis-
csak egy iskolát építünk. Első válaszuk az 
volt, hogy ebben az iskolában robot fog 
tanítani. Megdöbbentem, de nem lepett 
meg a válaszuk. Aztán komolyan kezdtek 
el beszélgetni, megtárgyalták, hogy ez ta-
lán mégsem jó ötlet. Mi lesz, ha valaki nem 
jól programozza majd be a robotot vagy el-
romlik? Be lehet-e programozni úgy, hogy 
igazságos legyen, bátorítson, ha valaki szo-
morú, észrevegye, ha valakinek gondja van 
otthon... Végül úgy döntöttek, hogy mégis 
legyen a jövő iskolájában igazi tanár. Fellé-
legeztem. Amíg a gyerekek úgy érzik, hogy 
szükség van ránk, van még jövőnk. 

Robotokkal sok mindent helyettesíthe-
tünk, de a tanárt nem, aki nem nyersanya-
got oktat és nevel, de gyermekkel foglal-
kozik; nem mechanikusan végzi a dolgát, 
hanem megért, meghallgat és segít. 

Gondolataimat azzal kezdtem, hogy 
szerettem iskolába járni. Én most is sze-
retek iskolába járni. Időközben más lett 
a szerepem, de ugyanolyan kíváncsiság-
gal készülök minden tanítási napra, mint 
kisdiák koromban, és hasonlóan sok új él-
mény és érdekes ember vesz ott körül az-
óta is. Hol van még egy ilyen hivatás, ahol 
mindezt megtalálnám? 

HANESZ ANGELIKA

SZERETEM AZ 
ISKOLÁT  



NÉGYSZEMKÖZT

Napjaink közoktatásában egyre hang-
súlyosabb szerepet kap a speciális pe-
dagógiai tudás. Ma azonban már nem 
csupán a speciális pedagógus végzett-
ségű pedagógusok részesülnek ilyen 
képzésben, hiszen a tanárképzésben 
minden hallgató abszolvál speciális pe-
dagógia kurzust. Ez a tudás persze nem 
elég – a speciális pedagógiai szemlélet 
alapvetően meghatározza napjaink 
közoktatását. Márciusi interjúalanyunk 
egy olyan pedagógus, aki kiegészítő 
képzésként vállalta a speciális pedagó-
gia szak elsajátítását, mivel úgy gondol-
ta, a korszerű pedagógia megköveteli 
ennek a területnek a részletes ismeretét 
is. Vermes Renátával beszélgettünk.

 Mi az alapvégzettsége, és milyen in-
díttatásból tanult hozzá speciális pe-
dagógiát?

 Az alapvégzettségem óvónő, közel ti-
zenhárom évet dolgoztam magyar nyel-
vű óvodában Gútán. Tizenöt éve végez-
tem el a lovasoktatói tanfolyamot, majd 
egy évre rá a lovasterapeuta képzést Po-
zsonyban, a testnevelési főiskolán. Úgy 
gondoltam, ha szakszerűen szeretnék a 
speciális igényű gyermekekkel foglal-

kozni, a tudás, ami az én birtokomban 
van, nagyon kevés, tovább kell képez-
nem magam. Soha nem értem be fél-
megoldásokkal, mindig arra töreked-
tem, hogy a tudásom legjavát adjam. 
Meg kellett a tudást szerezni. Jelentkez-
tem az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karára, ahová felvettek. Eldöntöttem, 
hogy logopédus leszek, és bejutottam a 
logopédia szakra, ahová akkor nagyon 
nehéz volt bekerülni. Mára hatodik 
éve dolgozom logopédusként Gútán, 
és félállásban Magyarországon a tatai 
szakszolgálatnál. Nagyon szeretem a 
hivatásomat!  Fontosnak tartom, hogy 
a pedagógusok elhivatottak legyenek, 
és ne csupán egy munkahelyre járjanak 
be dolgozni. A gyermek nem munka-
eszköz, hanem élő, érző lény, akinek 
nagyon érzékeny lelke van. Nagyon sok 
múlik a pedagóguson és azon, hogy 
tudja megérinteni a gyermek, fi atal lel-
két és tudatát! 

 Miért van szükség a közoktatásban 
speciális pedagógiai szemléletre?

 Nagyon fontos a mai közoktatásban 
a speciális pedagógiai szemlélet, mert 

egyre több a speciális nevelési igényű 
gyermek. Az óvodapedagógusokat 
képző főiskolákon, tanító- és tanárkép-
zőkben is nagyobb hangsúlyt kellene 
kapnia ennek a szemléletnek, hogy a 
pályakezdő pedagógusok megfelelő 
elméleti tudás birtokában legyenek. A 
gyakorlatba kikerülve szembesülnek 
azzal, hogy minden óvodai és iskolai 
osztályban van legalább egy viselkedési 
és tanulási zavaros gyermek.

 Milyen kihívásokkal néz szembe az 
oktató-nevelői munkája során, ho-
gyan segíti, egészíti ki ezt a speciális 
pedagógia?

 Logopédusként dolgozom, ami azt je-
lenti, hogy kis csoportban vagy egyéni-
leg foglalkozom a gyerekekkel. Terápiás 
kapcsolat csak ilyen módon alakítható 
ki. Természetesen ez nem hasonlítható 
össze egy húsz-harmincas gyermek-
létszámmal dolgozó pedagógus mun-
kájával. Ilyen magas létszám mellett 
lehetetlen az egyéni bánásmód megva-
lósítása. A kiscsoportos és az egyéni te-
rápiás kapcsolatban a gyermek speciális 
igénye határozza meg a fejlesztés üte-
mét, tematikáját.  

BÚS ANIKÓ – VERMES ORSOLYA

„A GYEREKEK MEGÉRZIK A FELTÉTLEN ELFOGADÁST”
BESZÉLGETÉS VERMES RENÁTA LOVASTERAPEUTÁVAL 
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 Hogy lehet a gyakorlatban megva-
lósítani az egyéni bánásmódot a gyer-
mekek körében? 

 Vezérelvem, hogy a gyermek, akivel 
foglalkozom, érezze, hogy elfogadom 
olyannak, amilyen, és nem várok tőle 
olyan teljesítményt, amire nem képes. 
Mindig magához képest fejlődjön, és ne 
az osztálytársához képest. Nem hason-
lítgatom össze a gyerekeket egymással. 
Minden gyermek más, ezt tiszteletben 
tartom. A gyerekek megérzik a feltétlen 
elfogadást, ebben a szeretetben meg-
nyílnak, kialakul a bizalom és elindul a 
fejlődés. Természetesen tudom, hogy a 
mindennapi gyakorlatban egy iskolában 
vagy egy óvodában az egyéni bánásmód 
sajnos csak illúzió. 

 Milyen érdekes esetekkel volt dolga 
logopédusi munkája alatt?

 A szakszolgálatnál és az óvodában, 
ahol dolgozom, többségében artikuláci-
ós zavaros gyerekek vannak. Az utóbbi 
két évben nagy számmal foglalkozom 
olyan 3-4 éves gyermekekkel, akiknél a 
beszédindulás késik. Sajnos egyre több 
olyan gyermek van, aki háromévesen 
még egyáltalán nem használ szavakat, 
csak a szótagokat, vagy verbálisan nem 
képes megnyilvánulni, csak mutogatni. 
Foglalkozom egy-egy nyelvi zavaros 
kisgyermekkel, diszlexiással, diszgráfi -
ással, hangképzési zavarokkal küzdővel, 
autistával, koraszülöttel, nyelvlökéses 
nyelővel. Az eddigi leghosszabb lo-
gopédiai terápiám öt évig tartott. Egy 
kisfi ú középső csoportos óvodásként 
kezdett hozzám járni, súlyos artikuláci-
ós zavarral, amihez nyelvi zavar is tár-
sult. Érthetetlen volt a beszéde, nagyon 
szegényes volt a szókincse és beszéd-
félelem is jellemezte. Ez a kisfi ú tavaly 
kettesre írta magyar nyelvtanból a félévi 
záródolgozatát. Ez egy nyelvi zavaros 
gyermek esetében hatalmas fejlődés. 
Az édesanyja a boldogságtól könnyes 
szemmel újságolta a fantasztikus hírt.

 Milyen indíttatásból és mióta foglal-
kozik lovasterápiával?

 Tizenkét éve foglalkozom lovaste-
rápiával. Huszonnégy éve vannak lo-
vaink, magam is lovagolok, nagyon 
szeretem ezeket a csodálatos állatokat. 
Egyik napról a másikra döntöttem el, 
hogy lovasterápiával szeretnék foglal-
kozni, tudatalatti döntés volt, azt érez-
tem, ezt kell csinálnom. A logopédia 
szakon a diplomamunkámat is gyógy-
pedagógiai lovagoltatásból írtam. Nem 
nagyon foglalkozom hipoterápiával, 
súlyos mozgássérült gyermekem is 

kevés volt. Gyógypedagógiai lovaglást 
vezetek lovastorna elemekkel ötvözve, 
ebben vagyok igazán otthon. Sok kis-
gyermekem van, akiknél nagyon nehe-
zen vagy egyáltalán nem indult meg a 
beszédfolyamat. Sokuknak semmilyen 
diagnózisuk nincs, nem kimutatható az 
idegrendszeri fejlődési rendellenesség, 
a gyermek fejlődése mégis eltér a saját 
korosztályáétól.

 Kiknek ajánlja ezt a terápiát? Miben 
segít a speciális nevelési igényű gyer-
mekeknek? 

 A lovasterápia egy speciális szenzo-
motoros integrációs tréning, aminek 
az elsődleges célja nem a mozgásakti-
vizálás, direkt tornáztatás, hanem az 
agyműködés szabályozórendszereinek 
közvetlen aktivizálása saját érzékszer-
veinken keresztül. A lovasterápiában a 
ló mozgásának közvetítő szerepét al-
kalmazva valósítjuk meg a teljes ideg-
rendszeri stimulációt. A ló lépő moz-
gása stimulálja a páciens vesztibuláris 
rendszerét. Minden egyes lépés kibil-
lent az egyensúlyunkból és arra késztet, 
hogy újra megtaláljuk azt. A lovon ülő 
medencéje háromdimenziós mozgást 
végez: előre-hátra, fel-le, oldalirányban, 
egy fekvő nyolcas ívet jár be folyama-
tosan. Ezt a háromdimenziós moz-
gást a gerincoszlop közvetíti felfelé. A 
lovasterápia során a lovas egyensúly-
érzékelő szerve olyan ingerületet köz-
vetít a központi idegrendszer számára, 
amelyet az más úton még sohasem ka-
pott meg – így pótolhatók a központi 
idegrendszerben egyes kiesett fejlő-
dési fázisok. Ez a foglalkozás fejleszti 
az idegösszeköttetéseket, vagy akár új 
idegösszeköttetéseket is beindíthat, 
amelyek a mozgás folyamatát támogat-
ják, ezáltal jótékonyan hatnak a koordi-
nációra, a mozgásminták elsajátítására, 
rögzítésére. Ebből is kiderül, hogy a 
lovasterápia bármilyen idegrendszeri 
fejlődési rendellenesség esetén hatéko-
nyan alkalmazható, abban az esetben 
is, amikor nincs organikus eltérés, de a 
gyermek nem fejlődik megfelelően.

 Milyen konkrét esetben fordulnak 
Önhöz lovas foglalkozásért? 

 Azoknál a gyermekeknél, akiknél ké-
sik a beszédindulás, én minden esetben 
javaslom a logopédiai terápia mellett 
a mozgásterápiát. Sok kisgyermekem 
van, akik beszédindító terápia mellett 
lovagolnak is. Az a tapasztalatom, hogy 
az idegrendszer érését nem lehet csak 
logopédiai terápiával elérni, de a két 
terápia párosítása nagyon szép eredmé-

nyeket hoz. Minden gyermeknél (még 
autizmus spektrumzavar esetében is) 
pár hónap után komoly fejlődés mutat-
kozik, elindul a beszéd.  
Volt egy olyan ötéves gyermekem, aki 
először egyáltalán nem volt képes fi -
gyelni arra, amit mondtam, nem tartott 
szemkontaktust, folyamatosan igazgat-
nom kellett őt a lovon, mert nem tudott 
egyensúlyban ülni. Olyan volt, mintha 
nem is lett volna jelen. Nyelvi zavar, 
fi gyelemzavar és számos furcsaság jel-
lemezte a viselkedését. Be volt zárva a 
maga saját kis világába. Egy órát töltött 
nálam hetente lovas és logopédiai terá-
piás foglalkozáson. Pár alkalom után 
erre a kisfi úra nem lehetett ráismerni. 
Rengeteget fejlődött az elmúlt évben. 
Járt hozzám egy harmadik osztályos in-
tegrált, diszgráfi ás, artikulációs zavaros 
kisfi ú is, aki heti kétszer látogatta mind 
a két terápiát. A másfél éves munka 
meghozta gyümölcsét. Nagyon szépen 
rendbejött, elhagytuk a logopédiai te-
rápiát.

 Voltak-e olyan diákjai, akiknél ha-
tározottan látszott a javulás? Mi a tit-
ka a fejlesztésnek?

 Minden esetben pozitív irányú vál-
tozásról, fejlődésről számolhatok be 
abban az esetben, amikor rendszeresen 
találkoztam és foglalkoztam a gyerme-
kekkel.  Csak a logopédiai terápia, ösz-
szetett probléma esetén, nem hoz szá-
mottevő változást. Természetesen egy 
sima artikulációs zavar csak logopédiai 
terápiával is rendbehozható. Az a szülő, 
aki felkeres, az esetek többségében na-
gyon motivált és elszánt, minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy elősegítse gyer-
meke fejlődését. Együtt akar működni 
velem, és szívesen veszi a tanácsadást. 
A gyermek fejlődésének egyik alappil-
lére a szülő és a terapeuta közötti bizal-
mon alapuló jó kapcsolat. Ennek hiá-
nyában nehezen elképzelhető a javulás. 
Így buzdítok arra minden szülőt, hogy 
ne féljen a gyermeket speciális pedagó-
gushoz vinni, hiszen ha mindhárman 
együtt tudunk működni, a gyermeken a 
rendszeres találkozások során biztosan 
észrevehető a pozitív irányú fejlődés.

 Nagyon szépen köszönjük a beszél-
getést, kívánunk a munkájában to-
vábbi sok sikert és rengeteg mosolygó 
gyermekarcot.
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„Senkinek semmit sem vagyok képes 
megtanítani, csupán elgondolkodtatni 
tudom az embereket.” (Szókratész)

A fenti mottó jegyében tanulmányom 
célja elgondolkodtatni az olvasót azok-
ról a folyamatokról, amelyek jelenleg a 
pedagógusmesterséget meghatároz-
zák. Teszem ezt azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy olyan meghatározó 
területekre és dilemmákra hívjam fel 
a fi gyelmet, amelyek lehetővé teszik 
a pedagógusmeterség tartalmának az 
újragondolását. Közismert, hogy az 
utóbbi évtiezedekben a téma egyre 
inkább előtérbe került a tudományos, 
az oktatáspolitikai és a pedagógiai dis-
kurzusokban egyaránt (Berliner, 1986; 
Darling-Hammond & Sykes, 1999; 
Fullan, 1993, 2000; Hargreaves, 2000, 
2003; Hargreaves-Fullan, 1998, 2012; 
Hargreaves-O’Connor, 2018, Hiebert, 
Gallimore, Stigler, 2002; MacBeath, 
2012; Marzano, 2007; Wittrock, 1986).

Számos nemzetközi konferencia ta-
pasztalatai is arról győztek meg, hogy 
a téma időszerű és érdemes néhány 
területét végiggondolni. Különösen 
érdemes felfi gyelnünk arra, hogy a 
konferenciák záróakkordjaként, az 

esetek nagy többségében a témával 
foglalkozó szakemberek jelentős része 
a szemléletváltást sürgeti. A szemlélet-
váltás alapja az a szemléletmód, amin 
változtatni szeretnénk. Dweck rámu-
tat arra, hogy kétféle szemléletmód 
létezik. A rögzült szemléletmód (fi xed 
mindset) alapja az a meggyőződés, 
hogy az emberi tulajdonságok meg-
változtathatatlanok. A fejlődési szem-
léletmód (growth mindset) alapja az, 
hogy kellő erőfeszítéssel az emberi 
tulajdonságok fejleszthetők (Dweck, 
2015: 18). Tekintettel arra, hogy a 
pedagógusmesterség önmagában is 
egy komplex fogalom, így nem meg-
lepő módon számos kérdés felmerül 
a téma végiggondolása során. Ami a 
széles palettán a közös nevezőt jelen-
ti, az egyrészt a pedagógusmesterség 
minőségelvű megközelítése, másrészt 
a fejlődési szemléletmód. Nyilvánvaló, 
hogy mindenki érdekelt abban, hogy 
minőségi pedagógusaink legyenek, 
hiszen csak így lehet a 21. század pe-
dagógiai kihívásainak megfelelni. Erő-
síti ezt a folyamatot az a tény is, hogy 
számos kvantitív kutatás bizonyította, 
a pedagógus professzionalizmusa gya-
korolja a legnagyobb hatást a tanulók 

teljesítményére (Marzano, 2007: 2). 
A minőségelv középpontba helyezése 
egyben azt is jelenti, hogy a tanári pro-
fesszionalizmus fogalmi keretei, jel-
lemzői, standardjai és megközelítései 
alkotják a tanulmány lényeges részét. 

A TÉMA KONTEXTUSA
A pedagógusmesterség 21. századi 
kihívásainak megértését célszerű né-
hány alapfogalom meghatározásával 
kezdeni. A Magyar nyelv (1862) szótár 
szerint a MESTER (latinul magister, 
németül Meister, angolul master) szó-
nak több jelentése létezik. Témánk 
szempontjából érdemes két értelme-
zést kiemelni: „1. Széles értelemben 
olyan személy, ki bizonyos szakban, 
tudományban, művészetben, kézmű-
ben, foglalatosságban különös ügyes-
séggel, gyakorlati könnyűséggel bír. 2. 
Ki a fenn említettek valamelyik nemé-
ben másokat oktat, tanít. Viszonyban 
áll vele a tanítvány.”1 Tanulmányunk 
bevezetőjében megfogalmazott cél-
kitűzésnek megfelelően, az első ér-
telmezésben érdemes felfi gyelnünk 
a „különös ügyesség” és „gyakorlati 
könnyűség” jellemzőkre. A második 
értelmezésben a mester-tanítvány „vi-
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szony” érdemel különösebb fi gyelmet. 
Ezzel szoros összefüggésben az Idegen 
Szavak Gyűjteménye a professzió szó 
jelentését az alábbiak szerint defi niálja: 
„foglalkozás, szakma, mesterség, hiva-
tás”2. A mester és a professzió szavak 
rövid meghatározása után viszonylag 
mélyebb fogalmi elemzésre és az ösz-
szefüggések feltárására ad lehetőséget 
a professzionalizmus kifejezés megha-
tározása. A WikiSzótárban a profesz-
szionalizmus (főnév) jelentésére vo-
natkozóan az alábbiakat olvashatjuk: 
„1. A kiváló szakértelem megnyilvá-
nulása, amely megmutatkozik az elért 
eredményekben, az elvégzett mun-
kában, illetve a munkavégzés színvo-
nalában. A jó szakembert a profesz-
szionalizmusáról is fel lehet ismerni. 
A mester egész életében a professzio-
nalizmus mintaképe volt. 2. Hivatásos 
hozzáállás; kiváló szakértelem.”3 A 
fenti alapfogalmak meghatározásá-
ban egyrészt nem nehéz felfedezni a 
minőségelvet (színvonal, kiválóság). 
Másrészt a szakértelem és az ügyesség 
szavak egyértelműen a kompetencia 
eredeti jelentésére utalnak. Nem elha-
nyagolható tényező, hogy az eredmé-
nyek a kimenetet helyezik az előtérbe, 
míg a mester-tanívány viszony a folya-
mat kooperativitását hangsúlyozza. A 
professzionalizálódás folyamatának 
defi niálása további jelentős területekre 
mutat rá. Hrubos Ildikó meghatározá-
sa szerint: „Az értelmiségi (diplomás) 
foglalkozások professzionalizálódása 
azt jelenti, hogy egyfelől kialakul 
egy szisztematikus elméleti bázis és 
sztenderdizált tudásanyag, amely fel-
készít a szakma gyakorlására, más-
részt, hogy az adott foglalkozást űzők 
autoritását elfogadja a tágabb társadal-
mi környezet, az ügyfelek, a munkál-
tatók.”4 

Nota bene, a téma tudományos-
elméleti kerete az utóbbi évtiezedek 
kutatásai és elemzései alapján rendel-
kezésre áll. A pedagógusmesterség 
jellemzői, tartalma, kompetenciastan-
dardjai tanulmányozhatók, összeha-
sonlíthatók.  Érzékelhető változást 
jelent a tudásalapú társadalom és az 
egész életen át tartó tanulás stratégi-
ája, amelyben a pedagógusmesterség 
professzionalizálódása jelentős mér-
tékben felerősödik. Ezzel párhuza-
mosan a nemzetköziesedés folyamata 
az oktatás területén is egyre nagyobb 
szerepet játszik. A globális piac a pro-
duktivitást és a versenyképességet 
helyezi az előtérbe, amely az infor-
mációfeldolgozás és tudásépítés egész 

folyamatát más dimenzióba helyezi 
(Egron-Polak & Marmolejo, 2017: 8). 
A felsőoktatás számára a globalizá-
ció és a nemzetköziesedés folyamata 
elsősorban a nemzetközi hallgatók 
számának növekedésében, a hallgatói 
és oktatói mobilitás erősödésében, a 
nemzetközi kapcsolatok fejlődésében 
és a közös programok fejlesztésében 
mutatkozik meg (Maringe, 2010: 31). 
A mobilitás, a nemzetközi kapcsola-
tok, a határokon átnyúló kutatási pro-
jektek mellett érdemes azonban arra is 
felfi gyelni, hogy a nemzetköziesedés 
folyamata a képzések minőségére és 
a versenyképességre is jelentős ha-
tást gyakorol. A nemzetköziesedés 
folyamatának a lényegét leginkább az 
alábbi meghatározásban találhatjuk 
meg: „A nemzetköziesítés nem azono-
sítható automatikusan a nemzetközi 
vonatkozású tevékenységek halmazá-
val. Inkább olyan megközelítést jelent, 
amelyben a nemzetköziség nem csu-
pán egyik dimenziója az intézmény 
életének, hanem egyfajta rendezőelvvé 
válik, s mint ilyen, működésének bár-
mely vonatkozásában tetten érhető va-
lamilyen formában.”5 Fokozottan igaz 
ez a pedagógusmesterség területére. 
A „rendezőelv” valójában egy olyan 
szemlélet, amely a szervezet minden 
szereplője számára jelentős eredmény-
nyel kecsegtet. Témánk szempontjá-
ból, első megközelítésben, a minőségi 
képzés és a munkaerőpiaci igények kö-
zeledése azt jelenti, hogy a pedagógus-
képzés és –továbbképzés is egyre gya-
korlatiasabbá válik. Kétségtelen tény, 
hogy a gyakorlat eddig is része volt a 
képzésnek, ám az erősődő pragmatiz-
mus a kurzusok tartalmára és a taní-
tási módszekre is hat. Második meg-
közelítésben a nemzetköziesedés a 
személyre szabott képzést erősíti, ami 
egyre inkább a diff erenciált tanulási 
utakat és karrier-pályákat jelenti. Nem 
meglepő módon a fentiek a koopera-
tív tanulásszervezési technikák, a pro-
jekt-módszer és a fejlesztő-értékelő 
eszközök egyre szélesebb elterjedését 
eredményezik a pedagógusképzésben 
és a továbbképzésben egyaránt. Ezzel 
párhuzamosan a nemzetköziesedés 
keretén belül a pedagógiai professzió 
tartalmának, a kompetencialisták és 
–standardok elemzésére/újratervezé-
sére is sor kerül.

Közismert, hogy a 2007. évi 
McKinsey-jelentés azt elemezte, hogy 
mi áll a világ legsikeresebb iskolai 
rendszerei teljesítményének hátteré-
ben. Három tényezőt emeltek ki: 1. 

az arra legalkalmasabb emberek vál-
janak tanárrá, 2. eredményes tanárrá 
képezzék őket, 3. minden gyermek a 
lehető legjobb szintű oktatást kapja.6  
Az „eredményes tanári képzés” ténye-
zője a képzés tartalmi, módszertani és 
értékelési innovációja mellett a tanári 
professzió újragondolását is jelentet-
te (Marzano, 2007; MacBeath, 2012). 
Marzano az eredményes tanítás né-
hány jellemzőjét az alábbiak szerint 
határozta meg: 
1.  hatékony oktatási stratégiák hasz-

nálata
2.  az osztálytermi folyamatok haté-

kony menedzselési technikáinak 
használata

3.   hatékony programtervezés. 
(Marzano, 2007: 5) 

MacBeath a tanári professzió jövőjét 
elemezve defi niálta a professziona-
lizmus kritériumait. Ezek közül az 
alábbiakat érdemes kiemelni: magas 
minőségű tanárképzés, professzioná-
lis kezdőszakasz, autonómia, önsza-
bályozás, mobilitás (MacBeath, 2012: 
15). Nota bene, a folyamatos szakmai 
képzés igénye az egész életen át tar-
tó tanulás támogatásához szükséges 
alapkompetenciák (kommunikáció, 
kritikus gondokodás és probléma-
megoldás, kreativitás és megújulási 
képesség, együttműködés) tudatosabb 
fejlesztését is jelenti (Jacobs, 2010). A 
kompetencia alapú pedagóguskép-
zésben és -továbbképzésben az egész 
életen át tartó tanulást támogató alap-
kompetenciák mellett a tanári kompe-
tencialisták és standardok defi niálása, 
valamint a pedagógiai nézetek feltárá-
sa is szükségszerű. Ezek egyrészt meg-
határozzák a képzés fejlesztési folya-
matait, másrészt alapját képezik a 
kimeneti követelményeknek.
A jelentősebb magyarországi tanári 
kompetenciák az alábbiak: 
1. a tanulói személyiség fejlesztése
2.  tanulói csoportok, közösségek ala-

kulásának segítése, fejlesztése
3. a pedagógiai folyamat tervezése
4.  a szaktudományi tudás felhaszná-

lásával a tanulók műveltségének, 
készségeinek és képességeinek 
fejlesztése

5.  az egész életen át tartó tanulást 
megalapozó kompetenciák haté-
kony fejlesztése

6.  a tanulási folyamat szervezése és 
irányítása

7.  a pedagógiai értékelés változatos 
eszközeinek alkalmazása

8.  szakmai együttműködés és kom-
munikáció
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9.  szakmai fejlődésben elkötelezettség, 
önművelés.7

Az ausztrál tanári standardok három 
területen (domain) strukturálódnak: 
A tanítás területe: professzionális tu-
dás, gyakorlat és elkötelezettség. A 
professzionális tudás standardjai: a 
tanulók és tanulásuk ismerete, a tarta-
lom és a tanítási módszerek ismerete. 
A professzionális gyakorlat standard-
jai: a hatékony tanulás és tanítás terve-
zése és implementációja, támogató és 
biztonságos tanulási környezet meg-
teremtése, a tanulók tanulásának ér-
tékelése, visszajelzése. A professionális 
elkötelezettség standardjai: a profesz-
szionális tanulás iránti elkötelezett-
ség, professzionális elkötelezettség a 
kollégák, a szülők és társadalom felé 
(Australian Professional Standards for 
Teachers, 2011). 

