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A Pátriában

Tanulmányi szakok távoktatás formájában (szlovák nyelven):
2381 M gépészet
6317 M kereskedelmi akadémia
•  A gépészeti tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: műszaki rajz, 

mechanika, gépészeti technológia, méréstechnika, gépszerkesztés, 
automatizáció.

•  A kereskedelmi akadémia tanulmányi szakon oktatott szaktantár-
gyak: vállalati gazdaságtan, könyvvitel, adminisztráció és levelezés, 
makroökonómia, gazdasági jog.

A távoktatásban működő 4-éves szakok tanulmányi ideje záróvizsgával
(inaslevéllel) rendelkezők számára 2 év. Végzettség: teljes fokú középiskolai
végzettség (érettségi vizsga).

3447 K digitális média grafi kus tanulmányi szak – nappali képzés
Tanulmányi idő: 4 év
Oktatási nyelv: magyar
Felvételi feltételek: az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése, megfelelő
egészségi állapot
Végzettség: teljes fokú szakközépiskolai végzettség – érettségi vizsga, va-
lamint szakmunkás-oklevél, nemzetközi IES (International Education 
Society) tanúsítvány

A 3447 K digitális média grafi kus tanulmányi szakon oktatott szaktantár-
gyak: elektronikus publikáció, digitális médiák, kép- és szövegszerkesztés, 
szekvenciák feldolgozása, grafi kai dizájn, szakmai gyakorlat.

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT LEHETŐSÉGE AZ ERASMUS
MOBILITY PROGRAM KERETÉN BELÜL.

SZAKMAI PARTNEREINK:
Szlovák Rádió és Televízió, Pátria Rádió, Lux TV, 
Markíza TV, Szeredi Nova Mozi, CINEMAX, 
Szlovák Filmintézet, Duna Televízió.

Kapcsolatfelvétel
Telefonszám: 031 784 0134
Mobil: 0907 513 525
E-mail-cím: info@ssos-sladkovicovo.sk
Web: www.ssos-sladkovicovo.sk