A tanári standardok strukturálódá-
sa mellett a pedagógusmesterség újra-
gondolása esetében kiemelten szerepel 
a pedagógiai nézetek feltárása. Közis-
mert tény, hogy a kezdő pedagógusok 
egy jelentős része mintakövető, azaz 
úgy kezdik el a pályafutásukat, ahogy 
őket is tanították. Ez nyilvánvalóan a 
korábban említett tartalmi és mód-
szertani innovációval ellentétes folya-
mat. Ennek megfelelően a pedagógiai 
nézetek feltárásának egyre nagyobb 
jelentősége van a pedagógusképzés 
megújítása tekintetében. „A peda-
gógiai nézetek (hitek, vélekedések, 
meggyőződések, személyes elméletek) 
feltérképezése a „saját pedagógia” tu-
datosítása és refl ektálása a tanári mes-
terszak lényegiségének átgondolásá-

ban és a további szakmai fejlődésben 
segíti a tanárjelölteket.” (Bárdossy-
Dudás, 2011:5) Falus Iván szerint a 
tanári nézetekre vonatkozó kutatá-
sokban közös az a felismerés, hogy „a 
tanárok rendelkeznek egy többé vagy 
kevésbé koherens nézetrendszerrel, 
amely segíti őket a bonyolult jelensé-
gek strukturálásában, megértésében és 
befolyásolja gyakorlati tevékenységü-
ket” (Falus, 2001: 23 idézi Bárdossy-
Dudás, 2011: 9.). A folyamatos szak-
mai képzés egyben azt is jelenti, hogy 
előtérbe kerül a hallgatók visszajelzé-
se, a hallgatók egyéni tanulási útjainak 
a támogatása és nyomon követése, „a 
tanárrá válás személyes, önfejlesztő 
folyamat”, a gyakornoki szakasz meg-
erősítése. Jól érzékelhető tendencia, 
hogy a minőségelv erősödése a peda-
gógusmesterség tartalmának és a taná-
ri professzionalizmus standardjainak 
újragondolását eredményezte. Érde-
mes felfi gyelni a standardok domain-
specifi kus strukturálására, valamint 
a pedagógiai nézetek feltárásának az 
előtérbe kerülésére. 

ÖSSZEGZÉS
A pedagógusmesterség újragondolása 
esetében két markáns megközelítés fi -
gyelhető meg. Az első megközelítésre 
a munkaerőpiaci igények, a verseny-
képesség, a korporatív szemlélet és a 
kimenet előtérbe kerülése jellemző. 
Ebben a megközelítésben az eredmé-
nyesség, hatékonyság, elszámoltatha-
tóság fogalmi „háromszöge” jelenti a 
stratégiai alapot. Kétségtelen tény, hogy 
ez a megközelítés is szoros összefüg-

gésben van a minőségelvvel, ám ennek 
középpontjában oktatáspolitikai szem-
pontból a tényekre alapozott, adatve-
zérelt pedagógusmesterséget találjuk. 
Pedagógiai szempontból jelentős sze-
repet tölt be a professzionalizálódás 
jegyében a folyamat standardizációja, 
a szummatív értékelés és a szakmai 
elszámoltathatóság.  A pedagóguskép-
zések és –továbbképzések az akkreditá-
ciós követelményekre és kritériumok-
ra fókuszálnak. A képzési programok 
felülvizsgálatában és innovációjában 
az elszámoltathatósági és minőségér-
tékelési szempontok játszanak szere-
pet. A pedagógusképzési és –tovább-
képzési programok újratervezésében 
az eredményalapú megközelítés és a 
munkaerőpiaci igények jelentősek. Ez a 
megközelítés a pedagógusmesterséget 
algoritmikus munkavégzésnek tekinti. 
„Az algoritmikus feladat végzése során 
előre meghatározott utasításokat köve-
tünk egyfajta sorrendben, egyetlen le-
hetséges eredmény elérése érdekében.” 
(Pink, 2010: 43) A második megkö-
zelítés esetében a hangsúly a személy-
központú, humanisztikus pedagógiára 
helyeződik. Előtérbe kerül a tanulás- és 
tanulóközpontú oktatás, amely szoros 
összefüggést mutat a személyre sza-
bott tervezéssel, fejlesztésekkel és a fej-
lesztő, tanulást támogató értékeléssel. 
Kiemelt szerepet kap az aktív tanulást 
és az önszabályozó tanulást támogató 
mentorság, a pedagógusok kollaboratív 
tanulása, a folyamatos professzionális 
képzés igénye. Jól támogatja ezt a szem-
léletet a digitalizáció, hiszen az egyéni 
tanulási utakra épülő fejlesztéseket, a 
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fejlődés nyomon követését és értékelé-
sét támogatja (lásd e-portfólió). Ebben 
az esetben a pedagógusmesterségre a 
heurisztikus munkavégzés jellemző. A 
heurisztikus feladat elvégzésére nincs 
kész algoritmus, egy új megoldás érde-
kében végig kell járni a megoldáshoz 
szükséges összes utat (Pink, 2010: 43). 
A pedagógusmesterség egyik legna-
gyobb kihívása a 21. században az, ho-
gyan lehet egyensúlyt teremteni a két 
megközelítés között. Nyilvánvaló, hogy 
a két megközelítés kiegészíti egymást. 
Az egyensúlyteremtés azonban művé-
szet. Legalább olyan mértékben művé-
szet, mint a tanítás. 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK
A magyar neveléstörténet kutatója-
ként gyakran tapasztalom külföldi 
utazásaim során, hogy pedagógiai 
gondolkodásunk kiemelkedő alak-
jait, egyáltalán a magyarság neve-
lés- és művelődéstörténetét más or-
szágok neveléstörténészei nem, vagy 
csak alig ismerik. Bármerre jártam is 
azonban Európában, egy kivétel min-
dig volt: Apáczai Csere János életmű-
véről értően és érdeklődéssel beszél-
gettek velem francia, holland és angol 
kutatók is. Ő az egyetlen magyar, aki-
nek az életút-bemutatása helyet ka-
pott abban az impozáns franciaorszá-
gi kötetben is, mely a közelmúltban 
az ókortól a kora újkorig összegezte a 
legnagyobb pedagógiai gondolkodók 
munkásságát és hatását (Houssaye, 
2002, 346–366). Mindez egyértelmű-
en jelzi, hogy Apáczai jelentős tudós, 
rövid élete ellenére is nagy életművet 
hátrahagyó író és gondolkodó volt; 
olyan, akinek a törekvései, a tanulás-
ról és tanításról, a tanári hivatásról 
való elképzelései nem csupán saját 
korában, a 17. században voltak elő-
remutatók, hanem most, a 3. évez-
red elején, 360 évvel a halála után is 
időszerűek, és segítséget jelenthetnek 
tanárok, diákok, oktatáspolitikusok 
számára. A nagy erdélyi gondol-
kodó írásai akkor is tiszta és vilá-
gos források, ha magyarságunkról, 
anyanyelvünkről, magyar nemzeti 
értékeinkről és érdekeinkről, a ma-
gyarok Európában elfoglalt helyéről 
napjainkban keresünk iránymutató 
olvasnivalót. Pedagógiai „üzenete” 
olyan fontos és annyira egyetemes, 
hogy évszázadokon átívelően is eljut 
hozzánk, és visszhangra lel bennünk.

APÁCZAI ÉLETÚTJÁNAK 
CSOMÓPONTJAI
Apáczai Csere János élettörténetét 
mára már számos kutató feldolgozta, 
biográfi ája és műveinek keletkezés-
története közismert, szerves része 
a neveléstörténeti kánonnak, az ezt 
közvetítő tankönyveknek. Életéről, 
műveiről máig a legteljesebb mű Bán 
Imre 1958-ban kiadott, majd 2003-
ban ismét megjelent (Bán, 2003), 

KÉRI KATALIN

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÜZENETE 
KORUNK PEDAGÓGUSAINAK

átfogó bibliográfi ával kiegészített 
(Gazda – V. Molnár, 2003) mono-
gráfi ája. Apáczai életének néhány 
részletét amiatt érdemes felelevení-
teni ebben a cikkben is, mert ezek 
segíthetnek annak megértésében, 
hogy miként formálódott, teljese-
dett ki a neves erdélyi tudós ma is 
érvényes pedagógiája. Apácáról, a 
17. századi Erdély egy kis falujából, 
az Olt folyó mellől indult útnak az 
az 1625-ben született kisfi ú, aki fel-
nőve bejárta Európát, és rövid élete 
ellenére százada egyik legjelentősebb 
magyar gondolkodója lett. Alapfokú 
tanulmányait szülőfaluja iskolájában 
végezte, ott szerezte latin nyelvtudá-
sának alapjait is. Utána Kolozsváron 
tanult a református kollégiumban, 
ahol volt egy tanára, Porcsalmi And-
rás, akinek modern gondolkodása, 
enciklopédikus szemlélete jelentő-
sen hatott Apáczaira. Ő volt az, aki 
elsőként ismerte fel a fi ú tehetségét, 
és arra buzdította tanítványát, hogy 
próbálja a világot a maga teljességé-
ben megismerni. Ebben az iskolában 
találkozott először Apáczai a purita-
nizmus eszményeivel, melyek jelen-
tősen hatottak gondolkodására.

 Később a gyulafehérvári kollé-
giumba iratkozott be. A fejedelmi 
székhely, a jelentős kultúrával ren-
delkező város iskolája kiemelkedő 
intézmény volt az erdélyi, tágabban a 
magyar nevelés történetében. Ott ta-
nítottak akkoriban azok a nagyszerű 
tudós-tanárok (Alstedt, Bisterfeld és 
Piscator), akik Hernborból, az ottani 
iskola pusztulása után érkeztek Er-
délybe. Bisterfeld volt Apáczai teoló-
gia tanára, és tőle a fi atal diák ismét 
megerősítést kapott a természettudo-
mányokat is magába foglaló enciklo-
pédikus tudás megszerzéséhez csak-
úgy, mint a puritánus meggyőződés 
vonatkozásában és a tudományok 
szeretetét illetően.

 Miután Apáczai elvégezte a fi -
lozófi ai és teológiai stúdiumokat 
Gyulafehérváron, meghívták a ma-
rosvásárhelyi triviális iskola rektori 
posztjára. Ezt a tisztséget azonban 
visszautasította, mert Geleji Katona 
István püspök külföldi tanulmányút-

ra küldte. Akkoriban Erdély számos 
diákja kereste fel Nyugat-Európa 
egyetemeit, főként németalföldi in-
tézményeket. A magyar diákok nagy 
tekintélyt vívtak ki ezeken a helyszí-
neken, különösen magas szintű, más 
országokból jött társaik nyelvtudását 
messze felülmúló latin nyelvisme-
retüknek köszönhetően. Apáczai 
peregrinációjának helyszínei a mai 
Hollandia és Belgium egyetemi köz-
pontjai voltak. A kultúra és a polgá-
ri jólét fogadta őt Németalföldön; a 
kálvinista vallás áldásos hatásaival 
és a gondolkodás szabadságával ta-
lálkozott ott. Az egyetemeken a tu-
dományok széles választéka várta: a 
csillagászattól a keleti nyelvek tanul-
mányozásáig mindenre lehetősége 
nyílott. A Franeker, Leyden, Utrecht 
és Harderwijk egyetemén eltöltött idő 
alatt (1648–53) a fi atalember megis-
merkedett Descartes tanításaival és 
számos más kiváló tudós nézeteivel 
és kutatási eredményeivel. Bár a kar-
teziánus nézetek tanítását tiltották a 
korszak holland egyetemein, az ifj ú-
ságot mégis lázban tartotta Descartes 
fi lozófi ája, Apáczai is Utrechtben vált 
karteziánus gondolkodóvá. 1651-ben 
Harderwijk egyetemén megszerezte 
a doktori címet, ő volt az 1648-ban 
létesült fi atal intézmény első dokto-
ra. Ami a magánéletét illeti, Apáczai 
Csere János Utrechtben választott 
magának feleséget, Alettát, az előkelő 
van der Maet család leányát. Felesége 
Erdélybe is követte férjét, amikor azt 
1652-ben hazahívták, és ahol a tudós 
egykori iskolájában, a gyulafehérvári 
kollégiumban kapott állást. Itt a po-
étikai osztályt vezette, és a felsőbb 
osztályokban görögöt, hébert, logikát 
és retorikát is tanított. Több műve 
nyomtatásra került ebben az idő-
ben: a Magyar Logikácska és Fortius 
mester Tanácsai dialógusos formában 
(1654), és 1655-ben lett készen fő 
műve, a kora tudományos eredmé-
nyeit átfogó módon összegző Magyar 
Encyclopaedia.

 1655-ben egy rosszul végződő 
teológiai vita miatt Apáczai elveszí-
tette gyulafehérvári állását, de több 
tudós férfi  és Lorántff y Zsuzsanna 



PEDAGÓGUSNAP  

is közbenjárt az érdekében Rákóczi 
Györgynél, így került végül az egyik 
kolozsvári iskola élére, ahol teoló-
giát, hébert, görögöt és természet-
bölcseletet tanított. A város, ahol 
korábban szintén tanult, nagy szere-
tettel fogadta. Apáczai a kolozsvári 
középiskolában módszeres munká-
val nevelte az ifj úságot, mindenütt 
dicsérték elért eredményei miatt. 
Iskolaszervező és oktatói munká-
ját azonban – csakúgy, mint tudo-
mányos pályafutását – korai halála 
1659-ben derékba törte. 

APÁCZAI PEDAGÓGIÁJA
A 17. század puritánus-karteziánus 
gondolkodásából, az új természet-
tudományos eredményekből követ-
kezően a kora újkorban jelentősen 
átalakult a pedagógiai gondolkodás 
is. Azok az akkori tudósok (mint 
például Comenius, Ratke, Apáczai), 
akik a természet megismerését hir-
dették, szerették volna az ismereteket 
közkinccsé, mindenki számára elér-
hetővé tenni. Ehhez pedig pedagó-
giai, iskolai reformok kidolgozására 
volt szükség. Megújuló iskolaszerke-
zet, új, kibővített tartalmak, a sko-
lasztikus módszereknél hatásosabb, 
megfi gyelésekre, egyéni tapasztala-
tokra épített, anyanyelven történő 
tanulás volt szükséges mindehhez. 
Nem tekinthetjük véletlennek, hogy 
a korszak nagy pedagógiai újítóinak 
jelentős része Apáczaihoz hasonlóan 
olyan országban született, amely a 
polgári fejlődés tekintetében elmara-
dott volt.

 Miként Bán Imre írta monográ-
fi ájában: „Apáczai gondolatvilágá-
nak és gyakorlati tevékenységének 
középponti kérdése az iskola és az a 
pedagógiai optimizmus, amely egész 
magatartásából árad. A puritánus 
teológus, a karteziánus fi lozófus, a 
természettudományos műveltség 
híve, a magyar társadalmi viszonyok 
reformere minden tervét az iskolán 
keresztül akarja megvalósítani. (...) 
Apáczainak az iskola, a könyv, a ki-
mondott szó ereje: a haza megmara-
dásának eszköze.” (Bán, 2003, 508) Jól 
ismerte magyar elődeinek pedagógiai 
törekvéseit (pl. az anyanyelvű oktatás 
kiterjesztésével kapcsolatban), és szá-
mos tapasztalattal rendelkezett más 
európai országok törekvéseit illetően 
is. Pedagógiai érdeme abban áll, hogy 
nem csupán kézikönyvekkel próbálta 
segíteni az erdélyi iskoláztatás ügyét, 
hanem az egész iskolarendszert át-

fogó reformterveivel. Meggyőződése 
volt, hogy a tudás terjesztése, a neve-
lés, az iskolák fejlesztése az egyetlen 
igazi eszköz a magyar nép fejlődése és 
gazdagodása kapcsán, és ez a záloga 
annak, hogy Erdély, a magyarság az 
európai nemzetek közé emelkedjen. 
Apáczai felismerte és megfogalmazta 
azt, hogy egy országnak a nemzetek 
közé való egyenrangú beilleszkedésé-
hez elengedhetetlenül szüksége van 
a tudományok ismeretére és műve-
lésére, a kulturális szint emelésére, 
a tanulók és a tanítók támogatására, 
mert mindez fontosabb kérdés a föld-
rajzi elhelyezkedésnél vagy a katona-
politikánál.

 Apáczai rendszeres didaktikát, 
elejétől a végéig kifejtett módszertani 
útmutatót nem alkotott, ám külön-
böző műveiből kibontható számos 
pedagógiai elképzelése, ezekből pe-
dig felvázolható egy koherens rend-
szer. A szemléltetés fontosságának 
hangsúlyozása, a világos és tömör 
tanári magyarázat szükségessége, a 
tanulói aktivitás kiemelése és közép-
pontba helyezése, a tanulók érdek-
lődésének ösztönzése, a tanítói ön-
képzés jelentősége, az egész életen át 
tartó, állhatatos tanulás támogatása, 
a gyakorlatiasság elvének emlegeté-
se műveiben több helyen, részletes 
kifejtésben szerepel. Erasmushoz, 
Viveshez és Comeniushoz hasonlóan 
Apáczai is a szelídség, a szeretet pe-
dagógiájának híve volt (L. minderről: 
Bán, 2003, 514–517). Elsősorban azt 
tartotta fontos, elérendő célnak, hogy 
a tanulók szeressék meg a tanulást 
magát, hogy legyenek motiváltak az 
ismeretszerzésben, hogy tudásukat 
elmélyítve ismerjék fel a rendszerta-
ni összefüggéseket, és legyenek képe-
sek önálló gondolkodásra. Erényes és 
sokoldalúan képzett, enciklopédikus 
műveltségű állampolgárok nevelése 
volt tehát Apáczai célja, álma. 

 Több művében részletesen foglal-
kozott a tanár-diák kapcsolattal, és a 
Magyar Encyclopaediában azt is ki-
fejtette, hogy milyen legyen a tanár. 
Szerinte „a tanítótól ... megkívánta-
tik, hogy tanításához illendő életet 
éljen, s tanítványainak jó és dicsére-
tes példát adjon, hogy elég tudós le-
gyen, hogy jó lelkiismerettel és isteni 
félelemmel amit tud, azt másokkal 
közölje, tanítványait mint atyjuk, úgy 
szeresse. Tanítsa őket világosan, rö-
viden és tökéletesen. Őket Isten előtt 
való könyörgésében megemlítse. Ne 
legyen ajándékokon kapdosó; tanít-

ványainak erkölcsét és nyelvét igye-
kezze leginkább újítani. Egyedül csak 
arra igyekezzék minden dolgában, 
hogy tanítványaival magát megsze-
rettesse...” (Apáczai, 1976, 113). Nem 
csupán elvárásokat fogalmazott meg 
azonban a tanítókkal kapcsolatosan, 
hanem azt is többször emlegette mű-
veiben, hogy azoknak, akik mások 
tanítására, nevelésére vállalkoznak, 
kiemelt támogatást, tisztességes fi -
zetést, kellő mennyiségű pihenőidőt 
kell adni és megfelelő szellemi sza-
badságot mindennapi munkálkodá-
sukhoz.

ÉLETMŰVÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
ÉS HATÁSA
Apáczai Csere Jánost minden neves 
magyarországi pedagógiai gondolko-
dó és iskolareformer példaképének 
tekintette az elmúlt századokban, és 
manapság is így van ez. Közvetlen 
tanítványai (kiemelten is Bethlen 
Miklós) már életében terjesztették 
Erdélyben pedagógiai és tudomá-
nyos eszméit, tanítói gyakorlatát és 
erkölcsi magatartását. Természettu-
dományos gondolatai is serkentőleg 
hatottak orvosi és más tudós generá-
ciók tagjaira, például Pápai Páriz Fe-
rencre, a 17. század második felének 
neves erdélyi orvosára és szótárírójá-
ra. Több szerző művébe beépültek az 
évszázadok során a Magyar Encyclo-
paedia részletei, a könyvben találha-
tó tudományos szakkifejezések. Bán 
Imre szerint Erdély kollégiumaiban, 
illetve magánszemélyeknél „féltve 
őrzött kincs” volt ez a könyv, és sze-
rinte „megtette a szolgálatot, amelyre 
szerzője szánta: érdeklődő magyarok 
ezreit nevelte” (Bán, 2003, 546–547). 
Apáczai eszmei hagyatéka a 18. szá-
zadban is felismerhető. Egyik késői 
örököse e századból a nagy erdélyi 
nemzetnevelő, Bod Péter, aki ezt írta 
róla a Magyar Athenas című művé-
ben: „Ha ez az ember tovább élhetett 
volna, úgy lehet ítélni, hogy a tudo-
mányok is jobb lábra álltak volna; 
mivel neki a tanításban nagy földön 
mása nem volt, kivált ha az ország 
csendességben maradhatott volna” 
(Bod, 1766, 14). A 18. század végére 
Apáczai műveit kezdték elfelejteni, 
könyveit a magyarországi nyelvújítók 
többsége nem használta vagy nem is 
ismerte, de ezen a helyzeten jelen-
tősen változtatott az, hogy Győrben 
1803-ban újra kiadták a Magyar En-
cyclopaediát. Apáczait ismét felfedez-
ték a magyar tudomány és a pedagó-
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KLEMEN TERÉZIA

DUSZA JÁNOS PROFESSZOR ÚR 
BEMUTATÁSA

„Én egész népemet fogom 
nem középiskolás fokon  
taní-
tani!“
 (József Attila)

Hogy miért József Attila-idézettel 
kezdek el bemutatni egy fi zikuspro-
fesszort? Tehetnék fel nagyon sokan 
a kérdést. Az összefüggés nem vélet-
len. A múlt században Dusza János 
professzorral egy időben voltunk 
egyetemi hallgatók Budapesten, az 
Eötvös Loránd Tudományegyete-
men. Én a Bölcsészkarra jártam, ő a 
Természeszettudományi Kar fi zika 
szakos hallgatója volt, de egy kollégi-
umban laktunk, s akkor az ún. „cseh-
szlovák különítmény“, vagyis mi, 
felvidéki egyetemisták, nagyon össze-
tartottunk.

Mikor én éppen József Attila-vizs-
gára készültem, akkor említette, meg-
lásd, ez nálam is így lesz majd, s idézte 
a Születésnapomra című vers ismert, 
itt mottóként említett sorait. Őszintén 
szólva mindenki kételkedett ebben, 
hisz János barátunk akkor arról volt 
ismert, hogy imádott bulizni, sörözni, 
csajozni, s inkább a kollégium diákki-
rályának posztjára hajtott, amit meg is 
nyert, mint valamilyen tudományos 
fokozatokra. De ő biz csak hajtogatta 
a József Attila-i idézetet. S lássanak 
csodát, most bemutathatom Önöknek 

azt az embert, aki már nagyon fi atalon 
hitt önmagában, és el is érte kitűzött 
céljait.

Íme, a professzor, ismerjék meg 
Önök is Dusza János fi zikusprofesz-
szort.

Dusza János Sajógömörön szü-
letett 1952. október 14-én, aztán 
Gömörhorkán nevelkedett. Az alap-
iskola elvégzése után a tornaljai 
gimnáziumban érettségizett, majd a 
budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen szerzett diplomát, kuta-
tófi zikus szakon. 1977 elején került 
a kassai Kohászati Kutatóintézetbe. 
1987-ben elnyert egy német tudomá-
nyos ösztöndíjat, s így került ki először 
a vasfüggönyön túlra, a stuttgarti Max 
Planck Intézetbe. 1989 és 1990 között 
Alexander von Humboldt-ösztöndí-
jasként dolgozott Stuttgartban, ahol 
sok európai hírű tudóssal találkozott 
Németországból, Angliából, Auszt-
riából és más államokból. Nagyon jó 
barátságok és ismeretségek szövőd-
tek köztük, melyek a későbbiekben is 
hasznosnak bizonyultak. Saját bevallá-
sa szerint ez a másfél éves tanulmány-
út határozta meg további tudományos 
munkásságát. Többek között ennek 
köszönhetően került ki több hónap-
ra Londonba, a Queen Mary Univer-
sityre, illetve másfél évre a hollandiai 
Pettenbe, ahol az Európai Bizottság 
egyik kutatóintézetében dolgozott, 

gia számára, rá hivatkoztak a 19. 
században azok az oktatáspolitiku-
sok, akik az iskolarendszer kiépíté-
sén dolgoztak, és azok a reformpe-
dagógusok, akik a 20. század elején 
a gyermeki aktivitásra, az önálló 
ismeret- és tapasztalatszerzésre, 
az élményszerű tanulásra fektették 
a hangsúlyt. Különböző szellemi 
áramlatok és tudományágak kép-
viselői részleteiben ugyan sokszor 
eltérő módon ítélték meg Apáczai 
életművét, ám abban mindig, min-
denki egyetértett, hogy a magyar 
gondolkodástörténet egyik korai 
kiválósága volt, olyan, aki hazáját 
és Európát is jól ismerte. Az ő sze-
mélye és művei jelentették mindig 
is az egyik legfontosabb kapasz-
kodót az erdélyi (tágabban a ma-
gyar) értelmiségiek számára tör-
ténelmük, hagyományaik, nyelvük 
és nemzeti identitásuk kapcsán. 
Apáczai Csere János alakja sokszor 
megjelent a magyar irodalmi mű-
vekben: versekben, regényekben és 
drámákban is.

 Élete valamennyi magyar szá-
mára ma is útmutatást jelent, mű-
vei a magyar és egyetemes neve-
lés- és művelődéstörténet értékes 
kincsei. Apáczai Csere János igazi 
européer tudós volt, aki hazája 
sorsát elválaszthatatlannak tartot-
ta kontinense jövőjétől. Összekötő 
kapocs volt ő a magyarság és Eu-
rópa más nemzetei között. Olyan 
világot járt, enciklopédikus mű-
veltségű férfi , akinek fi lozófi ai és 
pedagógiai gondolatai egyeteme-
sek, és minden időben értéket kép-
viselnek. Üzenete halála után 360 
évvel is időszerű.
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majd az ausztriai Sibersdorfb a, ahol 
szintén másfél évet töltött az ország 
legnagyobb anyagkutató intézetében. 
1995-ben elnyerte a műszaki tudomá-
nyok doktora címet (DrSc). A Szlovák 
Tudományos Akadémia 2005-ben, az-
tán pedig 2009-ben neki ítélte „Az év 
tudósa” megtisztelő címet. Több hazai 
és külföldi tudományos szervezet, köz-
tük az Európai Szabványügyi Bizott-
ság (CEN) és a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületének elismert és 
megbecsült tagja, nemzetközi konfe-
renciák sikeres szervezője, nemzetkö-
zi projektek koordinátora, közel 300 
eredeti publikáció, köztük hét könyv 
szerzője, illetve társszerzője. A Szlo-
vákiai Magyar Akadémiai Tanács el-
nöke. Jelenleg a Szlovák Tudományos 
Akadémia (SZTA) elnökségének tagja.

2007 óta a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) külső tagja. Szakte-
rülete az anyagtudomány és a modern 
kerámiák. A Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság szavazati 
joggal rendelkező tagja a Miskolci Te-
rületi Bizottságban. A Kassai Műszaki 

Egyetem professzora, a pozsonyi Szlo-
vák Műszaki Egyetem és a budapesti 
Óbudai Egyetem vendégprofesszora.

A Szlovák Tudományos Akadémia 
Elektrotechnikai, Anyagtudományi 
és Technológiai Kollégiumának volt 
elnöke, jelenleg tagja, és a Szlovák 
Műszaki Akadémiai Doktori Fokozat 
Bírálóbizottságának elnöke, valamint 
a Szlovákiai Tudós Társaságnak tagja. 
Az Európai Szerkezetintegritási Társa-
ság TC–6 Ceramics részlegének elnö-
ke, az Amerikai Kerámiai Egyesület, 
az Európai Szabványügyi Bizottság 
és az Euroscience, valamint a World 
Academy of Ceramics tagja. 

Dusza János professzor tanulmá-
nyait az óvodától kezdve az egyetemig 
bezárólag magyar nyelven abszolválta, 
mégis Szlovákia,  egész Európa, sőt az 
egész világ tudóstársadalma tisztelettel 
néz fel rá. A Novofer Alapítvány által 
1989-ben alapított Gábor Dénes-dí-
jat 2014 december közepén a magyar 
Parlamentben vehette át „a korszerű 
anyagtudomány, kutatás és fejlesz-
tés, valamint a technológiai transzfer 

rendszerekhez kapcsolódó infrastruk-
túra kiépítése és az európai kutatási 
térségbe történő integrációja során a 
visegrádi országokkal együttműköd-
ve végzett sikeres munkájáért, publi-
kációs és oktatói tevékenységéért.” A 
rangos elismerést Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke és Lovász László, az 
MTA elnöke adta át. 2018-ban pedig 
lakóhelyén, Kassán választották az év 
emberének, s ezáltal a Dicsőség Ter-
mének új lakója lett személyében. Ez 
év tavaszán kínai előadáskörúton vesz 
részt, ahol több kínai egyetemen, ösz-
szesen tizennégy előadást tart, termé-
szetesen angol nyelven, hisz Kínában 
a Xi`an Northweztern Polytechnical 
Egyetem  tiszteletbeli professzorává 
választotta. 

A professzor úr legkedvesebb tevé-
kenysége az oktatás, minden évben 
több doktorandusz hallgatóval dolgo-
zik együtt és segíti pályájuk alakulását. 
Valóban igaz lett az a József Attila-
idézet, amit már egyetemista korában 
megjósolt. 
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Mindig is tanító szerettem volna lenni. 
Ezt a vágyat a lelkem legmélyéről érez-
tem feltörni, és nem hagyott nyugod-
ni. A szüleim elmondása szerint pici 
gyermekként is már tanítósdit játszot-
tam a babáimmal, majd a húgommal 
és a barátnőimmel is. Megtapasztal-
tam, hogy sok mindent kell tudnom 
ahhoz, hogy taníthassak.

Szerettem képezni magam, élveztem 
a fejlődést. Nem volt elég számomra a 
tankönyv, újságokat, folyóiratokat vá-
sároltam, mert annak idején még nem 
volt internet. Sokszor tettem fel a kér-
dést: Miért? Mi végből vagyunk a vilá-
gon? Miért születtem meg és mi a kül-
detésem? Mi az, hogy végtelen? Mi az, 
hogy örökkévaló? stb. Mindennek az 
értelmét kerestem. Mivel szüleim nem 

GYURÁN ÁGNES
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voltak párttagok (akkoriban ez meg-
határozó tényező volt), kitűnő ered-
ményeim ellenére gondjaim adódtak 
a pályára lépéssel, de nem adtam fel. 
Az érettségi után a fi zika szakos taná-
rom ösztönzésére a Comenius Egye-
tem Matematika–Fizika Tanszékén 
tanultam. Közben férjhez mentem, 
és megszületett a lányom. El kellett 
döntenem, mit választok: a gyerme-
kem nevelését vagy a karriert. Nos, az 
előbbit választottam. Csodálatos évek 
következtek. Egy nő életében az anya-
ság maga a csoda. Az életem értelmet 
nyert, és biztos voltam benne, hogy a 
jövőben gyermekekkel kell foglalkoz-
nom. 

Egy közeli gyermekotthonban vál-
laltam aztán nevelőnői állást, majd a 

szülőfalumba (Nemesradnót) kerül-
tem, ahol tizenhárom évet tanítottam. 
Ez alatt az időszak alatt szereztem ne-
velőnői, református hitoktatói, majd 
tanítói képesítést. Első minősítő mun-
kámban az iskolai klíma kialakításával, 
a másodikban az iskola önértékelésé-
vel, a kisdoktori dolgozatomban pedig 
a minőségirányítással foglalkoztam. 

Időm java részében hátrányos hely-
zetű, ingerszegény környezetből szár-
mazó tanulókat neveltem, tanítottam a 
pályám során. Többségében ismertem 
e gyerekek szüleit, hisz együtt jártam 
velük iskolába. Mégis az első években 
elkeseredettséget éreztem, mert nem 
voltak olyan eredmények a befekte-
tett munkám után, mint amilyeneket 
feltételeztem, elvártam. Ez csalódást 

Döményová Vivien (9 éves) Fótiová Tamara (8 éves)
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okozott számomra és elgondolkodta-
tott. A bizonyítani akaró nekilendülé-
sem és a nagy lelkesedésem a pályám 
harmadik évében kimerültséget, fá-
radtságot és fi zikai fájdalmat okozott. 
Felismertem, hogy ez így nem mehet 
tovább, valamit tennem kell. Az első 
lépés az volt, hogy barátnőt kerestem 
magamnak, akivel megoszthatom a 
szakmai tapasztalataimat, sikereimet, 
kudarcaimat és az ezzel járó érzése-
imet, és akivel kereshetem a megfe-
lelő megoldásokat, és aki, megdöb-
benésemre, hasonló helyzetben volt, 
mint én. Sok kérdésre nem találtuk a 
választ. Talán az volt a szerencsénk, 
hogy beismertük a gondjainkat. Úgy 
döntöttünk, továbbképezzük magun-
kat. És ezekben a képzésekben nem 
is csalódtunk. Mindenre választ kap-
tunk. Megtudtuk, hogy éppen ún. 
az első kiégésen mentünk keresztül, 
de van továbblépés és megoldás. Fel 
kell tölteni a tanítói szerszámosládát 
olyan hatékony eszközökkel, módsze-
rekkel, stratégiákkal, amelyek örömet 
szereznek a tanulóknak és a tanító-
nak egyaránt. Megtanultuk – és ami 
talán ennél is fontosabb: kipróbáltuk, 
alkalmaztuk – ezeket a módszere-
ket, és elkezdődött egy aktív időszak. 
Sok sikert, örömöt éltek át a tanulók 
a tanórákon, és ez ösztönzött minket 
is a továbblépésre. Szemléletváltásra 
volt szükség. Ingergazdaggá tettük a 
tanulói környezetet, sok érdekes prog-
ramot hoztunk az iskolába, elkezdtük 
másképp értelmezni a szülőkkel való 
együttműködést. Tapasztalatainkat a 
Bátkai Alapiskolában kamatoztattuk 
tovább. Jelenleg is ebben az iskolában 
vagyok igazgatóhelyettes. 

Felelősséget érezve a környezetem 
művelődése iránt, egy kis lelkes csapat-
tal elvállaltam a Csemadok helyi szer-
vezete irányítását, amelyet akkor nyolc 
évi „Csiperózsika-álmából“ kellett új-
raéleszteni. Programokat szerveztünk 
a falubeli gyerekek részére. Volt egy kis 
színjátszó csoportunk (Egyszer vót, 
hol nem vót), amelyikkel meséket, iro-
dalmi összeállításokat dolgoztunk fel, 
főleg Pósa Lajos és Mács József művei-
ből. Működtettünk egy kézműves mű-
helyt is (Izgő-mozgó), amely nagyon 
sok helyen képviselte községünket. 
Háromszor szerveztünk nyáron fesz-
tivált, melyeken a környék előadómű-
vészeit, képzőművészeti alkotásait és 
kézművességét mutattuk be. Tizenöt 
év után adtam át a vezetést egy tettre 
kész csapatnak. Közben egyik alelnö-
ke voltam a Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmányának is.

Öt évvel ezelőtt a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége Rima-
szombati Területi Választmányának 
elnökévé választottak, amely tisztség-
ben az idén is megerősítettek, és még 
hozzátettek egy lapáttal, mert bekerül-
tem az országos elnökségbe is. Nagy 
öröm számomra a tagok bizalma és 
az, hogy hasznos lehetek, most én se-
gíthetek abban, hogy a pedagógusok 
szerszámosládájába hasznos eszközök 
kerüljenek. Tanulmányutakat, konfe-
renciákat, képzéseket, különböző ren-
dezvényeket szervezünk a pedagógu-
sok számára, akiknek évről évre nő a 
száma a szövetségben. Ebben az évben 
én fogom regisztrálni az új tagokat, és 
abban bízok, hogy sok munkám lesz 
majd.

Alelnöke vagyok a Pósa Lajos Társa-
ságnak, amely a magyar gyermekiro-

dalom megteremtője munkásságának 
bemutatását és népszerűsítését tűzte 
ki célul, folytatva a 2014-es emlék-
évben megkezdett munkát, amely 35 
helyszínen 69 rendezvényt foglalt ma-
gába. Itt a pályázatok megírásában és 
elszámolásában segédkezem, valamint 
van egy alkotóműhelyünk (Pósa bá-
csi szerkesztősége), amelyben a költő, 
lapszerkesztő műveit mutatjuk be a 
gyerekeknek és felnőtteknek a dráma-
pedagógia eszközeivel. 

Talán a társaság körülötti munká-
nak is köszönhető, hogy egyre jobban 
érdekelnek térségünk értékei. Már a 
harmadik kis diákcsoporttal kutat-
juk a nevezetes személyiségeink te-
vékenységét, a helyi anekdotákat, az 
ételkülönlegességeket és mindent, ami 
érdekes. Ennek a elfoglaltságnak kö-
szönhetően a Felvidéki Értékőrzők ve-
télkedőből bekerültünk a Kárpát-me-
dence kincsei című hungarikumokkal 
foglalkozó vetélkedő elődöntőjébe, 
amely Lakiteleken volt. Tavaly zsűri-
tagként vettem részt ezen a versenyen. 

Sok a tennivaló, és ahogy szétnézek, 
egyre több feladatot látok. Viszont va-
sárnaponként a kis bátkai református 
templomban arról a szószékről hallga-
tom az igehirdetést, amelyen a követ-
kező ige van felírva: „Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem meg-
erősít“ (Fil 4,13).

Pedagógus kollégáimnak azt aján-
lom, hogy soha ne adják fel a fárado-
zást szebbé, jobbá, gazdagabbá tenni 
a körülöttünk lévő világot és élhetővé 
tenni a jövőt azzal, hogy gondolkodó, 
tettre kész, alkotó fi atalokat nevel-
nek. Ehhez a nélkülözhetetlen érté-
kes munkához kívánok elegendő erőt, 
egészséget, szeretetet és áldást!

Jakubeková Romana (12 éves) Kyllönen Mia Emilia (12 éves)
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A Katedra előző (XXVI/6) számá-
ban áttekintést igyekeztem nyújtani 
azokról a főbb tendenciákról, melyek 
„oktatásügyi reform” címszó alatt a 
változás szándékát és reményét kom-
munikálták mind a szakmai, mind a 
laikus közönség felé. A máig elérhető 
és hivatkozott ún. stratégiai dokumen-
tumok összefoglalják azokat az eszmé-
ket, motívumokat és értékeket, melyek 
megvalósulása esetén ténylegesen egy 
korszerű és a jelen (esetleg jövő) kor-
hoz igazított oktatásügyi rendszerhez 
lenne szerencsénk. A tisztelt olvasó 
számára azonban már a fent idézett ta-
nulmányomból és ezen sorokból nagy 
valószínűséggel kiolvasható, hogy 
ami terv és szándék szintjén megfo-
galmazódott az elmúlt közel három 
évtizedben, azt a gyakorlatba (sajnos) 
nem sikerült maradéktalanul átültetni. 
Vannak persze olyan elemei az okta-
tásügyi reformoknak, melyek meg-
valósultak (pl. az egyes iskolatípusok 
fenntartóinak defi niálása, a közoktatás 
normatív alapú fi nanszírozása, stb.), 
de olyan lényegi változások, melyek a 
mindennapi nevelő–oktató munkát il-
letik, csak az elképzelések, tervek, óha-
jok – esetleg álmok szintjén maradtak. 
A legfőbb gond az, hogy mindeközben 
eltelt közel három évtized, megválto-
zott a világ, és vele együtt nagyon sok 
minden, ami alapján és ahova kellene 
irányulnia az intézményes edukáció-
nak. Azt sem mondhatjuk (kifogás-
ként, ürügyként), hogy nincs elegendő 
információnk, összehasonlítási ala-

punk, intő jelünk ahhoz, hogy ráéb-
redjünk: elmenőben van a vonat. Az a 
vonat, mely nem döcög, hanem egyre 
sebesebben száguld. A vonat a világ 
és a kor, melyet nem nagyon érdekel, 
hogy valaki kimarad vagy lemarad 
róla. Globális világban élve és gondol-
kodva lassan, de biztosan kifogyunk a 
regionalitás érveiből és kifogásaiból. 
Nem árulok el újdonságot azzal, hogy 
reformokra, rendszerszintű újításokra 
akkor szokott szükség lenni, annak 
igénye felmerülni, amikor általános 
elégedetlenség mutatkozik azzal a 
rendszerrel szemben, mely az adott 
időben meghatározza és működteti a 
folyamatot. S hogy elégedetlenségből 
nincs hiány, az is tény. Hasonlóképpen 
reformból és megoldási javaslatokból 
sem volt hiány az elmúlt három évti-
zedben, de tényleges rendszerszintű, 
mélyreható és leginkább a nevelés és 
oktatás tartalmát érintő változás és 
változtatás mindezidáig nem történt. 
Képletesen azt is mondhatjuk, hogy a 
2019-ben működő iskolák nem sok-
ban térnek el a három évtizeddel ez-
előtt dolgozó oktatási intézményektől. 
Adódik a kérdés: Van-e értelme és 
esélye várni/kivárni egy ténylegesen 
megvalósuló reformot, vagy valami 
mást kell(enne) tennünk? Válaszom a 
kérdésre nem költői, de nem is egyér-
telmű, hiszen a szakma sem egységes 
a megválaszolásában. Ami viszont en-
gem illet, ki kell fejeznem elég egyér-
telmű kiábrándultságomat egy átfogó 
oktatásügyi reform megvalósulása 

ügyében. Ezzel nem a jelen helyzetbe 
való beletörődést szeretném sugallni, 
hanem inkább azt, hogy átfogó, komp-
lex és globális reform helyett több 
kisebb, a nevelési–oktatási rendszer 
egyes területeit érintő változtatást kel-
lene célul kitűzni. 

TUDJUK, HOGY MIT KELL MEG-
VÁLTOZTATNI – A KÉRDÉS, HOGY 
MIKÉNT
Ez a kérdés fogalmazódott meg a 2018. 
évi Katedra Nap során, melyet Fodor 
Attila előadása mellett Andruskó Imre 
és Albert Sándor hozzászólása, a vitá-
ban elhangzott véleménye is megerő-
sített bennem. Ismételten megjegy-
zem, hogy nem beszélhetünk teljes 
nézetazonosságról a reformok jellege 
és volumene terén. A tekintetben vi-
szont igen, hogy nincs vesztegetni való 
időnk. Több oknál fogva sincs. Egy-
részt a szakmai felelősség és becsület is 
azt diktálja, hogy a(z) (szak)ember azt, 
amit művel, korszerűen és a lehető leg-
magasabb minőségi elvárások alapján 
tegye. Másrészt iskoláink szempont-
jából is egzisztenciális kérdés, hogy a 
magyar iskola a kornak megfelelő cé-
lok felé és módon gyakorolja a rá bí-
zott és tőle elvárt feladatokat. 

Első hallásra egy laikus számára 
talán érthetetlennek tűnik, hogy há-
rom évtized alatt miért nem sikerül 
egy épkézláb reformot kidolgozni és 
a gyakorlatba átültetni. Miért éppen 
az oktatásügy az a kakukktojás, mely 
kilóg azon rendszerek sorából, melyek 

PINTES GÁBOR

OKTATÁSÜGYI REFORMOT: 
IGEN VAGY NEM?1
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óriási tömegeket érintenek, melyekről 
rengeteg szó esik (leggyakrabban nem 
pozitív értelemben), szinte képtelen a 
megújulásra. A mindennapi életünk 
megannyi területén ment végbe gyö-
keres változás, és talán már nem is 
emlékszünk, hogy milyen volt bank-
rendszerünk, a média, a távközlés 
harminc évvel ezelőtt. Ezzel szemben 
(ahogy már említettem) az iskoláink 
és a bennük folyó oktató–nevelő mun-
ka nagyon is hasonlít a múlt század 
nyolcvanas éveinek végéhez. Tisztelet 
a kivételnek. 

Igazi változást és változtatást (re-
formot) többféleképpen lehet vég-
hezvinni. Az első változat egy erősen 
központosított rendszert feltételez, 
melyben a fenntartó és a feltétele-
ket diktáló fél hatalmából kifolyólag 
aránylag egyszerű módon viheti vég-
be az általa elképzelt korrekciókat, és 
alakíthatja elképzelése szerint a rend-
szert. Az aránylag gyors és hatékony 
véghezvitelnek vannak azonban há-
tulütői és kockázati tényezői is. Itt és 
most leginkább a demokratikus elvek 
esetleges sérülését értem ez alatt. Tud-
nunk kell viszont azt is, hogy amikor 
nagy a baj, gyakran kell direktív lépé-
sekhez folyamodnunk. Ez a hozzáállás 
felülről irányított és levezényelt refor-
mot jelent, mely az esetleg meg nem 
értett és elfogadott szándékok ellenére 
közép- és hosszútávon eredményes és 
életképes lehet. A másik lehetőség egy 
alulról építkező és tudatos szakmai és 
laikus közösség együttműködésén és 

a konszenzuson alapuló megegyezés 
reformja.

A hazai oktatásügy esetében viszont 
nem beszélhetünk sem felülről diktált, 
sem alulról építkező reformról. Igazat 
adok Albert Sándor azon nézetének, 
hogy igazi reform megvalósulásá-
ról Szlovákiában nem lehet beszélni. 
Legalábbis nem komplex értelemben. 
Vannak területek, melyeken végbe-
mentek bizonyos változások, de ezek 
inkább az oktatásügyünk szervezési, 
fi nanszírozási és formális területét 
érintették. Másrészt egyet kell értenem 
Fodor Attila első olvasatra talán erős 
kijelentésével is, hogy a hazai pedagó-
gusközösség „torkán” már nem lehet 
egy újabb, felülről diktált reformot 
„lenyomni”. A felettébb szerencsétlen 
helyzet ugyanis azt hozta, hogy voltak 
és vannak felülről meghozott és gyak-
ran a pedagógusközösségre, diákok-
ra, szülőkre erőszakkal kényszerített 
változtatások, melyek híján vannak 
szinte bárminemű rációnak, stratégiai 
elképzelésnek. A gyakorlati hasznuk is 
gyakran egyenlő a nullával. A szakmai 
és a laikus közösség mégis ezekkel azo-
nosítja a reformot, és mára, mondhat-
ni, szitokszó lett a reform kifejezés az 
iskola- és oktatásügy terén. Így lehet 
egyszerre igaza Albert Sándornak és 
Fodor Attilának is. A nem is annyira 
kérdés, inkább felelős kötelesség tehát 
azt diktálja számunkra, hogy nagyon 
komoly munkába kell belefognunk 
ahhoz, hogy azt a már említett vonatot 
nehogy mindenkorra lekéssük, s ezzel 

jövő generációk sorsát határozzuk és 
pecsételjük meg – negatív értelemben. 

Meggyőződésem, hogy átfogó és 
globális oktatásügyi reformra várni je-
len esetben, helyzetben és harminc év 
tapasztalatának birtokában nem lenne 
helyes dolog. Nagyon sok példa és bi-
zonyíték áll rendelkezésünkre, hogy a 
mögöttünk tudott három évtizedben 
meg lehetett volna valósítani egy olyan 
reformot, melynek mára talán már az 
eredményét is láthatnánk. Bizonyos 
okok folytán viszont minderre nem 
került sor. Ha viszont nem akarunk 
sodródni azzal a hullámmal és áram-
lattal, mely nélkülöz bárminemű stra-
tégiai elképzelést és hosszú távú célo-
kat, az aktivitást és kezdeményezést 
saját kezünkbe kell vennünk. Én úgy 
nevezném mindezt, hogy a kétséges 
„nagy reform” helyett sok kis refor-
mot, illetve innovációt kell kidolgozni, 
kipróbálni és bevezetni iskoláinkba. 
Nem valamiféle nagy csinnadrattával 
járó forradalomról elmélkedem, ha-
nem egy, az adott feltételeket és kö-
rülményeket elfogadó, esetleg azok 
határait feszegető változások és változ-
tatások sorozatára gondolok. 

Gyakran idézett stratégiai doku-
mentum részemről a Tanuló Szlová-
kia dolgozat, mely részletes elemzés és 
állapotfelmérés alapján határoz meg 
egy sereg elérendő célt. Az oktásügyi 
tárca számára ez nem volt elég konkrét 
és alkalmazható anyag, ezért inkább 
Excel táblázatokba szorított kétéves 
akciótervek által képzeli el a jövő ok-
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tatásügye felé vezető utat. Ez legyen 
a tárca problémája. Szerintem ezek a 
táblázatok ismételten nem arról szól-
nak, amire szükség lenne. Ezért kell 
részünkről kiemelni azokat a straté-
giákat, hosszú és középtávú célokat, 
melyeket részeire és feladataira bontva 
hónapok, esetleg évek múlva a gyakor-
latban vizsgálhatunk és alkalmazha-
tunk. A Tanuló Szlovákia dolgozatnak 
egyik sarokköve az ún. „puha készsé-
gek – soft  skills” felé történő elmozdu-
lás. Fodor Attila a Katedra Napokon 
elhangzott előadásában ezt többek 
között úgy fogalmazta meg, hogy az 
oktatásnak a tanítás helyett a tanulásra 
kell összpontosítania. Arra, hogy ne 
a tanár által tanított tananyag legyen 
a folyamat központi eleme, hanem 
a tanuló tanulási készsége. Az, hogy 
miként tud megtanulni tanulni, mi-
ként sajátítja el azokat a készségeket, 
melyek segítségével nem csak egy jól 
hangzó frázis lesz az élethosszig tartó 
tanulás, a lifelong learning. 

A nehézség itt is a „hogyan”-ban 
rejlik. A modern didaktika, pl. a 
pszichodidaktika rendelkezik azokkal 
az eljárásokkal, melyekkel ezeket a 
célokat el lehet érni. Az a feladatunk, 
hogy olyan eljárásokat válasszunk ki, 
melyek a gyakorlatban is alkalmazha-
tók – és kezdjük el használni őket. Irre-
ális lenne azt hinni, hogy pár hónap le-
forgása alatt a tanítók és tanárok nagy 
többsége képes átállni olyan stratégi-
ákra és metodikákra, melyekről talán 
tanult egyetemi tanulmányai során, de 
a gyakorlatban még nem alkalmazta 
őket. Első lépésben kisebb mintán tör-

ténne az elmélet gyakorlati hitelesíté-
se, mely után következhet a szélesebb 
körű alkalmazás. Nem a pesszimiz-
mus, inkább a reális gondolkodás és 
szakmai tapasztalat mondja belőlem, 
hogy legalább egy pedagógusgenerá-
cióba fog telni az, hogy gyökeres és 
tényleges változásokról beszélhessünk. 
Feltéve, ha ma munkához látunk.

Az ún. kis reformok, innovációk 
stratégiáját segítheti a „jó gyakorlat 
példája”, melynek célja az ún. köve-
tendő közoktatási (nevelési és okta-
tási) gyakorlatok azonosítása. Célunk 
kidolgozni egy olyan tervezetet, mely 
alapul szolgál a közoktatás gyakorla-
ti innovációinak megvalósításához. 
Információval rendelkezünk szá-
mos olyan, a gyakorlatban egyedinek 
mondható edukációs gyakorlati pél-
dákról, melyek modernnek és inno-
vatívnak nevezhetők, de eddig isme-
retlen (inkább sejtett) okoknál fogva 
nem nyertek széles körű alkalmazást. 
Fontosnak tartjuk ezért az empirikus 
tapasztalatok gyűjtésének és szakmai 
elemzésének felvállalását a felvidéki 
és az anyaországi iskolák edukációs jó 
gyakorlat példájával kapcsolatban. A 
folyamat két szakaszra osztódna: 

1. ún. terepmunka, azaz a hazai és a 
magyarországi iskolákban alkalmazott 
innovatív gyakorlat rögzítése és pon-
tos szempontrendszer alapján történő 
kiértékelése, 

2. a megvalósított elemző és összeg-
ző munka után a felvidéki közoktatási 
intézmények feltételeihez történő iga-
zítás – azaz a konkrét törvényi és gya-
korlati feltételek elemzése a korábban 

megállapított és körülhatárolt gyakor-
lati innovációk gyakorlati megvalósít-
hatósága szempontjából. 

Mindezek kimenete (mit változtas-
sunk) alapul szolgálna az innovációk 
gyakorlati megvalósításához (hogyan 
változtassunk). Az egyes részfeladatok 
egy-egy dolgozat és szakmai kollokvi-
um formájában lennének a szélesebb 
szakmai közösség elé tárva – így segít-
ve az elmélet és a „jó gyakorlat példá-
jának” minél szélesebb körben történő 
alkalmazását.

HOSSZÚ ÉS RÖGÖS ÚT ÁLL 
ELŐTTÜNK
Az itt felvázolt innovatív stratégia csak 
egy a sok közül, mely utat mutathat 
azon célunk felé, hogy végre tenni tud-
junk és tegyünk is egy modernebb és 
ezzel jobb nevelési–oktatási gyakorlat 
felé. Nehéz és hosszú út áll előttünk, 
és a folyamat/rendszer minden elemé-
nek együtt kell akarnia és működnie 
ahhoz, hogy valamiféle eredményt és 
előrehaladást remélhessünk. Ha ma 
elkezdjük, van esélyünk. Ha kivárunk, 
holnap már késő lehet.

FELHASZNÁLT ÉS IDÉZETT IRO-
DALOM, ILL. EGYÉB FORRÁSOK
 Fodor Attila: Csak reformot ne?! címmel 

elhagzott előadása a XXVII. Katedra Nap 
rendezvényén 2019. november 30-án
 Albert Sándor és Andruskó Imre felszóla-

lása a XXVII. Katedra Nap rendezvényén, 
2019. november 30-án
 https://www.minedu.sk/uciace-sa-

slovensko/

________________________________________________________

1 A tanulmány szerves részét képezi a VEGA 1/0098/17 Az individuális koncepció és a tanítási stratégia összefüggései a pedagógusi életpálya 
szempontjából c. kutatási projektnek.
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TÓTH ERIKA

ISKOLAÉRETT(LEN)SÉG

Menjen vagy maradjon? Mármint is-
kolát kezdjen-e a hatodik életévét au-
gusztus 31-ig betöltő nagycsoportos 
óvodás, vagy esetleg maradjon még egy 
évet az óvodában? Ezt a kérdést a hat-
éves óvodások szülei az iskolai beíratá-
sok közeledtével nagy valószínűséggel 
felteszik maguknak, jobb esetben az 
óvópedagógusok véleményére is kí-
váncsiak. A legfontosabb és sokszoro-
san aláhúzandó válasz: éretlen gyere-
ket ne adjunk be iskolába! De a másik 
végletet is kerülni kell: iskolaérett gye-
reket ne hagyjunk az óvodában „játsza-
ni”. Mégis mi alapján döntsön a szülő, 
milyen lehetőségei vannak? 

Ha kérdéses az iskolaérettség, a vizs-
gálatára többféle módszer, teszt létezik. 
Az óvodában a szülő kérheti gyerme-
ke számára a pszichológiai vizsgálatot, 
esetleg magán úton mérheti fel cseme-
téje képességeit, készségeinek fejlettsé-
gi szintjét. Az alábbiakban nagy vona-
lakban összefoglalom az iskolaérettség 
feltételeit: a testi fejlettség, az értelmi 
képességek és a szociális képességek 
fejlettségének kritériumait.

TESTI FEJLETTSÉG
Egy átlagos 6–7 éves gyerek kb. 120–
130 cm, 20–22 kg körüli, ami nem-
csak azért fontos, hogy az iskolatáskát 
elbírja (hiszen legtöbbször ezt a szü-
lő cipeli), hanem hogy bírja a fi zikai 
terhelést, a napi több órán keresztüli 
padban ülést. A fogváltásnak is meg 
kell kezdődnie, mivel ez az idegrend-
szer érettségéről ad jelzést. A nagy-
mozgások rendezettsége is fontos, a 
megfelelő fi nommotorika, valamint az 
egyensúlyérzék. Jó kéz–szem koordi-
nációval kell rendelkeznie, ami képes-
sé teszi majd arra, hogy írás közben a 
szöveget – és ne a kezét nézze. Egyér-
telműn ki kell alakulnia a jobb- vagy 
balkezességnek, sőt optimális esetben 

ugyanazon oldali szem- és füldomi-
nanciának. Régen azt mondták, ha a 
gyerek tud biciklizni, be tudja kötni 
a cipőfűzőjét és kiesett már a foga, 
mehet az iskolába. Van ebben az állí-
tásban valami, ugyanis például a cipő-
fűző bekötéséhez egy sor részképesség 
összehangolása szükséges. Sok elsős, 
másodikos azért nem hord fűzős ci-
pőt, mert nem tanulta meg bekötni. 
Biciklizni sem tud minden gyerek, 
ami régebben nem volt jellemző. Az 
iskolaérett kisgyerek alakja is megvál-
tozik, megnyúlik, mire iskolába lép. 
Ezt úgy a legegyszerűbb leellenőrizni, 
ha a gyerek a jobb kezével a feje fölött 
meg tudja fogni a bal fülét, és ugyanezt 
fordítva is képes megtenni. Ezenkívül 
még rendkívül fontos a helyes ceru-
zafogás, amellyel az első osztályban 
gyakran hónapokig küszködünk. 

AZ ÉRTELMI KÉPESSÉGEK 
FEJLETTSÉGE
Az értelmi képességek közül a követ-
kező területeket emelem ki: gondol-
kodás, emlékezet, fi gyelem, memória, 
rész–egész viszony, azonosság–külön-
bözőség felismerése, sorrendiség, irá-
nyok ismerete, a gyerek általános tájé-
kozottsága (neve, lakhelye, szülei neve, 
munkájuk, évszakok, napszakok, na-
pok), beszédkészség, elemi számolási 
készség, analizáló–szintetizáló képes-
ség (szavak hangokra bontása, hangok 
összerakása szavakká). Ez utóbbi az a 
terület, amelyet leginkább preferálnak, 
pedig az érzelmi, szociális és a fi zikai 
érettség ugyanolyan fontos az iskola-
kezdésnél. 

A SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
FEJLETTSÉGE
Fejlett szocializáció nélkül nehéz be-
illeszkedni az iskolai rendbe. Az óvo-
da legfontosabb feladata a megfelelő 

szocializáció kialakítása. Fontos, hogy 
a gyermek alkalmazkodni tudjon az 
iskolai szokásokhoz, a társakhoz, ta-
nítókhoz, hogy be tudjon illeszkedni 
az iskolai rendbe. A kudarctűrés, a 
feladatvállalás, a szabályokhoz való 
alkalmazkodás mind-mind szüksé-
ges lelki tényezők, és ami rendkívül 
fontos még, a gyerek viszonyulása az 
iskolához: készül-e rá, beszél-e róla, 
eljátssza-e az iskolai életet. Nem lehet 
eleget hangoztatni, hogy az iskolakez-
déssel soha ne riogassuk a gyereket, ne 
negatívumként prezentáljuk, sem szü-
lőként, sem pedagógusként. A mi hoz-
záállásunk a gyerek számára példaér-
tékű. Jó lenne, ha szorongás helyett 
pozitív, érdeklődő, kíváncsi attitűd 
venné körbe az óvodából iskolába lépő 
gyermekeket, minden oldalról meg-
erősítve és biztatva a szárnybontogatá-
saikat. Az iskolakezdésben elsősorban 
ne a nehézségeket, hanem a lehetősé-
geket lássuk meg, vagyis próbáljunk 
meg szemléletet váltani! 

Szeptemberben az osztályom ajtajá-
ra (első osztály) óriási színes ceruzákat 
ragasztottam ki kartonból kivágva, kü-
lönböző pozitív gondolatokkal, és leg-
felülre egy óriási sárga ceruzába piros 
színnel beírtam: De jó, hogy itt vagy! 
Bár a szakértők szerint a színeknek 
nagy jelentősége van, a színválasztá-
som spontán volt, utólag tudatosítot-
tam magam is, hogy a sárga és piros 
szín is a saját viszonyulásomat tükröz-
te. Most, a félév elteltével, úgy érzem, 
a gyerekeim velem együtt ezt élik meg: 
jó, hogy vagyunk egymásnak, egymá-
sért az osztályunkban, az iskolában. 
Szerintem ez a legeslegfontosabb. Mert 
a tanulás így játék, élmény és felfede-
zés. Lehet derűsen kezdeni az iskolát? 
Csak így lehet!
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alá. Ezek a jelenségek tanulókra és taná-
rokra egyaránt nagy lelki terhet rónak. 
Annak érdekében, hogy mindkét fél 
kiegyensúlyozott legyen, fi gyelmet kell 
fordítani a lelki egészségre, amely nem 
csak az intézmény keretein belüli mun-
kára, hanem a magánéletre is kihat. 

Az idézett szerzők megfogalmazásá-
ból világossá válhat számunkra, hogy a 
mentálhigiénés törekvések egybevágnak 
a pedagógia általános célkitűzéseivel, 
ennek köszönhetően válhat alkalmassá 
az oktatási rendszer a mentálhigiénés 
szemlélet befogadására. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy az iskolát „te-
rápiás intézménnyé“ kellene átalakítani, 
hiszen a társadalmi elvárások továbbra 
is azt követelik meg az iskolától, hogy 
oktasson. Azonban az oktatás is hatéko-
nyabbá válhat, ha növelni tudjuk men-
tálhigiénés potenciálját, ezáltal az egész 
iskolai környezet jobban hozzájárulhat a 
gyermekek személyiségének egészséges 
fejlesztéséhez, akárcsak a pedagógusok 
lelki egészségének megőrzéséhez. 

Végül szeretném felhívni a fi gyelmet 
arra, hogy a Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsésztudományi Karának 
Pszichológiai Továbbképző Központja   
a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés 
Közösség támogatásával mentálhigi-
énés szakirányú továbbképzést tart 
Felvidéken. A  következő évfolyam 
előreláthatóan 2020 szeptemberében 
indul (Jelentkezni az alábbi linken le-
het: http://www.kre.hu/btkfelveteli/). 
A továbbképzés helyszíne a lévai refor-
mátus egyházközség központi épülete. 
A mindennapok során jól hasznosítha-
tó ez a többlettudás. Várjuk azokat a pe-
dagógusokat, akik számára az iskolai lét 
komplexebb az oktatásnál, akik a gye-
rekek és a kollégák lelki egészségéért is 
akarnak tenni a jövőben.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Bagdy Emőke, Telkes József (1990): Szemé-

lyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tan-
könyvkiadó, Budapest.
 Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés – a lélek 

védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapel-
vei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. 

Pannónia, Pécs.
 Murrell, S. A. (1973): Community psycho-

logy and social systems. Behavioral Publi-
cations, New York.

A mentálhigiéné meghatározására 
több szerző is vállalkozott már. Abban 
valamennyien egyetértenek, hogy ez 
egy egészségközpontú szemléletmód, 
amely elméleti és gyakorlati tudást egy-
aránt tartalmaz annak érdekében, hogy 
lelki egészségünket megóvjuk. Művelői 
szerint az emberek lelki problémái mér-
sékelhetőek, mi több, megelőzhetőek. A 
gyakorlatban az életminőség javítására 
irányul, közvetve és közvetlenül segíti a 
lelki egészség (ki)fejlesztését, megóvá-
sát és fenntartását.

A mentálhigiéné fő feladata három 
prevenciós szintre bontható. Az elsőd-
leges megelőzés azoknak a tényezőknek 
a megszüntetésére törekszik, amelyek 
egészségvesztést okoznak vagy hozzájá-
rulnak ezek kifejlődéséhez. Ezek olyan 
tevékenységek, melyek az általános 
egészséget segítik elő, vagyis növelik a 
megbetegítő tényezőkkel szembeni el-
lenállást. Emellett célja még a specifi kus 
betegségek megelőzése is. A másodla-
gos megelőzés a különböző betegségek 
és zavarok korai felismerésével és ke-
zelésével foglalkozik, ezek időtartamát 
és súlyosságát hivatott csökkenteni. 
A harmadlagos megelőzés célja a már 
kialakult betegségek okozta károsodá-
sok, tünetek megszüntetése és a továb-
bi egészségkárosodás lehetőségének 
csökkentése (Bagdy és Telkes nyomán, 
1990).

Az egészségre hajlamosak vagyunk 
úgy gondolni, mint a betegség hiányá-
ra. Azonban e két fogalom nem két 
egymást kizáró, hanem komplementer 
fogalmak. Vagyis azok a tényezők, ame-
lyek egy betegség kialakulásáért felelő-
sek, függetlenek lehetnek az egészségért 
felelős tényezőktől. Az egészség tehát 
nem egyenlő a betegség hiányával.

Felgyorsult világunkban az elvárt 
társadalmi szerepek (lehetnek ezek vélt 
vagy valós elvárások) egyre nagyobb 
alkalmazkodási képességet kívánnak 
felnőttől és gyermektől egyaránt. En-
nek létrehozása és megtartása sokszor 
nehéz feladatnak bizonyul. Javarészt 
ennek köszönhető az, hogy az elmúlt 
évtizedekben központi témává vált a 
lelki egészség szerepe.

A szocializáció során a különböző 
terepek más-más feladatra készítenek 
fel. A családban megtapasztaljuk a sze-

retet erejét, az óvodában elsajátítjuk az 
alapvető társas normákat játék formájá-
ban, az iskola pedig a munkára, a közös 
együttműködésre készít fel. A fejlődés 
záloga, hogy ez a három színtér illesz-
kedjen, és a gyermek számára létrejöj-
jön egyfajta pszichoszociális összhang 
(Murrell, 1973).

A gyermek személyisége a nevelés, a 
család, a közösséghez tartozás, az iskola 
és a társadalom bonyolult kölcsönha-
tásában formálódik. Buda Béla (2003) 
úgy gondolta, hogy az iskola az egyik 
legfontosabb „akciós tér“ a mentálhi-
giéné számára. Épp ezért a társadalom 
elsősorban a pedagógusoktól remélheti 
a személyiségfejlődésre gyakorolt po-
zitív hatásokat. Ez az iskola alapvető 
funkcióinak egyike. Az iskola másik 
fontos funkciója a korrektív, gyógyító 
szerepe. Ennek megvalósulásához egy-
fajta segítő, fejlesztő pszichokultúra je-
lenléte szükséges. Ahhoz, hogy ez meg-
valósulhasson, érdemes lenne nagyobb 
hangsúlyt fektetni a pedagógusok pszi-
chológiai felkészítésére, a tanár–diák 
közötti kommunikáció javítására, illet-
ve a pedagógusi szerepviselkedés terü-
letén. Ebből kifolyólag a pedagógusok 
páratlanul fontos szerepet tölthetnek 
be a prevencióban, hiszen ők az egyet-
lenek, akik nap mint nap találkoznak a 
gyermekekkel, míg más segítő szakma-
beliek csak alkalmanként. A szocializá-
ciós folyamat alappillére a pedagógus 
mintanyújtása, szilárd értékrendje. De 
ne feledjük el, hogy a pedagógus mun-
kaeszköze saját személyisége, ezért na-
gyon fontos a tanárok lelki egészségé-
nek védelme.

Az iskolai mentálhigiéné közvetlen 
célja, hogy az iskola minden szereplő-
je – legyen az tanár, diák, szülő – egy-
aránt jól érezze magát, örömteli legyen 
a munka mindannyiuk számára. Az is-
kolában tanítható és fejleszthető képes-
ségek átadásával foglalkozik, elősegíti a 
lelki egészség megőrzését, az egészséges 
életforma kialakítását. Ezenfelül foglal-
kozik az iskolával kapcsolatos problé-
mákkal, főként azok megelőzésére fó-
kuszál – szögezi le Kézdi (1998).

Az iskolai mentálhigiéné jelentőségét 
az egyre erősödő versenyhelyzet, a nö-
vekvő megfeleléskényszer és a folyton 
változó követelményrendszer támasztja 

HALÁSZ-SZABÓ KATALIN

A MENTÁLHIGIÉNÉ JELENTÉSE 
ÉS SZEREPE AZ ISKOLÁBAN
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Egy kvalitatív empirikus kutatás része-
ként tánc- és mozgásterápiás koncep-
ciót és workshopot fejlesztettem ki „A 
stressztől a fl ow-ig” címmel. A jelen 
cikk bemutatja az elméleti hátteret, 
hogy miért a „tudatos jelenlét  – le-
lassulás – fl ow” a stresszoldás kulcs-
fontosságú tapasztalata ebben a kon-
cepcióban. Az empirikus eredmények 
pozitív hatást mutatnak a rövid távú 
stresszkezelésre. A résztvevők nyilat-
kozatai alapján hosszú távú pozitív ha-
tások is várhatók.

A STRESSZOLDÁS MÓDSZEREI
Egy dinamikus, gyorsan változó, egy-
re inkább digitalizált világban élünk. 
A gyorsulás és a biztos munkahelyek 
hiánya egyre nagyobb stresszhez és 
egzisztenciális szorongáshoz vezet-
nek a társadalomban. A munkahelyi 
elvárásrendszer csökkenése általában 
illúzió. Éppen ezért fontos, hogy egyé-
nileg megtaláljuk az új hozzáállásun-
kat: Hogyan maradjunk bensőnkben 
nyugodtak és testünkben feszültség-
mentesek a stresszes helyzetekben?

Ehhez a külső körülményeinket és 
belső pszichológiai erőforrásainkat kell 
úgy alakítani, hogy napról napra vagy 
akár pillanatról pillanatra helyreálljon 
az egyensúly bennünk. A kérdés az, 
hogy hogyan. Kaluza (2012) szerint a 
stresszoldás alapját a következő készsé-
gek képezik:

1.  Az instrumentális stresszkompe-
tencia kiindulópontja a stresszorok 
kezelése, a külső körülmények át-
szervezése

2.  A mentális stresszkompetencia a 
gyakran automatikusan lefutó 
stresszgeneráló és -súlyosbító gon-
dolatok felismerését jelenti, amiket 
egy következő lépésben hasznos 
gondolatokká alakítunk

3.  A testi feszültségeket pedig regene-
ratív stresszkompetenciával oldjuk.

Ebben a rendszerben az érzelmi 
szabályozásnak nincs jelentős szerep 
tulajdonítva, annak ellenére, hogy az 
érzelmek képezik a fent említett folya-
matok alapját és belső közegét. Példa-
ként említhetjük a perfekcionista hoz-
záállás bensőnket szorongató hatását, 
de ugyanúgy lehetséges a nehézségek 
pozitív kihívásként történő érzékelése, 
ami a fenyegetettség-érzet helyett lel-
kesedést, koncentrált erőérzetet vagy 
akár jókedvet is kelthet. Kutatásom 
középpontjában ez az érzelmi szabá-
lyozás s az ehhez kapcsolódó egyéni 
felelősségünk áll. Nevezzük érzelmi 
stresszkompetenciának.

A krónikus stressz és a kiégés 
(Burnout) tehát nemcsak a túlterhelés-
nek köszönhető. Az igazi kiváltó ok a 
negatív érzelmi állapotaink nem meg-
felelő kezelése, és az ahhoz kapcsolódó 
töredezett, súlyos esetekben elveszett 

kapcsolat önmagunkkal. Ilyenkor a 
belső szükségleteket és igényeket nem 
érezzük és ezáltal nem is tudjuk kife-
jezni. Ez egy veszélyes határtalansá-
got eredményezhet, ami lélegzetelál-
lító cselekvéskényszerhez is vezethet 
(Prieß, 2013, 72). Ennek a polaritásnak 
a másik véglete pedig a kiégés és a de-
presszió.

A hatékony stresszoldáshoz tehát 
meg kell tanulni az érzelmek, különö-
sen az agresszió és a félelmek konst-
ruktív kezelését. A krónikus stresszből 
való kiút az önmagunkkal folytatott 
őszinte párbeszéd, aminek következ-
tében igényeinkért akár a harcot is fel 
kell vennünk a külvilággal. Senki sem 
mehet át helyettünk a tűzön. A kom-
penzációból és a függőségből való kiút 
a konfl iktuson keresztül vezet. A meg-
előzés alapvető feltételei tehát a belső 
és külső valóságokkal való szembené-
zés és a velük való kapcsolat megoldá-
sa, illetve a hozzájuk való viszonyulás 
átformálása.

TÁNC- ÉS MOZGÁSTERÁPIA A 
STRESSZOLDÁSBAN
Mind a kutatás, mind a gyakorlat azt 
mutatja, hogy az egyéni készségek 
fejleszthetők a stressz kezelésében 
(Kaluza, 2011). A növekvő stressz-
szint ellenére mindenki megvédheti 
egészségét, és fenntarthatja hosz-
szú távú teljesítményét. Az egyetlen 

BERGER KRISZTINA

TUDATOS JELENLÉT, 
LELASSULÁS, FLOW!
EGY HATÉKONY STRESSZOLDÓ WORKSHOP 
ELMÉLETE ÉS MÓDSZERE
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kérdés az, hogy a stresszoldás melyik 
módszerének van számunkra a legna-
gyobb hatékonysága.

A rövid és hosszú távú stressz során 
bekövetkező vegetatív reakciók mélyen 
fi zikai jellegűek. A testi szinten kezdő-
dő terápiás módszer hatékonysága már 
ezen az élettani szinten nyilvánvaló. A 
hagyományos módszerek, mint példá-
ul a viselkedésterápia vagy az időgaz-
dálkodás-tréning, az értelemre mint 
a cselekvés irányítójára alapoznak. A 
stresszoldás és a kiégés megelőzése 
tehát véleményem szerint túlságosan 
kognitív irányultságú.

Sok ember a munkaidő fűzőjében és 
a határidők nyomása alatt él. Életünk 
erősen strukturált. Ezért nem tűnik 
célszerűnek a stressz ellensúlyozása-
ként még szabályozottabbá tenni a 
mindennapokat. Mindenki értékeli az 
életvezetés szempontjából az értelmet 
és a kogníciót, a mentális szintnek 
gyakran elsőbbséget adunk, viszont az 
életminőség létfontosságú impulzusai 
az érzés és a testi tapasztalatok biro-
dalmából származnak. Az érzéseink 
és belső megélésünk halmaza dönti el, 
hogy milyen életet élünk, hogy elége-
dettek, sőt boldogok vagyunk-e. Ebből 
a szempontból van néhány hiányosság 
a társadalmunkban:

Az emberek elveszítik a saját testük 
természetes érzékelését, nem kapcso-
lódnak hozzá, nem fi gyelnek a jelzé-
seire. Például sokan az elmélyült mun-
ka közben nem veszik észre, amikor 
egészségtelen tartást vesznek fel vagy 
szünetet igényelnek. Ezért fontos szá-
momra, hogy tudatosan odafi gyeljünk 
a test jelzéseire, felébresszük és hasz-
náljuk a test érzékenységét és tudását 
mint stressz-szintünk fi nom mérő-
műszerét. Így elkerülhetők a tartásbeli 
hibák és a túlterhelés további élettani 
következményei.

A tánc- és mozgásterápia a testi 
egészségen túl megszólítja az ember 
mentális, emocionális, szociális és tu-
datalatti rétegeit is (Reichel, 2012):
   mentális szinten segíti az önrefl exió 
és az analóg gondolkodás képességét,

   érzelmi szinten hozzájuthatunk akár 
a legmélyebb érzelmi rétegeinkhez, 
amik viszont a tudatalattinkban ta-
lálható tartalmakat érik el, teszik 
megfoghatóvá,

   szociális szinten segíti az empátia és 
együttműködés képességét, ami kö-
zösséggé alakít számunkra egy cso-
port embert, így növelve biztonság-
érzetünket.

A stresszoldás hatékonysága a tánc-
terápia segítségével tehát a következő 
hipotézisek alapján növelhető:

1. hipotézis: Az érzéseinkre való 
odafi gyelés és közvetlen hozzáférés ré-
vén a stresszjelzések korábban és pon-
tosabban érzékelhetők, lehetővé téve 
számunkra a stresszhelyzetekre való 
gyors és konstruktív választ.

Ez jelentheti a frusztrációs toleran-
cia növekedését, vagy akár énhatáraink 
könnyedebb leszabását (pl. nemet 
mondani), amivel viszont az énhaté-
konyság-érzését növeljük, mert krea-
tivitásunk, időnk, képességeink önma-
gunk és nem mások céljait segítik.

2. hipotézis: A táncterápiás csoport 
megtartó közössége csökkenti az egyé-
nileg megélt stressz negatív hatásait.

A táncterápia hozzájárul a szemé-
lyiségrészek integrációjához (Klein, 
2007). A táncon és a hozzá tartozó 
belső úton keresztül egyre inkább egy-
ségként éljük meg önmagunkat. Így a 
döntéshozatali folyamatok során olyan 
személyiségrészeink is hangot kapnak, 
amelyeket egyébként nem vennénk 
fi gyelembe. Ez számunkra jótékony 
döntésekhez vezet.

3. hipotézis: A döntésfolyamatok 
táncterápiás megközelítésének ered-
ményeként önazonos megoldások-
hoz jutunk, amelyek a szervezetünk-
nek nem fognak (stressz)tüneteket 
okozni.

Az aktuális táncterápiai kutatások 
eredményei a stresszoldás hatékony-
ságát bizonyítják (Bräuninger, 2018), 
s ezzel a hipotézisek érvényességére 
utalnak. A tánc- és mozgásterápiai 
intervenciók, célcsoportok és keretfel-
tételek közötti ok-okozati kölcsönha-
tások viszont még nem tisztázottak. 
Ennek megértéséhez kíván többek kö-
zött a jelen munka hozzájárulni.

„A STRESSZTŐL A FLOW-IG” 
WORKSHOP ALAPELVEI

Annak érdekében, hogy a stresz-
szes helyzeteket testünkben feszült-
ségmentesen, belső nyugodtsággal és 
konstruktívan kezeljük, a következő 
alapelveket dolgoztam ki: „tudatos je-
lenlét – lelassulás – fl ow”. A tánc- és 
mozgásterápiás gyakorlatokon keresz-
tül ezek az elvek átélhetők, és alapve-
tő tapasztalattá válhatnak. S hogyha 
a belső megélésünket ebben a pozitív 
tapasztalati térben horgonyozzuk le, a 
stressz konstruktívan kezelhető a min-
dennapi életben.

TUDATOS JELENLÉT
A sikeres stresszoldáshoz fontos, 

hogy ismerjük a saját stresszreakció-
mintáinkat. Tisztában legyünk azzal, 
hogy melyik stresszor milyen reakciót 
vált ki belőlünk, s ezt idejében észre-
vegyük, mielőtt a feszültség elhatalma-
sodna rajtunk. Ez a „tudatos jelenlét“ 
az előfeltétele annak, hogy egyáltalán a 
stresszoldó képességeinket alkalmaz-
hassuk.

S hogy mi a test szerepe a tudatos 
jelenlétben? A test észlelése össze-
kapcsol minket a konkrét helyzettel 
és pillanattal, s nem hagyja, hogy a 
gondolatok és érzések elsodorjanak 
minket. Ily módon sikerül az érzelmi-
leg nehéz helyzetekben is bensőnkben 
megállni, visszatalálni a belső szilárd-
sághoz, csendhez és nyugalomhoz. Ez 
a megállás nem egyenlő a passzív el-
fogadással. Sokkal inkább teret teremt 
az észlelés és a cselekvés között. Így el-
kerülhetjük a sokszor automatikusan 
lezajló negatív stresszreakciókat, mint 
a szorongást, félelmet, védekezést, 
passzív elkerülést vagy akár a kontrol-
láló-manipulatív viselkedést. A belső 
nyugalom és szuverenitás megterem-
tése az adott helyzetben rugalmas és 
konstruktív cselekvést tesz lehetővé.

A tánc- és mozgásterápiás gyakor-
latok során a résztvevők megtanulják 
a test fi gyelmeztető jelzéseit észlelni és 
értelmezni, hogy időben konstruktív 
ellenintézkedéseket tudjanak tenni. 
Továbbá elsajátítják, hogyan kell a fel-
halmozódott testi és lelki feszültséget 
újra mozgásba hozni, a testből kive-
zetni vagy átlényegíteni, s ezáltal fel-
oldani.

LELASSULÁS
A jelen társadalma a gyorsaságot 

pozitívan értékeli, a hatékonysághoz 
és a teljesítményhez kapcsolja. A las-
súságot viszont az elkötelezettség hiá-
nyával vagy akár lustasággal párosítja. 
Ez az egysíkú szemlélet tévedéshez 
vezet. Bizonyos pillanattól a gyorsaság 
és gyorsulás önállósítja magát, öncé-
lúvá válik: ennek a cselekvésnek már 
nincs köze a hatékonysághoz, hanem 
kapkodáshoz, elhibázott döntésekhez, 
kimerültséghez és akár kiégéshez is 
vezethet.

A gyorsaság sokszor belső bizonyta-
lanságból származik, s pont ezt a belső 
bizonytalanságot akarjuk önmagunk 
előtt gyorsasággal álcázni, ami viszont 
negatív stresszhez és a belső feszültség 
fokozódásához vezet.
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A stresszoldás második előfeltétele 
tehát a saját belső ütemünk megisme-
rése, majd a számunkra optimális (cse-
lekvési) sebesség megtalálása. Ez az 
aktuális társadalmi elvárások függvé-
nyében gyakorlatilag lelassulást jelent.

A külső lelassulás belső közege pe-
dig a derű, mert lehetővé teszi azt a 
pozitív hozzáállást, nyugalmat és időt, 
hogy teljességében megragadjunk egy 
helyzetet, és ez alapján magabiztosan 
és konstruktívan cselekedjünk.

 
FLOW

Csíkszentmihályi (2013) fl ow-
nak, azaz áramlatnak nevezte azokat 
a tökéletes pillanatokat, amelyeket 
a cselekvés és a tudat összeolvadása 
jellemez. A fl ow állapotában semmi-
lyen erőfeszítés nem kell ahhoz, hogy 
eggyé váljunk a mozdulatainkkal. Ez 
az élmény leginkább akkor jön létre, 
amikor nagyon mélyen belefeledke-
zünk valamilyen tevékenységbe. Maga 
a tevékenység annyira izgalmas, hogy 
akár nagy erőfeszítés ellenére is vég-
rehajtjuk. Az öröm, a kreativitás és az 
élettel való teljes egység állapotát éljük 
meg. A fl ow-élmény tehát a szöges el-
lentéte a negatív stressz megélésének.

A fl ow-élmény testi jellemzője a 
szív koherenciája, vagyis a szívverés, 
a légzés és a vérnyomás optimális 
szinkronitása. Továbbá harmónia ta-
pasztalható az érzelmek irányításáért 
felelős limbikus rendszer és a tudatot 
és elmét irányító kortikális rendszer 
között. Tehát a személy a test–érte-
lem–érzelem hármasságának egységé-
ben van, ami egyszerre az önfeledtség 
és időtlenség állapota is.

Ez az élmény csak részben függ kül-
ső eseményektől. Akik megtanulják, 

hogyan kell irányítani belső élményei-
ket, képesek arra, hogy életük minősé-
gét meghatározzák. A fl ow állapotában 
a külső kihívások és a személyes ké-
pességek a felső határokon mozognak, 
illetve túl is nyúlnak azon. Ilyenkor át-
szellemülünk, gyönyörűséget érzünk, 
ami meghatározó lesz majd életünk-
ben: tudjuk és érezzük a helyes irányt. 
Alacsonyabb tudatállapotainkban is 
automatikusan efelé törekszünk.

Csíkszentmihályi szabadidős tevé-
kenységekre irányuló vizsgálataiból 
kiderült, hogy a sportolás háromszor 
gyakrabban idéz elő kiemelkedően 
örömteli állapotokat, mint egy más-
fajta passzív tevékenység. A táncnak 
pedig különleges jelentősége van fl ow-
tevékenységként: amikor a mozgás 
energiája szabadon áramlik a testben, 
s az önkifejezés mindenfajta gátlástól 
felszabadul, megfi gyelhetjük a moz-
dulatok szabad áramlását a táncban 
(„freier Fluss”). A testben lévő feszült-
ségek oldódnak, és a fi zikai blokkok 
eltűnésével a hozzájuk kapcsolódó ér-
zelmi blokkok – mint például a félel-
mek, szorongások – is lazulni kezde-
nek (Bender 2007, 17). A mindennapi 
életben pedig könnyebb lesz a fl ow-él-
ményeket létrehozni, ha testünkben a 
„szabad áramlás” („freier Fluss”) mi-
nősége rögzül.

Az itt bemutatott alapelvek, a „tuda-
tos jelenlét – lelassulás – fl ow”, kiegé-
szítik és akár kölcsönösen előidézhetik 
egymást. Például a lelassulás időt és 
teret ad a tudatos jelenléthez és észle-
léshez. A tudatos jelenlét pedig a fl ow-
állapot egyik előfeltétele és jellemzője, 
ami elősegíti a fl ow-élmény kialakulá-
sát. Ezek a kölcsönös pozitív hatások 
és viszonyrendszerek összességükben 

a stresszoldás biztos és átfogó alapját 
képezik.

„A STRESSZTŐL A FLOW-IG” 
WORKSHOP TARTALMI ELEMEI

A jelen munka alapelveit, a Kaluza 
szerinti stresszoldás módszereit is 
érintve táncterápiás gyakorlatokba 
ültettem át, amik összességükben „A 
stressztől a fl ow-ig” című workshop 
tartalmát alkotják (Berger, 2014, 56–
67). Maga a workshop tíz, egyenként 
90 perces egységből áll:

1.  Gyorsulás és lelassulás: saját belső 
ütemünk megtalálása

2. Tudatos jelenlét: érzékszervi szint
3. Stresszjelzések érzékelése
4. A lelassulás módjai
5.  Belső biztonság megteremtése: föl-

delés – középpont – légzés
6. Saját tér és határok megszabása
7.  Az agresszió szabályozásától a ma-

gabiztos erőig
8.  Feszültségek levezetése, fl ow a moz-

dulatainkban
9.  Bizalom és a csoport megtartó kö-

zössége
10. Elengedés

A workshop eredményeként a részt-
vevők kifejlesztették a saját testükre 
és személyiségükre szabott rövid, kö-
zép- és hosszútávú stresszoldó mód-
szereiket, amiket az interjúk alapján a 
mindennapokban is alkalmazni tud-
tak (Berger, 2014, 70–75). A vizsgált 
workshop mind a hatékonyság, mind 
az időtartam szempontjából alkalmaz-
ható a munkakörnyezetben. Ez heti 
találkozások vagy kétnapos intenzív 
workshop keretében is történhet.
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„Március van, március van. 
Ember s állat érzi már, 
dong a kaptár, szárnyat rezget 
százezernyi kismadár...”
(Szécsi Margit: Március)

Március az év harmadik hónapja. Ne-
vét Marsról, a háború római istenéről 
kapta. Talán azért, mert e hónapban 
mindig két évszak viaskodik egymás-
sal, a tél és a tavasz. A hónap népi el-
nevezése: Böjtmás hava, tavaszelő, ki-
kelet hava. S mint minden hónapban, 
ebben is találunk igazi, vérbeli peda-
gógusokat, akik nemzetek és gene-
rációk sokaságát tanították nemcsak 
tárgyi tudásra, hanem a pedagógia 
gyakorlatára is.

Baráth Zoltán 
Pestújhelyen született 1924. március 
1-én, biológus, egyetemi tanár. 1943-
ban iratkozott be a budapesti tudo-
mányegyetemre. Tanulmányait meg-
szakította a háború, s a hadifogságból 
visszatérve 1950-ben szerzett okleve-
let. Ezt követően az Agrártudományi 
Egyetem Kertészeti Karán lett tanárse-
géd. 1975-ben Nagykanizsára, az Ag-
rártudományi Egyetem Agronómiai 
Karára nevezték ki tanszékvezetővé, 
s itt dolgozott haláláig. Florisztikai 
és taxonómiai tárgyú publikációi a 
Földrajzi Értesítőben, a Magyar Nem-
zeti Múzeum folyóiratában és a vác-
rátóti intézet kiadványaiban jelentek 
meg. Az Akadémiai Kiadó Biológiai 
Lexikonának munkatársa volt.

Veszprémy Dezső 
Sajószentandrás szülötte, 1871. márci-
us 1-én látott napvilágot. Híres orvos, 
kórboncnok, egyetemi tanár, neves 
leukémiai és bakteriológiai kutató 
volt. Orvosi oklevelét Kolozsvárott 
szerezte meg. 1895-ben ugyanott a 
belklinikán gyakornok, 1897-ben a 
kórbonctani intézetben tanársegéd, 
1903-ban magántanár, majd előbb a 
kolozsvári, később a szegedi egyete-
men a kórbonctan tanára és az egye-
tem kórbonctani és kórszövettani 
intézetének igazgatója volt. 1923–24-
ben a szegedi egyetem rektori posztját 
töltötte be.
 
Arany János 
Nagyszalontán született 1817. már-
cius 2-án. Mint költőt, műfordítót és 
szerkesztőt nem kell senkinek sem 
bemutatni, de kevesen tudnak arról, 
hogy pedagógusi minőségben is te-
vékenykedett. 1834-ben debreceni 
tanulmányait megszakítva Kisújszál-
láson ideiglenes tanítói állást vállalt. 
1835 tavaszán ismét Debrecenben ta-
nult, festészettel, szobrászattal, zene-
szerzéssel kísérletezett, sőt színésznek 
szegődött. 1839-ig segédtanító volt a 
nagyszalontai gimnáziumban, később 

községi segédjegyzőként, majd aljegy-
zőként dolgozott. 1842-ben a nagysza-
lontai gimnázium rektora lett.

Id. Faller Gusztáv 
Gölnicbányán 1816. március 2-án szü-
letett bányamérnök, a selmecbányai 
akadémia nemzetközi hírű professzo-
ra. Tanulmányait Bécsben és Selmec-
bányán végezte, ahol 1881-ben szerzett 
oklevelet. Horvátországi gyakornoki 
évei és egy külföldi tanulmányút után 
1844-ben a selmecbányai akadémián 
a Bányaműveléstani Tanszék tanárse-
géde, majd 1849-től 1851-ig helyettes 
tanára, később 1855–1870-ig tanára 
volt. Számos szakmai tárgyú könyve 
jelent meg.

Novobátzky Károly 
A magyarországi elméleti fi zikaokta-
tás megszervezője, a relativitáselmélet 
és az elektromágneses tér elméletének 
kutatója Temesváron született 1884. 
március 3-án. Az Eötvös Kollégium 
tagjaként tanult a budapesti tudo-
mányegyetem matematika–fi zika sza-
kán. Olyan kiváló tanárai voltak, mint 
Eötvös Loránd, Kőnig Gyula és Beke 
Manó. Pályáját gimnáziumi tanárként 
kezdte; 1945-től a tudományegyetem 
Elméleti Fizika Tanszékének tanszék-
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vezető professzora volt haláláig. Élete 
legfontosabb feladatának az oktatást 
tartotta; iskolateremtő tudós volt, ta-
nítványainak százai lettek elismert, si-
keres kutatók. Tankönyvei közül külö-
nösen jelentős az elektrodinamikával, 
illetve a relativitáselmélettel foglalko-
zó kötet.

Anna Elizabeth Broomall 
A nővérképzésben jeleskedett ameri-
kai orvos 1847. március 4-én született.
Pennsylvaniai kvéker családban szüle-
tett, ahol fontosnak tartották és támo-
gatták a lányok tanulását. 1871-ben 
szerezte meg orvosi diplomáját. A 
Pennsylvania Hospitalben az első nők 
között volt, akik a férfi akkal együtt 
jártak szakmai gyakorlatra – de napi-
renden volt, hogy a férfi hallgatók gú-
nyolták, megdobálták, kikergették az 
épületből a nőket. Broomall 1872-ben 
Franciaországba ment nőgyógyásza-
tot tanulni. Hazatérte után a Women’s 
Hospitalban dolgozott, és tanított a 
Woman’s Medical College-ban. Ko-
moly része volt a nővérképzés színvo-
nalának emelésében. 1888-ban Phila-
delphia szegénynegyedében létrehozta 
az ország első ambuláns nőgyógyásza-
ti rendelőjét.

Sir Kenneth Robinson
A brit szerző és előadó 1950. márci-
us 4-én született. Ismertségét nem-
zetközi tanácsadóként szerezte az 
oktatás mint tudomány témakörben 
kormányzati, non-profi t, oktatási és 
tudományos testületeken. 1985–1989 
között a Tudomány az iskolákban pro-
jekt igazgatója lett, majd 1989–2001 
között a University of Warwick-on a 
tudomány oktatásának professzora 
volt. 2003-ban a tudomány érdekében 
végzett szolgálataiért lovaggá ütötték.
Robinson Liverpoolból, egy munkás-
családból származik. Jelenleg Los An-
gelesben (USA) él családjával. 

Ella Mensh  
Az 1859. március 5-én született német 
író, újságíró, tanár pedagóguscsalád-
ból származott, 1879-ben Berlinben 
szerzett tanítói oklevelet. Ezután Zü-
richbe ment, ahol – valószínűleg első 
nőként a világon – német nyelvet és 
irodalmat, teológiát, valamint fi lo-
zófi át hallgatott az egyetemen, 1883-
ban végzett. A Darmstädter Tageblatt 
című újságnál helyezkedett el, és köz-
ben doktori disszertációján dolgozott, 
amelyet 1886-ban védett meg Zürich-
ben. 1890-től alapító tagja és sokáig 

elnöke volt a német tanárnők egyesü-
letének.  

Berde Áron 
Laborfalván születtet, 1819. március 
8-án. Jogász, egyetemi tanár, az első 
jelentős magyar nyelvű meteorológiai 
és klimatológiai szakkönyv írója volt. 
Főiskolai tanulmányainak elvégzése 
után 1842-től 1844-ig Nyugat-Euró-
pában járt tanulmányúton. 1844-től 
1863-ig a kolozsvári unitárius kollégi-
umban tanított természettudományo-
kat, 1863-tól a kolozsvári akadémián 
a nemzetgazdaságtan és a politika ta-
nára, majd az 1872-ben alapított ko-
lozsvári egyetemen a nemzetgazdaság 
és pénzügytan tanára, 1872–73-ban az 
egyetem rektora volt. 1890-ben nyuga-
lomba vonult.

Simone Chapuis-Bischof  
A svájci tanár, nőjogi aktivista 1931. 
március 16-án született Baselben. Az 
egyetem elvégzése után Vaud tarto-
mányban kapott tanári állást. Fölhá-
borodott, amikor rájött, hogy a vele 
együtt végzett férfi  tanárok 30 száza-
lékkal magasabb bért kapnak, mint 
a nők, és az évek folyamán ez a kü-
lönbség csak növekedni fog. Az ötve-
nes években Svájcban a nőknek még 
nem volt szavazati joguk, a közéletben 
nem játszottak szerepet. Ez indította el 
harcát a választójogért, az egyenlő bá-
násmódért, az anyaság támogatásért, 
az abortusz legalizálásáért. 1971–74 
között a Lausanne-i, 1974-től a tarto-
mányi részleg vezetője, 1988 és 1995 
között országos elnöke volt. A Femmes 
Suisses feminista lap főszerkesztője-
ként is komoly része volt abban, hogy 
1971-ben a svájci nők kivívták a vá-
lasztójogot.

Ballagi Mór
Inócon született Bloch Móric néven, 
1815. március 18-án. Teológus, nyel-
vész, királyi tanácsos, a Pesti Refor-
mátus Teológiai Akadémia tanára, a 
Dunamelléki Református Egyházke-
rület és a Pesti Egyházmegye tanács-
bírája, a budapesti református egyház 
presbitere, Budapest főváros bizottsági 
tagja, a Magyar Tudományos Akadé-
mia első zsidó tagja volt.

Josephine Stadlin  
A svájci pedagógus 1806. március 19-
én született Zugban, liberális szellemű 
értelmiségi családban, ahol fontosnak 
tartották a tudást, a műveltséget. A he-
lyi zárda növendéke volt, végzés után 

varró- és hímzőmesterséget tanult. 
Apja halála után varróiskolát nyitott, 
annak a jövedelméből tartotta el nyolc 
fi atalabb testvérét, a varráson kívül 
írni-olvasni is megtanította növedé-
keit. 1831 és 1834 között Yverdonban 
Pestalozzi tanárképzőjének hallgatója 
volt. 1839-ben Olsbergben megnyi-
totta saját tanárképző intézetét, melyet 
két év múlva Zürichbe költöztetett. 
Tanári munkája mellett állandóan 
továbbképezte magát.

Jan Amos Komenský (latinosan: 
Johannes Amos Comenius) 
A világszerte ismertté vált cseh-mor-
va pedagógus élete viszontagságokkal, 
megpróbáltatásokkal volt terhes. Át-
élte a harmincéves háború szörnyű-
ségeit: otthonát feldúlták a zsoldosok, 
szeretteit elveszítette. A cseh-morva 
testvérek püspöke volt, ezért menekül-
nie kellett. Vérzivataros korának szinte 
valamennyi szenvedését átélte, ennek 
ellenére hitét sohasem veszítette el, 
emberi tartása sohasem rendült meg.
Comenius 1592. március 28-án szü-
letett a korabeli Morvaország egy 
Nivnice nevű kis falujában. A XVII. 
század az átmenet kora a nevelés tör-
ténetében. Korábban a szülők gyer-
mekeik iránti viselkedését általában 
a távolságtartás, a túlzott érzelmi kö-
tődéstől való óvakodás jellemezte. 
Akkoriban a felnőttek világa egyre in-
kább érdeklődni kezdett a gyermekne-
velés kérdései iránt. Megszaporodtak 
az alapfokú képzést nyújtó kisiskolák, 
és a század újfajta pedagógiai elveket 
valló egyéniségei is megjelentek, mint 
például Komenský. „Comenius mély-
ségesen hisz az ember alakíthatóságá-
ban, nevelhetőségében. Felfogása sze-
rint minden gyermekkel eleve adott az 
eszesség, uralkodásra való képesség, 
a vallásos jámborság kibontakoztatá-
sának lehetősége, ezért minden egyes 
gyermek nevelhető. De nemcsak ne-
velhető minden ember gyermeke, de 
nevelni is kell – abban a társadalmi kö-
zegben, ahová sorsa rendelte –, hogy 
e három adottság lehetőség szerint 
mindenkiben kiteljesedjék.” Optimista 
és ugyanakkor mélységesen demokra-
tikus pedagógiai alapelvek ezek.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Pukánszky Béla – Németh András: Neve-

léstörténet. http://mek.oszk.hu/01800/01893/
html/
 https://jelesnapok.oszk.hu
 https://nokert.hu
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A tolerancia a szociális kompetenciák 
közé tartozik, csakúgy, mint az empá-
tia és élethelyzetek megértése, a kom-
munikációs helyzetek értelmezése, a 
szociális nyomásnak való ellenállás 
vagy az asszertivitás gyakorlása. Szoci-
ális kompetenciák, mivel szabályozzák 
azt, hogy társas működésünk hogyan, 
milyen minőségben valósul meg. Az 
iskola társas működésen alapszik, az 
anyanyelv a kommunikáció fő terepe, az 
irodalomóra pedig az emberi érzelmek 
társas nyilvánosságban történő megvi-
tatásának színhelye. Az utóbbi gondo-
lat mélyítésére segítségül hívok néhány 
irodalommódszertani idézetet: „[A]z 
irodalom mint művészet, mindenkitől 
személyes, egyéni viszonyt követel meg” 
(Fenyő D., 1991–92, 19),  „(…) az iro-
dalom nemcsak intellektuális, hanem 
emocionális képződmény” (Fenyő D., 
1991–92, 20). Arató az irodalom lénye-
gét a diák és szöveg interakciójában, pár-
beszédében defi niálja (Arató, 2003, 12). 

Ezek voltak azok a kiindulási pontok, 
melyek dolgozatom témájának kivá-
lasztásához vezettek: a szociális kompe-
tenciák fejlesztését céloztam meg az iro-
dalomórán a felső tagozatosok körében. 
Jelen négy részből álló cikksorozat az 
irodalomórákon megvalósult foglalko-
zássorozat óraterveiből kiindulva más 
kontextusban is felhasználható órater-
veket kínál. A tervek a Pethőné Nagy 
Csilla-féle ráhangolódás – jelentéste-
remtés – refl ektálás modellre épülnek, 
és eredetileg 8. évfolyamosoknak íród-
tak, de némi módosítással a középis-
kolások körében is felhasználhatóak. A 
cikksorozat négy óratervet fog bemutat-
ni, egy-egy társas kompetenciát körül-
járva, mindvégig szem előtt tartva azt, 
hogy a „nyugatos” szövegek ne a szoci-
ális kompetenciák kiegészítő részeként, 
hanem kiindulási pontként szerepelje-
nek, párbeszédet kezdeményezve. Ez a 
párbeszéd azt is jelenti: a diák, aki kom-
munikál, empatizál, toleranciát gyako-
rol vagy ellenáll, a szöveggel, a szövegen 
keresztül is hasonló cselekvést valósít 
meg. 

A tervezett foglalkozások közül ez 
az első óra, így az egyik cél a csoport 
és foglalkozásvezető közös munkájá-
nak megalapozása és a szabályalkotás. 

A másik cél a foglalkozástervezeteken 
átívelő fő célhoz, a szociális kompeten-
ciák fejlesztéséhez kapcsolódik. Az óra 
során a tolerancia erősítését tűzzük ki a 
más kultúrájú és nemzetiségű emberek 
iránt Babits Mihály Messze-messze című 
versének segítségével. A szöveggel való 
munka és a feladatok elvégzése után a 
diákok képessé válnak arra, hogy saját 
szavaikkal fogalmazzák meg a mások 
iránti tolerancia mibenlétét, felismerje-
nek bizonyos sztereotípiákat, és ezekre 
tudjanak példát hozni a saját életükből. 

RÁHANGOLÓDÁS
A ráhangolódás részben sor kerül az 
egész foglalkozássorozat megalapo-
zására. Érdemes élőkészíteni az osz-
tálytermet: a később lejátszásra kerülő 
videót betölteni, a terem sarkaiban pe-
dig elhelyezni a kompetencia-kártyá-
kat. Amennyiben az együttműködés 
keretei eltérnek a hagyományos, 45 
perces órák menetétől és a nem for-
mális nevelés alapelveire támaszkod-
nak, célszerű a diákokkal „szerződni”. 
Az együttműködési szerződés (lásd: 1. 
melléklet) abban erősít meg minden 
résztvevőt, hogy a tanulási folyamat 
felelősségét a foglalkozásvezető és a 
diákok egyaránt hordozzák, mely erő-
síti a serdülők személyiségfejlődését és 
felelősségvállalását. A szerződés egy 
előre elkészített vázzal rendelkezik, és 
néhány pontja kiegészítetlen; ennek 
két oka van: az egyik az, hogy a diá-
kok számára sokkal inkább betartható 
az a szabály, amit közösen hoznak meg 
a vezetővel, mert azonosulni tudnak 
vele, hogy nem nélkülük döntünk ró-
luk. Másrészt a vezetőt is segíti abban, 
hogy keretek között tartsa az ötlet-
gyűjtést, hiszen a tanórai időkeretek 
általában adottak. 

Ezután következik a ráhangolódás 
tartalmi része, melyet az előre elké-
szített idézetkártyák segítségével ve-
zethetünk föl (lásd 2. melléklet). A 
kártyák a szociális kulcskompetencia 
három alkompetenciáját tartalmazzák, 
melyek egyúttal a rákövetkező foglal-
kozások témái: az empátia és élethely-
zetek megértése, az emberek közötti 
kommunikáció és megértés, valamint 
a tolerancia. A gyakorlat célja az, hogy 

rövid ismeretanyagot közvetítsen a 
diákok számára, ők pedig képesek le-
gyenek jellemezni a szociális kompe-
tencia választott alkompetenciáját, és 
megfogalmazzák, mit jelent számukra 
egy-egy kompetencia. A diákokat a 
szerződés aláírása után osszuk fel cso-
portokra: ha kisebb létszámmal dolgo-
zunk, 3x 4–5 fő legyen egy csoportban, 
ha nagyobb osztállyal dolgozunk, két-
szer nyomtassuk ki a segédleteket, és 
több csoport dolgozzon ismétlődő szö-
vegekkel. A diákoknak az a feladata, 
hogy a terem négy sarkában elhelyezett 
szakszöveget megvitassák előzetes tu-
dásuk alapján, majd keressenek rá pél-
dát saját életükből, ezután pedig osszák 
meg újonnan szerzett tudásukat a többi 
csoporttal is. Az utolsó csoport kártyá-
ja a tolerancia, ezzel át tudjuk vezetni a 
témát az óra második részére. A tanári 
feladatalkotás során hangsúlyozzuk azt 
is, hogy minden csoport más szöveggel 
dolgozik – ha így van, mert ez elősegí-
tetheti a körültekintőbb, fi gyelmesebb 
feladatmegoldást. 

JELENTÉSTEREMTÉS
A jelentésteremtés a Quimby és Csík 
zenekar Sehol se talállak c. számának 
meghallgatásával kezdődik. A feladat 
célja az, hogy a diákok értelmezzék a 
zeneszámot, dekódolják az üzenetét, 
és ez ráhangolja őket az óra fő irodal-
mi szövegére. A feladat során a diákok 
individuálisan dolgoznak. A videó 
meghallgatása előtt osszuk ki a segéd-
anyagot (lásd 3. melléklet), melyen két 
oszlopot kell kiegészíteniük: az egyik-
ben azt, hogy milyen városokat említ a 
dal szereplője, a másik, hogy mi ennek 
a szereplőnek a legnagyobb bánata. A 
diákok az oszlopokat a videóval egy 
időben, párhuzamosan egészítik ki. 
Amennyiben a feladat megoldása so-
rán nehézséget okoz a reáliákon túli 
hallás utáni szövegértés, a tanárnak ér-
demes a dalszöveget zene nélkül is fel-
olvasni, így adva esélyt a hiányzó meg-
oldások pontosítására. A zeneszám 
kiválasztása nem véletlen: amellett, 
hogy tartalmában nagyszerűen pár-
huzamba állítható Babits szövegével, a 
médiát is olyan módon használtuk fel, 
hogy az a diákokat segítse, építse. 

VODA ZSÓFIA

A TOLERANCIA ERŐSÍTÉSE MÁS KULTÚRÁJÚ EMBEREK 
IRÁNT BABITS MIHÁLY MESSZE... MESSZE... CÍMŰ MŰVÉVEL
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Ezután a tankönyvben is szerep-
lő Babits Mihály: Messze... messze... c. 
szövegével dolgozunk, a diákok egyé-
nileg, csendben olvassák el a verset. A 
szöveghez két megválaszolandó kérdés 
tartozik, melyek hasonlóak az előző fel-
adathoz: annyiban különböznek, hogy 
míg az elsőben városok, itt országok 
szerepelnek. A diákok válaszaikat a 
füzetükbe rögzíthetik. Ezután csoport-
munka következik, a már megismert 
szövegeket négyes-ötös csoportokban 
vitatják meg. Az a feladat, hogy a diákok 
összehasonlítsák, a két szöveg miben 
különbözik, illetve milyen szereplői po-
zíció kerül megnevezésre az egyikben és 
a másikban. Miután megválaszolják a 
kérdéseket, a tanóra társas nyilvánossá-
gában dolgozzunk közösen a szövegek 
további kibontásával és párhuzamba 
állításával. A tanári kérdésalkotás során 
a következő lehetséges kérdéseket alkal-
mazhatjuk: Milyen viszony fűzhet egy 
embert más helyekhez, más népekhez, 
más kultúrákhoz? Hozzatok példát más 
viszonyulási lehetőségre is, mint ami a 
szövegekben van – lehet negatív is. Van 
szerintetek különbség az átélésben, ami-
kor valaki „volt New Yorkban, reptéren 
Londonban”, és amikor „rabsorsa mosto-
ha”, és nem láthatja soha ezeket a helye-
ket? Tudnátok ötletet adni, mi az a mód, 
hogy otthonról is utazhassunk? 

A gyakorlat továbbgondolása egy 
kreatív írásos, egyéni élményt is adó 
feladat, melyet házi feladatként oldhat-

nak meg a diákok. A gyakorlat célja az, 
hogy a diákok egymás tapasztalatait 
használják közös erőforrásként, és ezál-
tal személyes élményt kapcsolhassanak 
az utazás és a tolerancia témaköréhez. 
A gyakorlat során a külföldi országokat 
ismerő diákok köré csoportok szerve-
ződnek, egy-egy, általuk meglátogatott 
ország alapján. Miután kiválasztották 
az országot, a Babits-vers formai jel-
lemzőin elindulva (rím és szótagszám), 
valamint az alliteráció költői eszközével 
saját strófát alkotnak a megélt élménye-
ik mentén. 

Az utolsó feladat a jelentésteremtés és 
elmélyítés részeként lehetőséget ad arra, 
hogy a diákok tapasztalati, élményala-
pú tanulással jussanak közelebb a to-
lerancia kérdésköréhez. A kiválasztott 
módszer Lázár Ildikó eredeti gyakor-
lata, egy idegennyelvi-óra módszertani 
készletéből származik. Célja az egymás 
iránti tolerancia elmélyítése, valamint 
a kulturális sztereotípiák felismerése. 
A diákok egy-egy kártyát húztak, me-
lyek segítségével Fehérhon, Piroshon és 
Kékhon polgáraivá lényegülnek át, és a 
leírt szerepet magukra öltve kell visel-
kedniük. Az alaphelyzet az, hogy ezek 
a nagyon különböző és nagyon hasonló 
emberek találkoznak egy nyári partin, 
és elkezdenek ismerkedni. Miután a di-
ákok elég időt töltöttek „ismerkedéssel”, 
kérjük meg őket, foglaljanak helyet, és 
ezzel az óra utolsó, refl ektáló szakaszá-
hoz érünk. 

REFLEKTÁLÁS
Az óra utolsó részében a „polgárok” 
relfexiója következik. A refl ektálás 
menete az, hogy Fehérhon, Piroshon 
és Kékhon polgárai csoportonként 
mondják el, milyen volt a tapasztala-
tuk. A tapasztalatok megosztását cél-
szerű mederben tartani: a személyes 
megélésnél, érzelmi-élmény szinten 
kezdjük, majd utána térjünk rá a törté-
nés szintre. Amennyiben a diákokkal 
való együttműködés már bizalmasabb, 
érdemes arra irányítani a kérdéseket, 
hogy találkoztak-e hasonló helyzetek-
kel a valóságban, és így saját élménye-
ikből építkezve értelmezhetik a sztere-
otípiákat és a tolerancia fogalmát.
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MELLÉKLET

1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS: 

1.  Lehetőség szerint legyen itt mindenki minden foglalkozáson, ha ez nem megvalósítható, akkor azt olyan módon jelezzük, hogy   ....................
................................................................................................................................................................................................................................................

2.  A foglalkozások alatt nem hagyjuk el a termet, csak kivételes esetben, ha mégis nagyon szükséges kimenni, ezt mindenki jelezze bátran a 
foglalkozásvezetőnek. 

3.  A foglalkozások ideje alatt szabad inni, de úgy, hogy ezzel ne zavarjuk egymást és a foglalkozás menetét, az evés viszont nem javasolt. 
Egyetértetek? Módosítás: ...................................................................................................................................................................................................

4.  A beszélgetések során tiszteletben tartjuk, ha másnál van a szó, csendben és fi gyelemmel hallgatjuk, hogy min-
ket is megillethessen ugyanez a jog. Ha refl ektálni, válaszolni szeretnénk a másik mondandójára, ezt úgy jelezzük, hogy
................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

5.  Mindenki véleményét egyformán meghallgatjuk. 
6.  A foglalkozásokon elhangzott személyes információkat bizalmasan kezeljük, és a terem falai között maradnak. 
7.   Kiegészítés:  ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
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20.   .................................................................. 
21.   ..................................................................
22.   ..................................................................
23.   ..................................................................
24.   ..................................................................



IRODALOMPEDAGÓGIA

2. IDÉZETKÁRTYÁK

EMPÁTIA ÉS ÉLETHELYZETEK MEGÉRTÉSE
Az empátia beleérző képességet jelent. Az empátia a másik ember szemével látás, a másik ember fülével hallás és a másik ember szívével érzés 
képessége. Azáltal, hogy beleéljük magunkat a másik helyzetébe, fel tudjuk fogni az érzéseit, hangulatait. Az empátia olyan képesség, amely 
személyiségtől függ: vannak jó és kevésbé jó empátiás készségű emberek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az empátiás készséget ne 
lehetne fejleszteni. Az empátia ugyanakkor függ a személy pillanatnyi állapotától is. Hiszen ha valaki fáradt, fáj valamije, vagy súlyos gondok 
nyomasztják, akkor valószínűleg a beleélő képessége is csökken. 
Forrás: Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás 
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/az_emptia.html

EMBEREK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MEGÉRTÉS
A kommunikáció az emberi társadalom egyik legfontosabb jelensége, egy dinamikus kölcsönös folyamat. Az emberi kommunikációra két do-
log jellemző. Az egyik az, hogy a kommunikáció az emberi élet szükségszerű velejárója. Nem lehet nem kommunikálni. Az ember bármit tesz, 
annak kommunikációs jelentősége lesz a többi ember számára.  A másik az, hogy a kommunikáció mindig két szintű folyamat, mindig van egy 
tartami és egy viszonymeghatározó szintje. A tartalmi szint jelenti azt, amiről szó van, amiről a kommunikáció szól. A viszonymeghatározó 
szint a kommunikáló felek egymáshoz fűződő kapcsolatát fejezi ki. 
Forrás: http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_kommunikci_fogalma.html

TOLERANCIA
Mit jelent a tolerancia szó? A latinból származó kifejezés jelentése ’türelem, tűrőképesség’. Ha például vallási toleranciáról beszélünk, akkor a más 
világnézetet vallók iránti türelmességet, elfogadást, békés együttélést értjük. A vallási vagy világnézeti intolerancia azt jelenti, hogy valaki nem 
képes elfogadni, megemészteni, hogy valaki olyan nézetet vall, amivel ő maga nem ért egyet. Lehetséges például, hogy elzárkózik az ilyen gondo-
latokat vallóktól, távol tartja magát tőlük. Az is előfordul, hogy megpróbálja elhallgattatni a neki nem tetsző nézeteket vallókat. Utóbbi esetben az 
intolerancia erőszakhoz vezet – vagy mentális/verbális, vagy fi zikai értelemben.
Forrás: www.nyest.hu

1. 3. VÁROSOK

Kékhonból érkeztél. Az országodban az 
emberek gyengéden bár, de állandóan 
testi kontaktusra törekszenek – meg-
érintik egymás karját, amikor beszélget-
nek. Szeretsz idegenekkel ismerkedni, 
de nem szeretsz a Fehérhonból érkező 
emberekkel időt tölteni, ezért egyenesen 
rákérdezel, ki honnan származik. 

Piroshonból érkeztél. Szeretsz idege-
nekkel ismerkedni, de nagyon nem 
szereted, ha ezek az emberek megérinte-
nek. A kultúrádban kerülöd az egyenes 
szemkontaktust, amikor először találko-
zol más emberekkel. Illetlennek tartod a 
kérdést, hogy ki honnan érkezett.

Fehérhonból érkeztél. Imádsz emberek-
kel találkozni, és ezt lelkesedéssel és sok-
sok gesztikulációval fejezed ki. Amikor 
valaki újjal találkozol, megérinted a fül-
cimpádat, és illedelmesen meghajolsz, 
hogy köszöntsd a másikat. A nyári vaká-
ciódat Kékhonban szeretnéd tölteni.

Városok: 
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A szereplő legnagyobb bánata:
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Városok: 
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A szereplő legnagyobb bánata:
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A szereplő legnagyobb bánata:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

1.4. FEHÉRHON, PIROSHON, KÉKHON POLGÁRAI



KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA

JÁTÉKTÁR TANANYAGOK ISMÉTLÉSÉHEZ

ÉLMÉNY

Az élménypedagógiai játékok mellett 
egyszerűbb gyakorlatokkal is meg lehet 
alapozni a jó hangulatot az osztályban, 
kicsit fel lehet rázni a fáradó kamaszo-
kat, és színesíteni lehet az oktatási fo-
lyamatot. A mostani játéktárban olyan 
gyakorlatok kapnak helyet, melyeknek 
elsődleges célja az ismétlés izgalma-
sabbá és szórakoztatóbbá tétele.

A tanulás során kiemelkedő helyet 
kell, hogy kapjon az ismétlés, a megszer-
zett készségek és ismeretek újonnani 
alkalmazása. Az ismétlő kérdések, fel-
adatlapok, tanulási szoft verek és koope-
ratív tanulási módszerek mellett lehető-
ségünk van olyan játékokat is játszani, 
melyekhez nem kell igényes előkészület, 
mégis színesebbé teszi a tanórát.

Az alábbi játékok szinte bármelyik 
tanórán felhasználhatóak.

PÁRKERESŐ ISMÉTLÉS
Időkorlát: 5–10 perc
Előkészület: Annyi kiegészítendő is-
métlő kérdést készítsünk el, amennyi 
diák van az osztályban (egy-egy lapon 
egy kérdés legyen).
Eszközigény: lapok a kérdésekkel, ra-
gasztószalag, stopperóra
A gyakorlat céljai: a tananyag ismét-
lése, kimozdulás a padok mögül
A gyakorlat leírása: Minden diák húz 
egy lapot, melyen egy kérdés találha-
tó, majd választ egy embert, akinek 
a hátára felragasztja azt. A diákok ne 
lássák, milyen kérdések kerülnek a há-
tukra, hagyjuk, hogy ezt a játék során 
maguk derítsék ki a többiek segítségé-
vel. Mikor minden diák hátára felke-

rültek a lapok, a tanár az első körben 
arra kéri meg őket, hogy úgy keresse-
nek maguknak párt, hogy a hátukon 
lévő kérdésekre közösen meg tudják 
fogalmazni a választ. Egy percük van 
arra, hogy a kérdéseikre a válaszokat 
a lehető legrészletesebben fogalmaz-
zák meg egymás között. A második 
körben mindenkinek új párt kell ke-
resnie, s fél perc alatt meg kell tárgyal-
niuk egymás kérdéseit. A harmadik 
körben már csak húsz másodpercük 
van ugyanerre az újabb párosoknak. 
A harmadik kör után mindenki leve-
szi a kérdést a hátáról, és tetszőleges 
sorrendben mindenki megválaszolja a 
saját kérdését. Szükség esetén a vála-
szokat kiegészítjük, javítjuk stb.
Megjegyzés: Ha kisebb létszámú osz-
tályban alkalmazzuk ezt a kis gyakor-
latot, akár két kérdést is felírhatunk 
egy-egy lapra. 

BINGÓ, FELTURBÓZVA
Időkorlát: 10–15 perc
Előkészület: Az ismétlendő tananyag-
ból készítsünk elő tíz kulcsszót s ezekkel 
kapcsolatos defi níciót, meghatározást.
Eszközigény: a diákoknál íróeszköz és 
papír (vagy a füzetük), tábla, íróeszköz 
a táblára
A gyakorlat célja: a tananyag játékos 
ismétlése 
A gyakorlat leírása: Minden diák 
készítsen egy háromszor hármas 
bingórácsot. Mindeközben a tanár 
felírja a táblára az előre kiválasztott 
tíz kulcsszót. A diákok a megadott 

kulcsszavakból egyet-egyet beírnak a 
négyzetrácsba, tetszőleges módon (az 
ő döntésük, melyik kulcsszót hagyják 
ki a tízből). Mikor mindenki kitöltötte 
a négyzeteket, a játék elindul. A tanár 
tetszőleges sorrendben felolvassa/el-
mondja a defi níciókat, meghatározá-
sokat, s a diákoknak az ehhez kapcsol-
ható kulcsszót kell áthúzni a lapjukon. 
Amikor valamelyik diák kihúz egy 
sort vízszintesen, függőlegesen vagy 
keresztben, felkiált: „Bingó!” A három 
kihúzott szót visszaolvassa, s elmond-
ja a jelentésüket. Így tudja a tanár le-
ellenőrizni, hogy valóban jól dolgo-
zott-e eddig. Neki innentől kezdve az 
a feladata, hogy az összes kulcsszót 
kihúzza a rácsból. A következő diá-
kok, akiknek szintén sikerül egy sort 
kihúzniuk, az első diákhoz hasonlóan 
felolvassák a három szót a jelentéssel 
együtt, s a tanár a diákok bevonásával 
ellenőrzi azok helyességét.
Megjegyzés: A játék felhasználható az 
előzetes tudás felmérésére is. 
Variációk: Nagyobb tananyag ismét-
lésénél akár négyszer négyes négy-
zetrácsot is készíthetünk, így érdemes 
18–20 kulcsszót is előkészíteni.

LÁNC, LÁNC...
Időkorlát: 10–15 perc 
Előkészület: Ahány diákunk van, 
annyi kis kártyát készítsünk el, s any-
nyi kérdést a válasszal. A kártya egyik 
oldalára kerüljön egy kérdés, a másik 
oldalára egy válasz, de ez a két in-
formáció ne tartozzon egymáshoz. 



ÉLMÉNY

Lehetőség szerint úgy helyezzük el a 
kérdéseket és a válaszokat a kártyára, 
hogy ha egymás mellé helyezzük őket, 
akkor egy láncot alkossanak. Pl. ha 
három diákunk van, az első kártyán 
van az egyes kérdés és a kettes válasz, a 
másodikon a kettes kérdés és a hármas 
válasz, a harmadikon a hármas kérdés 
és az egyes válasz.
Eszközigény: az elkészített kártyák
A gyakorlat célja: a tananyag játékos 
ismétlése 
A gyakorlat leírása: Minden diák kap 
egy kártyát. Egy önkéntes diák kiáll a 
tábla elé, s felolvassa a kérdését. Aki 
úgy gondolja, az ő kártyáján van a vá-
lasz, kiszalad a társa mellé, s felolvassa 
azt. Amennyiben helyesen válaszol, 
az ő kártyáján levő kérdést olvassa fel, 
s már jön is a válaszával a következő 
diák. Amikor már mindenki kinn áll, s 
láncban megválaszolták a kérdéseket, 
összekeverik egymás között a diákok 
a kártyákat, s újból kezdődik az egész.
Megjegyzés: Addig érdemes a kártyá-
kat cserélgetni, amíg olajozottan nem 
megy a láncalkotó folyamat.
Variációk: A kártyákra defi níciók és 
megfelelőik is kerülhetnek, vagy ide-
gen szavak és magyarázatuk, szinoni-
mapárok, esetleg ellentétpárok. A játé-
kot izgalmasabbá tehetjük úgy, hogy az 
első próbakör után időkeretet is meg-
szabunk, aminek leforgása alatt meg 
kell alkotni a kérdés-válasz láncot.

BARKOCHBA MÁSKÉPP
Időkorlát: 20–25 perc
Előkészület: kártyák a tananyag kulcs-
szavaival (írók, költők; történelmi sze-
mélyek vagy események; földrajzi he-
lyek; bármilyen meghatározások, stb.)
Eszközigény: az előre elkészített kártyák
A gyakorlat célja: a tananyag ismétlé-
se, megfelelő kérdések megfogalmazá-
sának gyakorlása

A gyakorlat leírása: A diákokat hár-
mas csoportba osztjuk. Minden cso-
port kap egy pakli kártyát a kulcs-
szavakkal. A pakli az asztal közepére 
kerül, lefordítva. A diákok a csopor-
ton belül megegyeznek a sorrendről. 
Az első diák felhúzza az első lapot. 
A másik két diák csakis eldöntendő 
kérdéseket tehet fel annak érdekében, 
hogy rájöjjenek, milyen fogalom sze-
repel a kártyán. A kitaláló felek korlát-
lan számban tehetnek fel kérdéseket. 
A kártyahúzó diák kötelessége, hogy 
legjobb tudása szerint válaszoljon. 
Amennyiben nem tudja a kérdésre a 
választ, válaszolhat „Nem tudom”-mal. 
A kitaláló diákok személyenként egy-
szer kérdezhetnek rá a megfejtésre. Ha 
a rákérdezés helyes volt, a kitaláló diák 
kap egy pontot. Ha hibás választ adott, 
még tehet fel kérdéseket, de már csak a 
másik diák kérdezhet rá a megoldásra. 
Amelyik kitaláló rájön a megoldásra, 
az kap egy pontot. Ha egyik kitaláló 
diák sem jár sikerrel, a kártyahúzó kap 
pontot. Ezt követően jön a következő 
diák, aki kihúz egy kártyát, s a játék 
ugyanezen szabályok mentén folytató-
dik. Az nyer, aki az összes kártya felfor-
dítása után a legtöbb pontot szerezte.
Megjegyzés: Könnyíthetünk a sza-
bályokon, s lehetőséget adhatunk pl. 
többszöri rákérdezésre is. Az „Igen”, 
„Nem”, „Nem tudom” válaszlehetősé-
geken kívül engedélyt adhatunk pl. a 
„Nem jellemző” válaszadásra is. Az a 
fontos, hogy minden válaszlehetőséget 
előre egyeztessünk a diákokkal.

OKOSTELEFON
Időkorlát: 5–10 perc
A gyakorlat célja: defi níciók, megha-
tározások ismétlése
A gyakorlat leírása: A klasszikus te-
lefonos játéknak egy változata az aláb-
bi. Üljenek a diákok körbe, a tanár-

ral együtt. A tanár megfogalmaz egy 
mondatot az ismétlendő tananyagból, 
és a mellette ülő diáknak a fülébe súg-
ja. Ez a diák továbbítja az üzenetet, s 
addig folytatódik a lánc, míg vissza 
nem ér a tanárhoz. Ha helyesen ér 
vissza a mondat, a diákok helyet cse-
rélnek, s jön a következő gondolat, 
melyet útjára indít a tanár. Ha nem ér 
vissza helyesen a mondat, vissza kell 
keresni, kinél veszett el az informá-
ció, s hogy gyanakodtak-e útközben a 
mondat helyességén. Miután tisztázva 
volt a helyzet, folytatni lehet a játékot a 
helycserével és a következő mondattal.

KERESD A HIBÁT!
Időkorlát: 15–20 perc
Előkészület: Az ismétlendő tananyag 
legfontosabb meghatározásait, tényeit 
írjuk át hamisra, s készítsünk belőle egy 
kivetíthető prezentációt. Minden diá-
ra egy hamis mondat jusson. Kb. 6–8 
mondattal dolgozzunk (ez létszámtól 
és időtől függően változtatható).
Eszközigény: vetítő, elkészített pre-
zentáció; diákoknál íróeszköz és füzet 
(vagy lap)
A gyakorlat célja: a tananyag ismétlé-
se, a közös megegyezés gyakorlása
A gyakorlat leírása: A diákokat párba 
állítjuk. A feladatuk, hogy közös meg-
egyezéssel a hamis mondatokat helyes 
állításokká írják át. A tanár a mon-
datokat egyenként vetíti ki, s minden 
mondat áttárgyalására egy percet ad. 
A diákoknak az egy perc alatt meg kell 
egyezniük s le kell jegyezniük a mon-
datukat. Miután minden kérdésre sor 
került, két-két párosból négyeseket al-
kotunk. Így öt percük van arra, hogy 
egyeztessék az állításokat, s az esetleges 
hiányosságokat kipótolják. Miután min-
den négyes elkészült, közösen ellenőriz-
zük le, melyik csoportnak sikerült az 
állításokat helyesen átfogalmazni.
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2018 őszén az a rémhír kezdett el ter-
jedni, miszerint egy új poloskafaj je-
lent meg nálunk, ami elözönli a városi 
lakásokat. Engem nem lepett meg a 
riasztás, mert már évek óta tapaszta-
lom, hogy e lapos testű, alapjában véve 
szépnek mondható rovarok közül há-
rom különböző faj néhány példánya 
minden ősszel búvóhelyet keresve szó 
szerint befurakodik a lakásunkba. Hi-
ába a szúnyogháló, a legszűkebb rést 
is megtalálják, és ha nappal nem is 
vesszük észre őket, este biztosan, mert 
mihelyt felgyullad a fény, elkezdik 
zümmögve körülröpködni a lámpá-
kat. Ám ennél is bosszantóbb, mikor 
ágyba bújás után, az éjjeli lámpát ve-
szik célba, melyen nagyokat koppan-
nak, és aztán lehullnak, legtöbbször 
éppen az arcunkra. Vége az álomba 
szenderülésnek, kezdődhet a vadászat! 
Ám senki se próbálja meg őket puszta 
kézzel megfogni, mert a tenyerükben 
olyan penetráns „illatanyagot” hagy-
nak, amely vetekszik a búbosbanka-
fi ókák bűzmirigyeinek a váladékával, 
annyi a különbség, hogy a poloskáké 
nem olyan undorítóan nyálkás, mint a 
madaraké. Nem csoda, hogy a városi 
ember a bűzük miatt haragszik rájuk, 
bármennyire igyekszik belátni, min-
den élőlénynek joga van védenie az 
életét. És azt is, hogy nem ellenségként 
jönnek be hozzánk, csupán a közel-
gő telet szeretnék valahol átvészelni. 
Hogy miért pont a mi hajlékunkban? 
Mert fogalmuk sincs az emberi jo-
gokról! Ők ott remélnek menedéket 
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lelni, ahová az ösztönük vezérli őket. 
Miből sejthetnék, hogy csapdába es-
nek? Kitessékelni őket fölöttébb kö-
rülményes, de valami módon meg kell 
szabadulni tőlük. Aki próbálta már, 
tudhatja, hogy a különböző rovarirtók 
fölöslegesek, mert nem hatnak rájuk, 
legfeljebb az embert köhögtetik meg. 
Hallottam olyan tanácsot is, hogy ne 
nyomjuk őket össze, fogjuk meg pa-
pírral, dobjuk a vécébe, és rögtön öb-
lítsük le őket. Csakhogy ez barbárság 
ám a javából! Hogy miért? Azt később 
indokolom meg. 

A poloskák (Heteroptera) a rovar-
világ egyik fajokban leggazdagabb 
alrendje. A mintegy 40 ezer ismert 
fajuk közül – az 1994-ben megjelent 
Állatrendszertan szerint – nálunk „ke-
reken 1200 él”. Állítólag térségünkben 
az utóbbi években két inváziós fajuk 
jelent meg. Egyiket, a zöld vándorpo-
loskát (Nezara viridis) már 2008-ban, 
a másikat, az ázsiai márványpoloskát 
(Halyomoroha halys) 2013-ban azo-
nosították. Ezért bátran kijelenthe-
tem, velük 1202-re emelkedett a hazai 
poloskafajok száma. Mivel a genetika 
nap mint nap rengeteg új bizonyíték-
kal áll elő, ezért a  poloskák rendsze-
rezése, akárcsak az egész élővilágé, 
alapjaiban megváltozott, és fölöttébb 
bonyolulttá vált, miközben maga az 
örökléstan is rohamosan fejlődik. Erre 
abból is következtethetünk, hogy a 
rájuk vonatkozó, régebben használt 
rend kategória elé oda kell illeszte-
nünk az al- előtagot. Ezért a rendjük 

neve félfedettszárnyúakra (Hemiptera) 
módosult.

Megjegyzem, annak idején mi, fa-
lusi gyerekek a felnőttektől sok min-
dent megtanultunk az élővilágról. 
Nagyanyámék gyümölcsöskertjének 
aljnövényzetéhez tartozott egy vi-
szonylag nagyobb kiterjedésű málnás 
terület. Tájnyelvünkön e növényfajt 
himpërnek hívtuk, a belőle készített 
szörp neve viszont málno volt. Ez a 
beszúrás csak annyiban tartozik ide, 
hogy amikor érett a málna, csodálatos 
élmény volt szemezni belőle, mind-
addig, amíg kezünkbe nem akadt egy 
olyan szem, amelyet előbb megkóstolt, 
azaz megszurkált a zöld bogyómászó 
poloska (Palomena prasina). Mi válo-
gatás nélkül azt is bekaptuk, mármint 
a gyümölcsöt, melyen a rovar otthagy-
ta nyomát. Rögvest kedvünket szegte 
a csemegézésben. A felnőttek, látva az 
elfi ntorított képünket, azzal szoktak vi-
gasztalni bennünket, „nëm köll annyi-
ra kéccsígbe esnyi ëgy büdös blankátú. 
Ki kő pöknyi, nos kísz.” Ki is köptük a 
rossz ízű málnaszemet, de aztán ha 
torkoskodni támadt kedvünk, jobban 
megnéztük, sőt néha meg is szagoltuk, 
hogy tudjuk, melyiket nem ajánlatos a 
szánkba venni. Gondolom, ebből a kis 
tanulságos történetből kiderül, hogy a 
rovarok riasztó feromonjainak nem-
csak a szaga, hanem az íze is rettentő 
utálatos.

Valószínűleg mondanom sem kell, 
nem voltunk mi olyan tájékozottak, 
hogy tudtuk volna, melyik élőlénynek 
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neve, mégis a többségüket nemcsak 
ismertük, hanem még példálództunk 
is velük. Amikor gyerekkorunkban 
édesanyánk játszott velünk, úgy igye-
keztünk elbújni előle, hogy fejünket 
a párnánkba fúrtuk, mire ő nevetve 
megjegyezte: „Hëábo bújtok ē, olya-
nok vattok, akár a büdösbugarak.” A 
büdösbogarak voltak nálunk a po-
loskák, melyeket a kertben vagy a 
határban láttunk. Ha alaposabban 
szemügyre vesszük őket, hamar észre-
vehetjük, ha mászkálás közben meg-
állnak szimatolni, a fejüket lejjebb 
engedik, a potrohuk végét pedig fel-
emelik. Ilyen a jellegzetes büdösbogár 
póz. Megjegyzem, a bűzmirigyeik a 
potrohuk közepén helyezkednek el, 
és ezáltal könnyen meg tudják jelölni 
a territóriumaikat. Ám nem minden 
poloskafajnak van erős szaga, de ter-
ritóriuma igen, aminek birtoklásáért, 
mint minden állatfajnak (egyednek, 
csoportnak), meg kell küzdenie.

Mi annak idején csupán kétféle po-
loskát ismertünk, egy zöld színűt és 
egy barnát. Nem lehet vitás, hogy e me-
zei csoportosításba akár több tucatnyi 
faj is belefért. Csak utólag gyanítom, 
hogy a barnák egyike a bencepoloska 
(Raphigaster nebulosa) volt, melyre 
akkor fi gyeltem fel, amikor egyedei el-
sőkként merészkedtek be a lakásunk-
ba, sok évvel megelőzve a fent említett 
két inváziós fajt. 2018 őszén mindhár-
mat sikerült összehasonlítanom egy-
mással. Sőt egy negyediket is észre-
vettem, a szerecsen poloskát, melynek 
a latin neve Eugaster maura. Ő még 
nem talált magának utat a lakásunkba, 
csak a balkonig jutott el. Várom, hogy 
mikor bújik be ő is valamelyik résen. 
Feltéve, ha megengedik neki a többi-
ek, mert, mint említettem, közöttük 
is, mint minden állatfaj között, dúl a 
kiszorítósdi.    

A körülöttünk élő több száz polos-
kafaj közül látásból még a városlakó 
emberek is ismerhetik a piros-fekete 
foltos, a katicabogárra emlékezte-
tő verőköltő bodobácsot (Pyrrhocoris 
apterus), mely koratavasszal tömege-
sen jelenik meg a napos járdaszéleken. 
Persze csak ott, ahol a beton mellett 
elegendő korhadék gyűlt össze, mivel 
ők az elhalt élőszervezetek lebomló 
maradványaiból szerzik a táplálékukat. 
E fajt némely tankönyvírók még ma is 
a bodobácsok (Lygaeidae) családjában 
tartják számon, holott az entomológia 
már egy különálló csoportba – amit 
a latin nevéből is ki lehet olvasni –, a 

Pyrrhocoridae családjába sorolja be. 
De ez már valóban szűk szakmai kér-
dés. Viszont szöget üthet a fejünkbe, 
mi a csudát jelent a bodobács, és mit 
jelenthet a hozzá illesztett verőköl-
tő kifejezés. Itt csak a népetimológia 
kutatói igazíthatnak útba bennünket. 
Egyikük szerint a bodobács egyes ma-
gyar tájakon „főldikovács”-ot jelent, és 
ugyanezt a verőköltő szó is. (Egybe-
kapcsolva őket e szószaporítást akár 
pleonazmusnak tekinthetnénk, ám 
kétségtelen, hogy így rejtélyesebb, és 
ritmusa által tetszetősebb e rovarfaj 
megnevezése.)  E különös szavak ere-
detét Mokány Sándor (1932–2010), 
nyelvészprofesszor gyűjtötte össze és 
fejtette meg. Munkájában arra is utal, 
hogy a verőköltő fogalom egyúttal 
„követ ellepő” rovart is jelent, ami a 
mai értelemben sem a ver, sem a költ 
szavakkal nem társítható. Úgy érzem, 
itt meg kell állnunk egy pillanatra.

Mokány Sándor neve a (cseh)szlo-
vákiai magyarok között sem ismeret-
len, mert 1982–89 között a pozsonyi 
Komenský Egyetem vendégtanára-
ként működött, ahonnan Prágába ke-
rült. Mivel meg szokott jelenni mind 
a pozsonyi, mind a prágai magyar 
kulturális rendezvényeken, én is ilyen 
alkalmakkor találkoztam vele. Halk 
szavú, szerény és barátságos ember-
nek ismertem meg, amiben egykori 
kartársai és a tanítványai is megerő-
sítettek. Személyében kiváló nyelvészt 
és példaértékű pedagógust is tisztel-
hettünk. Ráadásul munkásságában, ha 
csak futólag is, két merőben más té-
mákkal foglalkozó tudomány találko-
zott: az etimológia és az entomológia. 
Vagy három? Bár a harmadik, a peda-
gógia, még mindig kérdéses, hogy az 
autonóm tudományok közé tartozik-e. 
De ebbe már ne menjünk bele! Marad-
junk inkább az eredeti témánknál.

Egy-egy fogalom, kétséget kizáró-
an, emberi érzéseket vált ki. A poloska 
szó hallatán mindenekelőtt irtózást, 
mert önkéntelenül a vérszívó poloskák 
egyetlen családjába (Cimicidae) tarto-
zó, ágyi poloskára (Cimex lecturalis) 
gondolunk. Hogy jókor mondjam, 
szerencsére egyszer sem találkoztam 
vele.

A poloskák legtöbbje növényi ned-
vekkel táplálkozik, amire a szúró-szí-
vó szájszervük teszi őket alkalmassá. 
Mint említettem, szerte a Földön ren-
geteg fajuk él, és az ismertek száma, 
a kutatás folytán, egyre gyarapodik. 
Mivel egyes fajok a mezőgazdaságban, 
pláne a gyümölcsösökben tetemes ká-

rokat okoz, szelektív irtásuk, ha létez-
ne ilyen, nagyon is indokolt lenne. A 
biológusok, bár kissé visszafogottan, 
megjegyzik, hogy vannak a poloskák-
nak természetes ellenségeik, akkor 
azok többek között a fürkészdarázsok, 
rovartani besorolásuk szerint a fürké-
szek (Ichneumonoidea) egyes családjai; 
a katicabogarak, sőt a saját rendjük-
be tartozó gyilkos- és rablópoloskák. 
Bevetésükhöz viszont időre, vagyis 
türelemre lenne szükség, csakhogy 
a rohanó világunkban épp ez hiány-
zik. Sajnos a keserű valóság az, hogy 
a természet egyensúlyát mi, emberek, 
már régen annyira szétziláltuk, hogy a 
táplálékláncokat újjá bütykölni szinte 
lehetetlen.

A poloskák többsége szárazföldön 
él, bár akadnak közöttük „kétéltű-
ek” is. Ez persze rájuk vonatkoztatva 
megtévesztő fogalom, mert amelyek 
a víz színén szaladgálnak, mint pél-
dául a sokak által (félre)ismert ví-
zipókok, helyesen, molnárpoloskák 
(Gerridae), vagy az alámerülők, a 
víziskorpiók (Nepidae) és a búvárpo-
loskák (Corixidae), mind kivétel nélkül 
tracheákkal, azaz légcsövekkel lélegez-
nek. Ezért írtam az imént, hogy vízbe 
fojtani bármelyik kifejlett rovart, azaz 
imágót, embertelenség. Sajnos az ál-
latkínzás ellen hozott törvényekre úgy 
tekintünk, mintha csak az emlősökre, 
a madarakra, kiváltképpen a házi ked-
vencekre vonatkoznának. Magamban 
hallom a sokszor elhangzott monda-
tot: „Még csak az kéne, hogy a kárte-
vőket is védjük”. Mindennek megvan 
a maga módja. Például a rágcsálók és 
a rovarok szakszerű irtásának is, ami 
szintén jogszabályokhoz kötött. A 
vegyszerezésről pedig csak annyit: el-
fejtettük volna, hogy az 1960-as évek 
végén mekkora riadalmat keltett a 
DDT használatának betiltása, amit ad-
dig nyakló nélkül szórhatott boldog-
boldogtalan a burgonyabogarak ellen? 
Kiskertészek lehetnek rá a tanúk, hogy 
e rovarok szaporodásának megfékezé-
se szinte képtelenség, viszont az omi-
nózus vegyszer nyomai máig kimutat-
hatók az emberek szervezetében, de 
még az énekesmadarakéban is, me-
lyek, úgy tűnik, sokkal érzékenyebbek 
rájuk, mint mi. És még hány peszticid 
(növényvédő) szer aratja őket kímé-
letlenül! Mintha képtelenek lennénk 
felfogni, mi zajlik körülöttünk. De ak-
kor mi a teendő? Kénytelen vagyok azt 
mondani, nem tudom, mert a sokat 
emlegetett biogazdálkodás sajnos nem 
több puszta illúziónál. 
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EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA
Csallóköz szívében terül el Gúta városa, ahol 
1991-ben jött létre a város első középiskolája, 
a  Magyar Tannyelvű Magán Szakközépisko-
la. Megálmodójának és fenntartójának, Szo-
kol Dezsőnek olyan intézmény kialakítása 
volt a célja, amely minden területen egyér-
telművé teszi, hogy itt nem „csak“ szakmák 
oktatása folyik, hanem a tanuló ifj úság sok-
oldalú szellemi–gyakorlati felkészítése is. Az 
intézmény kezdetben csupán a szolgáltatások 
területén nyújtott magyar nyelvű szakmun-
kásképzést. Alapvető változást az 1995/96-os 
tanév hozott, amikor megnyitották a tűzzo-
mánc-iparművészeti szakot. Ez tulajdonkép-
pen Kopócs Tibor képzőművésznek köszön-
hető: ő vetette fel az ötletet, hogy indítsanak 
– a szlovákiai magyar oktatásban abszolút 
hiánycikknek számító – művészeti-iparmű-
vészeti képzést. Az ekkor elkezdődött folya-
matnak az volt a célja, hogy néhány év alatt 
iparművészeti központot hozzanak létre. Az 
elképzelés megvalósult. Majd az évek során 
aztán újabb és újabb művészeti tanulmányi 
szakok nyíltak. A gútai magániskolában fo-
lyó művészeti munka egyre ismertebbé vált. 
Az iskola kilépett a szűkebb régióból és or-
szágos ismeretségre tett szert. 
Az iskolán kialakított oktatási rendszerben, 
oktatási stratégiában kiemelt hangsúlyt kap 
a magyarul gondolkodó, az ismereteket 
anyanyelvén elsajátító diákok képzése. Az 
intézményben már kezdetektől fogva olyan 
szellemiség alakult ki, amelynek fő alappil-
lére a szülőföldjéhez, a régióhoz ragaszkodó, 
annak múltját, értékeit ismerő és tisztelő di-
ákok képzése. Ez a feladat sokrétű tevékeny-
séggel, sokoldalú oktató-nevelő munkával 
jár. Átszövi az iskola mindennapjait az általá-
nos órák oktatásától kezdve a szakórákon át 
a műhelyben végzett feladatokig, és megjele-
nik az iskolai élet egyéb területein is. 
A gútai szakközépiskola látványnak sem 
utolsó. Tervezője, Litomericky Nándor és 
megálmodói, Szokol Dezső, valamint kedves 
felesége, fontosnak tartották, hogy tanulói jól 
érezzék magukat benne, és az épület esztéti-
kai élményt is nyújtson. Nem csoda, hiszen 
az intézmény igyekszik tartani magát ahhoz, 
hogy „A művészet gyönyörködtet, tetszik a 
szemünknek, jó érzéssel tölt el bennünket, 
kellemes élményt nyújt, pihentet, szebbé te-
szi környezetünket, életünket.” Az egykori 
óvoda épülete mellett azóta felépült egy 28 

éves múltra visszatekintő pazar iskola. Ahol 
nem parancsszóra kell alkotni… 
A jól felszerelt, tágas és összkomfortos szak-
tantermek, rajztermek és kiállítótermek 
olyan alkotó környezetet biztosítanak az ok-
tatónak és diáknak egyaránt, amely a magas 
színvonalú művészeti képzés előfeltétele. A  
környezet inspiráló hatása is bizonyára hoz-
zájárult ahhoz, hogy egyre szebb szakmai si-
kerek születtek a  hazai és külföldi képzőmű-
vészeti versenyeken. Egyre többször kaptak 
diákjaink lehetőséget különböző képzőmű-
vészeti tárlaton való bemutatkozásra is.
Az iparművészeti szakokon kívül gazdag 
választékkal tudunk szolgálni a szolgálta-
tások területén is. Iskolánk a közel 30 éves 
tapasztalatai alapján igyekszik piacképes 
tudást biztosítani tanulóinak. A visszajelzé-
sek azt bizonyítják, hogy végzőseink döntő 
többsége a tanult szakmájában helyezkedik 
el, s ott meg is állja a helyét. Intézményünk 
célja olyan szakemberek  képzése, akik az el-
méleti tudás mellett magas szintű gyakorlati 
képzésben részesülnek. Ez biztosíték arra, 
hogy az iskolánkat látogató diákok kellő 
gyakorlati ismerettel lépjenek a munkaerő-
piacra. A hároméves szakokat látogató diá-
koknak a záróvizsgát követően lehetőségük 
van tanulmányaik folytatására a felépítményi 
tagozaton, s további két év elteltével megsze-
rezhetik az érettségi bizonyítványt. A sikeres 
érettségi vizsgák után diákjaink közül sokan 
egyetemeken (a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola, a Budapesti Metropolitan Egyetem, 
a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem, a 
nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara, a 
komáromi Selye János Egyetem, a budapesti 
ELTE, stb. termeiben) folytatják tanulmá-
nyaikat. Az érettségivel végződő szolgáltatási 
szakoknál elengedhetetlennek tartjuk az ide-
gen nyelvek magas szintű oktatását is, hogy 
tanulóink könnyebben érvényesüljenek a ha-
zai, illetve a külföldi munkaerőpiacon.

Iskolaválasztáskor egy szülő számára elen-
gedhetetlen, hogy gyermekét megbízható, jól 
felszerelt, biztonságos környezetben tudja, 
de a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskola ezzel nem elégszik meg, folya-
matosan törekszik a megújulásra, és sokrétű 
tevékenységét bátran bemutatja. A 2019-es 
tanévben a Magyar Kormány segítségével 
megkezdhetjük iskolánk új tornatermének 
építését.

 Iskolánk immár tizedik alkalommal ad ott-
hont az országos Médiasztár nemzetközi 
tehetséggondozói versenynek, amely közel 
80 versenyzőből választja ki az év diákújság-
íróját, az év iskolaújságát, illetve az év diák-
fotósát. Az egyes kategóriák zsűri elnökei a 
szlovákiai média kiváló szakemberei közül 
kerülnek ki, akik gyakorlati tanácsokkal is 
segítik a jövő hírlapíróit, riportereit és fotó-
sait.
Az iskola diákjai számos intézményen kí-
vüli megmérettetésen bizonyítottak már. A 
Legere Irodalmi Versenyen, rovásírásver-
senyen, az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyen és Képzőművészeti Spektrumon 
elért sikerek mellett számtalan tanulmányi és 
szakmai megmérettetésen bizonyították már 
rátermettségüket.
Az iskola vezetősége elismert előadók és 
szakemberek segítségével különböző előadá-
sokkal (fejleszti és) tágítja a diákok látókörét, 
érdeklődését. Az iparművészeti szakokon 
tanuló diákok olyan szakemberektől tanul-
hatnak, mint Ötvös Nagy Ferenc, aki az öt-
vöszománc-művészet európai szintű képvi-
selője.
A diákélet nem zárul le a tanórák befejezté-
vel. Gazdag programok várják az ide érkező 
diákokat: diáknap főzőversennyel egybeköt-
ve, Halloween party, farsangi diákbál, sport-
versenyek, külföldi tanulmányutak (London, 
Párizs, Olaszország), angol és magyar nyelvű 
színházlátogatás, karácsonyi vásárok, sítúra, 
izgalmas múzeum- és galérialátogatások, va-
lamint a szakokhoz kapcsolódó tanulmányi 
kirándulások színesítik a diáksereg minden-
napjait.
Iskolánk saját diákzenekarral büszkélked-
het, amely a Tompa Mihály Országos Vers- 
és Prózamondó Versenyen a megzenésített 
versek kategóriájában ezüstsávos besorolást 
nyert. A zenekar szakmai vezetője Felvidék 
legjobb szaxofonistája, a Harmónia-díjas Si-
pos Dávid. A zenekar tagjai rendszeres meg-
hívásoknak tesznek eleget Szlovákia-szerte.



BEMUTATKOZÁS

A szalagavatói műsorunk sem mindennapi. 
Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy éven-
te újabb és újabb 30–40 perces egyedülálló 
műsorral lepnek meg a végzős diákok Tóth 
Károly színész és Laboda Róbert tanár-költő 
vezetésével.
Az intézmény vezetősége nagy hangsúlyt 
fektet a rendszeres drogprevenciós és egész-
ségvédelmi előadások szervezésére. Földünk 
és természeti értékeink megóvása is a fontos 
nevelési értékek közé tartozik. Nem csak sza-
vakkal, de tettekkel is megemlékezünk a Föld 
napjáról. Tanulók és tanáraik közös erővel 
tisztítják meg a szeméttől a város által kije-
lölt területeket és a Gúta–Nemesócsa közti 
útmentét is.
Az iskolát sokszínű diáksereg látogatja, akik 
olyan különleges tulajdonságokat hoznak 
magukkal, amelyek igazán egyedi hangu-
latúvá varázsolják ezt az intézményt. Az is-
kola vezetősége és a tanárok kiemelt fi gyel-
met fordítanak a diákokra, a tanulmányi és 
szakmai tudás átadása mellett nagy fi gyelmet 
szentelnek az erkölcsi nevelésnek is. Az év 
jeles ünnepeiről közösen emlékezünk meg a 
történelmi egyházak képviselőivel, költőkkel, 
írókkal, történészekkel. Az önzetlen segítség 
jegyében iskolánk immár hetedik éve ösz-
tönzi diákjait a rendszeres véradás fontossá-
gára, s a komáromi transzfúziós álommással 
szorosan együttműködve minden évben 
megszervezi a véradó napot.
Intézményünk alkalmazottai és diákjai még 
nagyobb biztonságban érezhetik magukat az 
idei tanévben, mivel a 2018-as évtől egy olyan 
új szakkal rendelkezünk, mint a személy- és 
vagyonvédelem, amely Szlovákiában egyedül 
nálunk tanulható magyar nyelven.
A gútai magániskola szakmai sikereit bi-
zonyítják a hazai és külföldi szakmai elis-
merések. Iskolánk 2010-től a Nemzeti Te-
hetségsegítő Tanács jóvoltából akkreditált 
Tehetségpontként működik. A sikert a sok-
színűség, az ötletgazdagság, az oktatók kre-
ativitása, a rugalmasság, az egyénre szabott 
feladatok garantálják. Nagyon fontos, hogy a 
leendő képzőművészek meg tudják mutatni 

magukat, illetve alkotásaikat a nagyközön-
ségnek. A kisebb-nagyobb tárlatokon való 
bemutatkozás, a képzőművészeti versenye-
ken való részvétel inspirálja, büszkeséggel 
és pozitív energiával tölti el a diákokat. Ipar-
művészeti szakos diákjaink eredményesen 
vesznek részt tanulmányi és rajzversenye-
ken, számos művészeti fesztiválon is öreg-
bítik iskolánk hírnevét. A gútai magániskola 
már negyedik alkalommal adott otthont az 
ARTFESZT Nemzetközi Képzőművészeti 
Fesztiválnak. Kapcsolatunk van nagyon sok 
külföldi művészeti testvériskolával, ilyen pl. 
Magyarországról a budapesti Jaschik Álmos 
Művészeti Szakközépiskola, a győri Kovács 
Margit Általános és Szakképző Iskola, a kecs-
keméti Katedra Gimnázium, Informatikai és 
Művészeti Szakközépiskola, Romániából a 
kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kol-
légium, Csehországból a kolíni Odborná 
střední škola podnikateľská, Lengyelország-
ból a jaroslawi Zespół Szkół Plastycznychim 
Stanisława Wyspiańskiego művészeti közép-
iskola. Diákjaink alkotásaiból rendszeresen 
rendezünk képzőművészeti kiállításokat 
itthon és külföldön egyaránt. Rendszeresen 
kiállítást szervezünk a diákok félévi és év 
végi vizsgamunkáiból, valamint az iskolán 
oktató művésztanárok alkotásaiból az iskola 
Oszlopgalériájában.
A legújabb elismerést, a „Certifi cate Register 
of Solvent Companies”-t 2015. október 16-
án kapta az intézmény, amelyben az iskolát 
fi zetőképesnek, megbízhatónak, a mun-
kaerő-piacon stabilnak, a többi iskolával 
szemben versenyképesnek minősítették. Ez 
a tanúsítvány garanciaként szolgál a poten-
ciális befektetők és az iskolai alkalmazottak 
számára.
Iskolánkat jelenleg 350 tanuló látogatja. A 
tanulás mellett számos kellemes élmény vár 
a diákokra, hiszen kipróbálhatják magukat a 
sokszínű szakköri tevékenységben – sporto-
lásban, zenélésben, táncolásban –, s mindezt 
jó hangulatban, a régióban egyedülállóan 
vonzó épített környezetben. 

A diákok a következő tanulmányi 
szakokból válogathatnak:

Négyéves tanulmányi szakok
Iparművészeti tanulmányi szakok:
  vitrázsüveg-készítő és díszzománcozó
  alkalmazott grafi ka
  reklámgrafi ka
  beltéri dizájn

Szolgáltatási tanulmányi szakok:
  kozmetikus
  informatikai hálózatok műszerésze
   üzletkötés és vállalkozás – idegen-
forgalom

  személy- és vagyonvédelem

Hároméves tanulmányi szakok
Iparművészeti tanulmányi szakok:
  díszzománcozó
  kovácsiparművész
  kerámiai iparművész

Szolgáltatási tanulmányi szakok:
  autószerelő
  vendéglátó
  fodrász
  szakács
  cserépkályha- és kandallókészítő

Felépítményi tanulmányi szakok:
   vállalkozás a szakmák és 
szolgáltatások területén

  iparművészet

Iskolánk elérhetősége:
Iskola e-mail címe: 
schola.privata@stonline.sk
Weboldal: 
http://scholaprivata.edupage.org
Telefon: +421357775080, 
+421357775081
Cím: Slovenská 52, 
946 03 Kolárovo
Facebook oldal: Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola, Gúta



ISKOLAHÍREK

A komárnoi Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola tanára-
inak és diákjainak idén is van okuk 
az örömre. Az ERASMUS+ alap jó-
voltából számos új ismeret, élmény 
és tapasztalat vár rájuk négy külföl-
di szakközépiskola együttműködé-
sének köszönhetően. A VIRTUÁLIS 
INNOVÁCIÓS KÖZPONT tervezet 
(2018-1-SK01-KA229-046342_1, is-
kolai cserepartnerség), amelynek isko-
lánk a koordinátora, az üzleti, számí-
tógépes és kommunikációs készségek 

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ OLASZORSZÁGBAN

Február elején a Selye János Gimná-
zium diákjai ismét rendkívüli eredmé-
nyeket értek el a sportversenyek terén, 
így a szeptemberben megkezdett sikeres 
időszak tovább folytatódik.

Az alapiskolások járási röplabdabaj-
nokságán iskolánk fi úcsapata a 2. he-
lyen végzett. A csapat tagjai voltak: Őszi 
Ákos, Boros Milán, Kubovics Levente, 
Bugár Dávid, Vida Krisztián, Szarka 
Máté, Ollé András, Nagy Csongor, Ku-
kucs Attila, Bödök Levente.

A lányok – annak ellenére, hogy min-
denki csak az iskolai szakkörön belül 
készült a versenyre – végül a nagyon 
dicséretes 3. helyen végeztek. A csapat 
tagjai (a fényképen balról): felső sor: 
Kovács Nadina, Szabó Dalma, Téglás 
Nikola, Stirber Bianka, Vitálos Tünde, 
Szalay Annamária; alsó sor: Vanya Zsu-
zsanna, Bödők Bernadett, Fiala Tímea, 
Korinek Bettina és Sánta Júlia.

A csapatokat Fiala Andrea tanárnő 
készítette fel a versenyre. Neki és a csa-
patoknak is szívből gratulálunk, és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

-sjg-

ÚJABB SPORTSIKEREK A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

angol nyelvű fejlesztését tűzte ki célul 
az e-learning és a rövid távú mobilitás 
felhasználásával. Az első szakmai talál-
kozóra az olasz Casarano városában ke-
rült sor, ahol az IIS. F. Bottazzi oktatási 
partnerintézmény székhelye található. 
A nemzetközi tanártalálkozó lehetővé 
tette a tanárok számára az olaszországi 
szakoktatás rejtelmeibe való betekin-
tést. A lengyelországi, görögországi és 
szlovákiai résztvevők számos előadást 
és megbeszélést folytattak a tapasztala-
tok, bevált eljárások és szakoktatás gya-

korlati példáinak cseréjéről. Az olasz 
partnerek a kétéves projektmunka új 
ötleteinek kialakításához nagyon ösz-
tönző környezetet teremtettek. Közösen 
létrehoztunk egy platformot, amelynek 
segítségével a további aktivitás résztve-
vői otthoni kényelemben tudnak majd 
művelődni még a külföldi mobilitás 
előtt. Különböző modulok segítségével 
sajátíthatják el a sikeres és fenntartható 
vállalkozáshoz vezető utat. A résztvevő 
országokkal folytatott munkaértekez-
leteken és Skype-on keresztül történő 
virtuális tevékenységek során a diá-
kok feltérképezik és elemzik az üzleti 
környezetet – az üzleti lehetőségeket, 
vállalkozási típusokat, regisztrációs kö-
telezettségeket, díjakat, adókat és ille-
tékeket az adott országban, valamint a 
megnevezés, cégjegy, szlogen, hirdetés 
vagy üzleti költségvetés létrehozására 
összpontosítanak.  

A kétéves projekttevékenység a részt-
vevő országok – Olaszország, Görög-
ország, Lengyelország és Szlovákia –  
üzleti tevékenységeivel kapcsolatos és 
gyakorlati tanácsokkal, útmutatásokkal, 
típusokkal, rövid videókkal és érdekes-
ségekkel teli virtuális innovációs köz-
pontot eredményez majd. 

Hajabács Andrea, projektkoordinátor



A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAI ISMÉT SIKERESEK A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAI ISMÉT SIKERESEK 
„AZ ÉV ANGOLOSA – BEST IN ENGLISH“ VERSENYBEN„AZ ÉV ANGOLOSA – BEST IN ENGLISH“ VERSENYBEN

A komáromi Selye János Gimnázium 
immár negyedik alkalommal kapcso-
lódott be „Az év angolosa – Best in 
English” elnevezésű versenybe.

Ezt a nemzetközi online versenyt 
15–19 éves középiskolás és gimnazista 
diákoknak szervezik, akik az egész vi-
lágon egyazon napon ülnek a képernyő 
elé. A verseny a Cseh Köztársaság Isko-
laügyi Minisztériuma védnöksége alatt 
zajlik. Főszervezője egy cseh nonprofi t 
szervezet, a Kompetenciafejlesztő Inté-
zet és a Czech-us Ügynökség, számos 
projektpartnerrel együttműködve. A 
Czech-us Ügynökség cseh és szlovák 
diákok, fi atalok utazását, munkavállalá-
sát és tanulását segíti a világ különböző 
országaiban már 15 éve.  Tanácsadással 
szolgál külföldi egyetemek és szakok 
kiválasztásában, nyári munkák szerzé-
sében, nyelvtanfolyamok kiválasztásá-
ban és akár abban, hogy a diákok merre 
induljanak a nagyvilágba, ha a középis-
kola után utazással töltenének egy évet.

Az online verseny teljesen ingyenes. 
A legelőkelőbb helyezést elért diákokat 
tárgyi nyeremények várják, az abszo-
lút győztest, valamint a legügyesebb 
csehországi résztvevőt pedig kéthetes 
kanadai nyelvtanfolyam az Internatio-
nal Language Academy of Canada jó-
voltából, amely egyben téríti a szállás, 
a repülőjegy és a European Summer 
Language School egy nyelvtanfolya-
mának költségeit is. 

A versenybe minden olyan, nem 
angol anyanyelvi közegben működő 
középiskola, gimnázium és szaktanin-
tézet bekapcsolódhat, amelyik be tud 
nevezni legalább 10 diákot. A teszt a 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret 
B1–C1 szintjének felel meg, és kitölté-
sére 60 perc áll rendelkezésre. A kér-
dések a diákok nyelvtani, szöveghall-
gatási és szövegértési készségeit mérik 
fel. A legtöbb pontot elérő diák nyer, 
pontegyenlőség esetén a sorrendet a 
kitöltésre igénybe vett időmennyiség 
dönti el. Az elért pontszámot a diák a 
teszt befejezésekor azonnal látja.

A 2018-as „Best in English” novem-
ber 30-án került megrendezésre. A tesz-
tet az AKCENT IH Prague Nyelviskola 
dolgozta ki, ez az intézmény az Inter-
national House World Organisation 
nemzetközi hálózat tagja, és az egyik 
legnagyobb magán nyelviskola Csehor-
szágban, ami a Cambridge és az IELTS 
nyelvvizsgákra is felkészít. 

Az idei teszt maximálisan elérhető 
pontszáma 120 volt. A résztvevő isko-
lák január elején kapták kézhez a hiva-
talos eredményeket, melyek statisztikai 
adatokkal is szolgálnak.

A „Best in English” 2018-as ver-
senyébe 30 ország 922 iskolájának 
21110 diákja kapcsolódott be. Ez 3500 
diákkal több, mint 2017-ben. A ver-
sengés óriási. Éppen ezért nagy örö-
münkre szolgál, hogy iskolánk remek 
helyezést ért el.

Iskolánk 51 diákja kapcsolódott be 
a versenybe. A legjobb eredményt a 
18 éves Pongrácz Emma, VI. B osztá-
lyos tanulónk érte el, aki 120 pontból 
110,5-öt szerzett, és így ő lett iskolánk 
legjobb angolosa.  Domonkos András 
a II. A-ból csak három ponttal maradt 
le tőle, Kovarčík Sára a VII. N-ből pe-
dig csupán néggyel kevesebb pontot 
fogott.

A szervezők rendelkezésünkre bo-
csátották diákjaink összesített ered-
ményeit is, ami diáknak, tanárnak 
egyaránt fantasztikus motiváció. Így 
megtudhattuk azt is, hogy a 21 110 
versenyző közül Pongrácz Emma a 
239. lett, azaz bekerült a versenyzők 
legjobb 1,2%-ába. A 2 700 szlovákiai 
résztvevő rangsorában a 22. helyezést 
érte el.

A verseny egyben a legjobb iskola 
versenye is, ahol a legmagasabb átlag-
pontszámot elért iskola győz. Az átlag 
mindig az iskola legjobb 10 diákjának 
eredményéből van kiszámítva. Isko-
lánk legjobb 10 diákja: 1. Pongrácz 
Emma IV. B, 2. Domonkos András 
II. A, 3. Kovarčík Sára VII. N, 4. Be-
decs Fanni IV. B, 5. Kollárovics Zsófi a 

II. A, 6. Méhes Zoltán IV. A, 7. Dóczé 
Mária Elizabeth III. A, 8. Leszkó Dá-
rius VIII. N, 9. Sándor Edina IV. B, 
10. Gažík Viktória IV. A. Szlovákia 123 
iskolája közül a Selye János Gimnázi-
um a 11. helyet szerezte meg, a Nyitrai 
kerületben a másodikat.

30 ország 922 iskolája közül a mi-
énk a kiváló 102. helyen végzett, ami 
annyit jelent, hogy az iskolák legjobb 
12%-ához tartozik. 

Ezért az eredményért elsősorban 
diákjainkat illeti a dicséret, joggal va-
gyunk rájuk büszkék. Eredményük 
angol nyelvtudásuk magas szintjét 
tükrözi, mint ahogy iskolánk angol 
nyelvtanításának szintjét is. Ezért 
szívesen megemlíteném azon angol 
szakos tanárnőink nevét, akiknek a 
diákjai ezzel a szép eredménnyel szol-
gáltak, és akiknek a neve sokszor ész-
revétlenül marad a háttérben: Farkas 
Enikő, Tóth Éva, Vlahy Anita, Szilárd 
Ágnes és Szüllő Lívia. Iskolánk remek 
eredménye és nevének nemzetközi 
szintű öregbítése az ő munkaszerete-
tükben is rejlik.

Végezetül szeretném megjegyezni, 
hogy ennek a versenynek az a fő célja, 
hogy az angol nyelv tanulására ösztö-
nözze a diákokat, és a legjobbakat tu-
dásukért meg is jutalmazza. A verseny 
egyúttal lehetőséget nyújt arra is, hogy 
a diákok összevethessék saját nyelv-
tudásuk szintjét nemcsak szlovákiai 
és csehországi kortársaikéval, hanem 
több európai és azon kívüli országban 
élő fi ataléval is.

Minden diákunknak köszönjük, 
hogy sikeresen képviselték az iskolát, 
a szép eredményhez gratulálunk és to-
vábbi sok sikert kívánunk.

A versenyről további információ 
a következő weboldalon található: 
http://bestinenglish.org/

Hevesi Petruf Alena
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A T5 2018-AS TESZTELÉS SZLOVÁKIAI EREDMÉNYEI
2018. november 21-én 1487 szlováki-
ai alapiskolából összesen 46 360 ötö-
dikes osztályos tanuló kapcsolódott 
be az „5-2018 – Tesztelés” néven is-
mert országos tudásszint felmérésbe. 
A diákok ismereteit szlovák nyelv és 
irodalomból, magyar nyelv és iro-
dalomból, valamint matematikából 
mérték fel. A tesztelésbe bekapcso-
lódott 3 299 egészségkárosult diák 
is, akik természetesen a sérültségük 
jellegét fi gyelembe vevő módosított 
tartalmú tesztekkel dolgoztak. Elgon-
dolkodtató és fi gyelemre méltó adat, 
hogy az összes tesztelt diák 4,4 szá-
zaléka (2 041) szociálisan rendkívül 
hátrányos környezetben él. Érdekes-
ségként megemlítjük, hogy a tesztla-
pokat 126 külföldi állampolgárságú, 
de Szlovákiában élő diák is kitöltötte.  
A tesztelésben résztvevő iskolák az el-
múlt év pozitív tapasztalatai alapján 
ismét elektronikus úton kapták meg 
– december 21-én – a diákjaik által 
mindkét tantárgyban elért eredmé-
nyek kimutatását, amely a számszerű 
adatok mellett aprólékosan elemezte 
a tanulók tudásszintjét. Az iskola szá-
mára kidolgozott értékelés részletes 
tájékoztatást tartalmazott arról, hogy 
a tanulók az egyes feladatok megol-
dásában milyen eredményt értek el 
– összehasonlítva azokat az országos 
átlaggal. Emellett felhívta a pedagógu-
sok fi gyelmét arra is, hogy a matema-
tika és a szlovák nyelv törzsanyagában 
és a kiegészítő tananyagban melyek 
azok a részterületek, amelyekben 
nagyobb fi gyelmet kell szentelni az 
ismeretek begyakorlására és elmélyí-
tésére, amennyiben az iskola diákjai 
ezekben a szlovákiai országos átlagnál 
rosszabb eredményeket értek el.

A T5 2018-AS TESZTELÉS SORÁN 
ELÉRT EREDMÉNYEK ÉRTÉKE-
LÉSE:
Országos szinten az ötödikes tanulók 
matematikából 59,3%, szlovák nyelvből 
pedig 58,4%-os eredményt értek el. A 
fi úk és a lányok teljesítménye között lé-
nyegében nem volt kimutatható eltérés.
Matematikából és szlovák nyelvből is 
a pozsonyi székhelyű iskolák érték el a 
legjobb teljesítményt. A kassai belvárosi 
iskolák tanulóinak eredménye mindkét 
tantárgyban – az alig kimutatható kü-
lönbségek megléte ellenére – összeha-
sonlítható a pozsonyi eredményekkel.

A leggyengébb eredményeket az elmúlt 
évekhez hasonlóan ebben az évben is a 
Rimaszombati, Kézsmárki, Nagyrőcei 
és Gölnicbányai járások iskoláinak ötö-
dikes tanulói érték el. Ezekben a járá-
sokban a diákok teljesítménye közel 
50%-kal alacsonyabb, mint a pozso-
nyiaké. (A pozsonyi 1-es városkörzet 
iskoláinak diákjai például matematiká-
ból 73,8%-os átlegeredményt értek el, a 
Gölnicbányai járás diákjai mindössze 
38 százalékot.)
A Pozsonyi és a Trencséni kerület ötö-
dikesei matematikában jóval az orszá-
gos átlag felett teljesítettek, viszont az 
Eperjesi és a Kassai kerületben a diákok 
matematikai ismeretei jelentősen elma-
radnak a szlovákiai átlagtól. 
Immár hagyományosan ebben az is-
kolai évben is érzékelhető eltérések 
mutatkoztak a teljesen osztott és a nem 
teljesen osztott alapiskolák diákjainak 
teljesítménye között, hiszen a kisisko-
lákból érkezett tanulók teljesítménye az 
egymást követő harmadik teszteléskor 
is elmaradt a társaik eredményétől. A 
tesztelésben résztvevő 2041 szociálisan 
jelentősen hátrányos helyzetű ötödikes 
Szlovákia 63 járásában él és tanul. Eb-
ben az országban mindössze 16 olyan 
járás van, ahol a diákok között nem 
tartanak nyilván ilyen megkülönbözte-
tett helyzetben élő iskolásokat. Valóban 
elgondolkodtató, hogy ezek a tanulók 
matematikából mindössze 22,9 százalé-
kos eredményességre képesek, míg jobb 
helyzetben élő társaik átlageredménye 
közel 61%. Tehát azt is mondhatjuk, 
hogy a mélyen átlag alatti életkörülmé-
nyek azt is eredményezhetik, hogy ezek 
a tanulók szinte csak az egyharmadát 
képesek elsajátítani annak a tananyag-

nak, amelyet a  más életkörülmények 
között élő társaik már ismernek.
A szociálisan hátrányos helyzetben 
élő tanulók eredményeinek elemzé-
se rámutat többek között arra is, hogy 
például matematikában még a kivo-
nási műveletek is problémát okoznak 
a tanulók mintegy háromnegyedének, 
amennyiben a kivonás művelete a tíz, 
illetve a tízes szám többszöröseinek az 
átlépésével jár. Szlovák nyelvből mind-
össze 8 százalékuk volt képes arra, 
hogy egy ismert versben felismerje a 
hasonlatokat. Az eredmények egyér-
telműen azt igazolták, hogy ezeknél a 
tanulóknál összességében is jelentős a 
lemaradás mindkét vizsgált tantárgy 
esetében, ami azt bizonyítja, hogy az 
alsó tagozaton nem sajátították el kellő 
mértékben az előírt tananyagot. Külö-
nösen érzékelhető volt ez a lemaradás 
azoknál a feladatoknál, amikor a helyes 
választ nem csak megjelölniük kellett, 
hanem saját maguknak kellett megfo-
galmazniuk.
Az ötödikes tanulók tesztelését szerve-
zési, szakmai és módszertani szempont-
ból a Szabványosított Mérések Nemzeti 
Intézete (NÚCEM) biztosította. Célunk 
az volt, hogy objektív és reális képet 
kapjunk, egyben az érintett iskolákat 
tájékoztassuk is arról, hogy a tanulók 
milyen tudásszinttel kezdik meg tanul-
mányaikat az alapiskola felső tagozatán, 
mennyire volt sikeres az alsó tagozat 
pedagógusainak a munkája. További 
részletes információkat az 5. évfolyam 
tanulóinak múlt iskolai évben törté-
nő teszteléséről érdeklődő olvasóink 
a https://www.nucem.sk/sk/merania/
narodne-merania/ testovanie-5/
roky/2019-2019 oldalon találnak.
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AZ OKTATÁSÜGYI TÁRCA MEGKEZDTE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST AZ OECD ORSZÁGOK 
ILLETÉKES SZERVEIVEL, MELYNEK SORÁN KÖZÖSEN KIDOLGOZZÁK A KÉSZSÉGEK 
FEJLESZTÉSÉNEK NEMZETI STRATÉGIÁJÁT

A jövendő munkaerőpiac igényeinek kielégítéséhez szükséges készségek kialakításával kapcsolatos elképzelések és a Ne-
velés és Oktatás Fejlesztése Nemzeti Programjának (NOFeNeP) az összehangolása volt a központi témája a Skills Strategy 
Seminar: Slovak néven szervezett szakmai megbeszélésnek, amelyet az iskolaügyi minisztérium szervezett 2019. 1. 29-
én. E tanácskozáson a minisztérium képviselőin és a hazai szakembereken kívül az OECD országok által delegált vezető 
beosztású munkatársak vettek részt. A mostani eszmecsere csak a kezdete volt a további tanácskozásoknak, melyeknek 
egyetlen célja a szlovákiai Készségek Fejlesztése Nemzeti Stratégiájának (Národná stratégia zručností pre Slovensko) a 
lehető legtökéletesebb, legprecízebb kimunkálása – összhangban a NOFeNeP programjával. A tanácskozást a szlovákiai 
szervezők részéről Martina Lubyová iskolaügyi miniszter, illetve az OECD részéről az OECD Készségfejlesztések Köz-
pontjának igazgatója, Monserrat Gomendio és Andrew Bell vezették. Az Európai Bizottságot Michael Morass, az EB 
osztályvezetője képviselte. „Őszintén örülök, hogy  a szlovákiai  Nevelés és Oktatás Fejlesztése Nemzeti Programjának  
realizálása során sikerült hatékony munkakapcsolatot létesíteni olyan jelentős nemzetközi szervezettel, mint az OECD, 
amelynek képviselőit  itt üdvözölhetem a mi tanácskozásunkon, akik segíteni jöttek bennünket, és vállalták, hogy az 
ő segítségükkel közösen kidolgozzuk a készségek fejlesztésének szlovákiai stratégiáját. Olyan valóban fontos témákról 
fogunk véleményt egyeztetni, mint az iskolai képzés kötelező tananyagának a fejlesztése és a szükséges készségek kialakí-
tásának mikéntje. Fontosnak tartom, hogy közös igyekezetünk eredményeként javuljanak végre diákjaink eredményei a 
PISA-felmérésekben, és sikerre vezető választ adjunk végre az egész életen át tartó tanulás mindmáig meg nem válaszolt 
kérdéseire.“ – hangsúlyozta a szlovák miniszter asszony. „Együttműködésünk kezdeti szakaszában teljes mértékben meg 
akarjuk ismerni a szlovákiai oktatási rendszert, hogy képesek legyünk meghatározni és pontosítani e rendszer valódi 
prioritásait,  majd ezután a többi OECD ország tapasztalataira építve valóban hatékony megoldásokat építeni az egész 
szlovákiai oktatási rendszerbe.“ – emelte ki beszédében Monserrat Gomendio.

Mészáros Hanna (9 éves) Pavlechová Petra (14 éves)

Pavlechová Veronika (10 éves)

A CZAFRANGÓ SYLVIA MAGÁN MŰVÉSZETI ALAPISKOLA TANÍTVÁNYAINAK ALKOTÁSAI

ISKOLA, GYEREKSZEMMEL

Csicsó Lola (10 éves)
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Dr. KRISZTINA BERGER, vállalati tanácsadó, tréner, coach, tánc- és mozgásterapeuta, a természettudományok doktora, Berlinben él 
(krisztina@krisztina-berger.com); Bc. BÚS ANIKÓ, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara tanítójelöltje, Tallóson él (aniko.busova@
gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.
alajos@gmail.com); PaedDr. GYURÁN ÁGNES, a Bátkai Alapiskola igazgatóhelyettese (gyuranovaa@gmail.com); HALÁSZ-SZABÓ 
KATALIN, a a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, mentálhigiénés segítő szak-
embere, Vágkirályfán él (hszkatalin87@gmail.com); HANESZ ANGELIKA, a Buzitai Alapiskola tanára, a Talentum programozócsapat 
mentora, a kassai Safárik Természettudományi Egyetem Informatikai Intézetének munkatársa (hanesz@gmail.com); Mgr. KASZMÁN-
SARÓKA LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com); Prof. Dr. KÉRI KATALIN, a PTE BTK Ne-
velés- és Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora (keri.katalin@pte.hu); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, a 
komáromi SZAKC pályázati referense, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); doc. PINTES GÁBOR, PhD, a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); 
STRIEŽENEC ALEX, zenész, zeneiskolai tanár, Somorján és Tejfalun él (alexstriezenec@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi 
Alapiskola tanítónője, Egyházkarcsán él (erika@dizart.sk); dr. habil. VASS VILMOS, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara és a Budapesti 
Metropolitan Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi docense, Budapesten él (vassv@ujs.sk);
Bc. VERMES ORSOLYA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara tanítójelöltje, Bogyaréten él (aniko.busova@gmail.com); Mgr. VODA 
ZSÓFIA, a Tandem n.o. projektvezetője, Komáromban él (zofi a.voda@gmail.com)

AZ ÉN VÁROSOM MEGHÍVÓ

Bor, nő és dal. Ennek a Strauss keringőnek 
a címével vezetem be alábbi mondanivaló-
mat.
 Életemben jó néhány szép városban ze-
néltem, de egyik sem fészkelte be magát úgy 
a szívembe, mint Bécs. 
 A genius loci muzsikusi szelleme sehol se 
zúdult rám olyan elemi erővel, mint a mo-
narchia fellegvárában. Ha a Práterben ját-
szottunk, ott sejlett köztünk Mozart alakja. A 
Práter erdős-ligetes területét II. József császár 
még 1766-ban ajándékozta a bécsieknek. Az 
ottani vidámpark, a Wurstprater a világ leg-
régibb vidámparkja. A bécsi klasszikus tri-
ász csodagyerek óriása, Wolfgang Amadeus 
Mozart számára kedvelt pihenőhely volt: 
nyüzsgő, tarka sokadalom, mutatványos bó-
dékkal, ringlispíllel, hajóhintákkal. Család-
jával a nyári vasárnap délutánokat töltötte 
itt, kiöltözve, sült csirkét ettek, hozzá murcit 
ittak, a nyalánkságok közül a kandi cukrot 
kedvelték. Néha beültek a bábszínházba, bi-
liárdoztak (Amadeus kitűnően biliárdozott), 
táncoltak, bécsi nótákat énekeltek. Ha Mo-
zartnak jó kedve támadt, maga is írt bécsi 
tájszólással vicces verseket, zenét is rögtön-
zött hozzájuk. Így keletkeztek olyan burleszk 
költeményei, mint az Induljunk hát, baráta-
im vagy a Ma kimegyünk a Práterbe. A fáma 
szerint még egy nappal a halála előtt is ott 
sétált a nővérével, ott tette azt az ominózus 
megjegyzést: „Azt hiszem, megmérgeztek...” 
Aztán hazament, lefeküdt, s már soha nem 
kelt fel. Harmincöt évesen halt meg, tetemes 
életművet hagyva maga után. 
 Csodálatos bécsi színtér a Grinzing. Itt 
is érződött II. József jótékony szándéka, ő 
adott hivatalos engedélyt a bécsi szőlősgaz-
dáknak, hogy portájukon kimérjék saját 
borukat. Így alakultak ki a Heurigerek, az 
udvari borozók, az úgynevezett „Kapások”. 
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Ezekben stamgastnak számított egykor 
Franz Schubert is.
 A műdal megreformálója gyakran látogat-
ta e kedves bécsi városrészt. Schubert szere-
tett kocsmákba, vendéglőkbe járni, ezek az 
alkalmak az alkotáshoz nyújtottak gyümöl-
csöző hátteret. A Bécs környéki kis kocsmák-
ban, így a grinzingi ücsörgések, borozgatá-
sok során összebarátkozott a pincérekkel, a 
hétköznapi emberekkel, s ebből sokat merí-
tett műveihez. A kocsmai hangulat, a bor, a 
kávé illata kellemesen hatott a félénk, vissza-
húzódó művészre, serkentette a komponá-
lásban. Hasonlóan Mozarthoz, neki is rövid 
élet jutott. Mindössze 31 évet élt, ezalatt több 
mint 600 dal, keringő és más szerzemény 
született. Legtöbbjük kocsmai inspirációból. 
Külön műfajt teremtett: a Trinklied, a bordal 
sajátos, „schubertes” formája.
 Ha ma Grinzing szűk utcáin csavarogsz, 
szinte érzed, akár szembe jöhet Franz 
Schubert, hangoskodva, baráti társaságával.
 A fi ákeres Bécsről leginkább a Strauss csa-
lád bohém muzsikusai jutnak eszünkbe. Az 
idősebb Johann Strauss, később fi ai, Josef, a 
szépfi ú Eduard (der schöne Edi) és Johann 
(becenevén: Schani), meg persze az általuk 
írt művek, főleg keringők. Straussék Bécs 
egyfajta védjegyévé váltak, élő kulisszáivá 
a város hőskorának. Amikor a híres Bock 
mulatóban Johann Strauss markáns, bajszos 
fi gurája dominált a színpadon, miközben 
vonójával dirigálta zenekarát, s a fő melódi-
át teátrális mozdulatokkal együtt hegedülte 
társaival. A vendégek közt időnként Franz 
Schubert is feltűnt.
 Bécsbe tért meg Beethoven és Brahms, 
s itt alkottak az ábrándos operett szerzői: 
Lehár Ferenc és Kálmán Imre.
 Hát, egy ilyen szellemű városban zenél-
hettem. A zene fővárosában.

WEIN, WEIB UND GESANG1

STRIEŽENEC ALEX

MEGHÍVÓ
A XIX. VÁMBÉRY NAPOK RENDEZVÉNYÉRE
HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:
Dunaszerdahely, 2019. március 21–22.

FŐSZERVEZŐ: 
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervezők:
Dunaszerdahely Város Önkormányzata, 
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola

Program

2019. március 21. (csütörtök)
18:00    Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás 

igazgatója
Könyvbemutató: Letűnt dicsőségének visszaverődő fénye
A XIV. Nemzetközi Vámbéry konferencia előadásainak 
antológiáját bemutatja:
Madaras László régészprofesszor
Az estet vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry 
Tudományos Kollégium elnöke
Helyszín: Fontána étterem, Fő utca 677, Dunaszerdahely

2019. március 22. (péntek)
9:00   A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője

A verseny főszervezője: Tóth Tibor földrajztanár
Helyszín: Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola, 
Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Domonkos Tímea, a Vámbéry Ármin 
Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusa
A zsűri elnöke: Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás 
választmányának tagja
A zsűri további tagjai:
Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa, 
Zirig Árpád, költő, pedagógus, a Vámbéry Polgári 
Társulás választmányának tagja

13:00    a Vámbéry Ármin földrajzverseny ünnepélyes 
kiértékelése a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar 
Tannyelvű Alapiskolában

14:00  Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása 
(Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város 
polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Hóvári János nagykövet, 
turkológus, történész

   Zsoldos Péter, az Arab-félsziget volt szlovákiai nagykövete

Támogatók:  KULT MINOR – Kisebbségi Kulturális Alap
Dunaszerdahely Város Önkormányzata

 

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

________________________________________________________

1 A szöveg a szerző Mi, muzsikus lelkek c. kötetében jelent meg.



XXVI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM    

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA

KATEDRA
2019. MÁRCIUS

MUNKA UTCAI ALAPISKOLA, KOMÁROM

A zene hónapja

Mesterségek napja

Egészség- és sportnap

Dobj el mindent 
és olvass!

Finom környezetben 
jobban ízlik

Őszi kép

A pihenés szigete

Gyermeknapi bolondságok

Karácsonyra hangolódva

Néha a hóember is el-
látogat az elsősökhöz

Amikor a faliújság 
is díszbe öltözik

Friss levegőn, 
koripályán...

Varázsgömbbe bújva

Farsangi  
mulatság

Neked ját-
szom a dalt...

   HALÁSZ-SZABÓ KATALIN: A MENTÁLHIGIÉNÉ 
JELENTÉSE ÉS SZEREPE AZ ISKOLÁBAN

   BERGER KRISZTINA: TUDATOS JELENLÉT, 
LELASSULÁS, FLOW!

  TÓTH ERIKA: ISKOLAÉRETT(LEN)SÉG
   PINTES GÁBOR: OKTATÁSÜGYI REFORMOT: 
IGEN VAGY NEM?

A HÓNAP TÉMÁJA: PEDAGÓGUSNAP
   VASS VILMOS: A PEDAGÓGUSMESTER-
SÉG KIHÍVÁSAI A 21. SZÁZADBAN

   KÉRI KATALIN: APÁCZAI CSERE JÁNOS 
ÜZENETE KORUNK PEDAGÓGUSAINAK

   HANESZ ANGELIKA: SZERETEM AZ 
ISKOLÁT

   GYURÁN ÁGNES: PEDAGÓGUSNAPI 
GONDOLATOK