OKTATÁS  AZ  ISKOLA  FALAIN  KÍVÜL – SZAKMAI  GYAKORLATOK

Ha iskolai oktatásról beszélünk, megjelenik szemünk előtt a jól ismert tan-
terem – a mai generáció számára már nemcsak táblával, iskolai padokkal és 
székekkel, hanem szerencsés esetben interaktív táblával, vetítővel, vetítővá-
szonnal, hangfalakkal felszerelve. Vagy eszünkbe jutnak a szaktantermek, 
amelyek jellege a tanulmányi szak függvényében változó. Lehet egy kémi-
ai laboratórium, egy szerelőcsarnok vagy éppen egy nyelvi osztályterem. 
Nálunk, a Diószegi Magán Szakközépiskolában leginkább számítógépes 
termek jelentik a szakoktatást, de van iskolai stúdiónk is, ahol a diákok a 
televíziózás stúdiómunkálatait gyakorolják, köszönhetően mediális partne-
reinknek, a Patria Rádiónak, a Lux TV-nek és a Markíza TV-nek.
A tanulás azonban nemcsak az osztálytermekben történik. A fényképezés, a 
mozgóképek felvétele, az élő közvetítések mind-mind új ismereteket adnak 
a tanulóknak, amelyekhez ki kell mozdulnunk a falak közül. Jó lehetőséget 
nyújtanak ehhez a különböző tanulmányi kirándulások és szakmai gyakor-
latok. 
A tanulmányi kirándulások során a diákok ellátogathatnak a Patria Rádió 
stúdiójába, a Markíza TV stúdiójában megnézhetik, hogyan zajlik egy élő 
adás, fi lmforgatáson vehetnek részt vagy betekinthetnek egy-egy mozifi lm 
vetítésbe, amelyet a vetítő oldaláról élhetnek át. 
A szakmai gyakorlatok közül legnépszerűbbek az Erasmus+ program ke-
retében  szervezett külföldi gyakorlatok, amelyek 3-4 hétig tartanak, hely-
színük ezidáig Budapest volt. Az idei évben Budapest mellett Eger és Prága  
a célpont, de a legújabb szakmai kapcsolatunk révén szervezés alatt áll egy 
Grúziában megrendezésre kerülő szakmai verseny, amely a kísérő prog-
ramjaival együtt óriási tapasztalatokat biztosíthat a résztvevőknek. 
Egy-egy ilyen külföldi szakmai gyakorlat előnyei közé sorolható, hogy a 
gyerekek számára a munka inkább kikapcsolódásnak tűnik, hiszen a valós 
munkahelyen töltött idő élményt, új emberek megismerését, újfajta grafi -
kai technikák kipróbálását jelenti, emellett a tanulók szabadidős (kulturális 
vagy tudományos) programokon vesznek részt. Kicsit mintha kirándulás 
lenne egy ilyen szakmai út. Pedig ez is a tanulási folyamat része – csakúgy, 
mint amikor az iskolai padban ülünk a füzet és tankönyv felett, és hallgat-
juk tanáraink magyarázatát.
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Mgr. B. MÁNYA ÁGNES, a Czuczor Gergely Alapiskola tanára, Érsekújvárban él; PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, 
a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra 
szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@upcmail.sk); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok 
doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); HANESZ JÚLIA, a Prágai Köztársasági Főiskola hallgatója (hanesz.julia@gmail.com); 
JÓNÁS DÁNIEL JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem végzős hallgatója, Komáromban él (j.d.jozsef.2017@gmail.com); Mgr. KASZMÁN-
SARÓKA LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, a Tandem n. o. munkatársa, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com); Mgr. KATONA 
NIKOLAS, a Csallóközcsütörtöki Alapiskola tanára, Dunaszerdahelyen él (soldier.nick@citromail.hu); MENYHÁRT RITA, a Dunaszerda-
helyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Nádszegen él (ritamenyhart@outlook.com); Bc. MOLNÁR 
KRISZTINA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara magyar-biológia szakos hallgatója, Rozsnyón él (krisztinamolnar333@gmail.com); 
Mgr. MORVAY KATALIN, az Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke, a pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium igaz-
gatónője (katalin.morvay@mtag.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Kara adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, 
biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes 
kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola és Óvoda peda-
gógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); dr. habil. VASS VILMOS, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, Budapesten él (vassv@ujs.sk);  
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Az Érsekújvár és Párkány között majdnem 
félúton található Szőgyén, a szülőfalum, 
persze más értelemben, mint a múlt század 
negyvenes éveiben világra jött szüleimnek és 
három nagyszülőmnek is volt. Ez az a hely, 
ahol életem első huszonnégy évében éltem.

Már az őskori emberek is letelepedésre 
alkalmasnak tartották a mai település előd-
jét, mint arról a Kr. e. 4. évezred környékéről 
származó régészeti leletek tanúskodnak: az 
egyik, egy antropomorf edény még Szőgyén 
újkori címerébe is bekerült. Ha minden igaz, 
a közelben elmélkedett oly sokat Marcus 
Aurelius, a fi lozófus császár, és vívott döntő 
ütközetet a kvádok ellen. A falu az államala-
pítás után az esztergomi érsek birtoka lett, 
és az is maradt egészen a 19. század közepé-
ig. Közben pusztította tatár, dúlta török, de 
mindig meg tudott újulni, igaz, a lakosság 
egy részét német és szláv telepesekkel pótol-
ni kellett. Attól fogva a település sajátos se 
veled, se nélküled viszonyban, két „önálló” 
faluként, Német-, illetve Magyarszőgyén 
néven működött az 1944-ben bekövetkezett 
hivatalos egyesülésig. A néphagyomány sze-
rint maga II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos 
fejedelem is tanácskozott itt az ún. pappin-
ce mellett ma is zöldellő hársfák alatt. Petőfi  
Sándor is járhatott a faluban, és találkoz-
hatott a jegyzőként működő Pathó Pál úr-
ral, aki versírásra ihlette a költőt. Pathó Pál 
ugyan nem a faluban született, de ötvenéves 
korában („Ej, ráérünk arra még!”), már má-
sodszor, innen nősült, itt vállalt hivatalt, és 
itt is van eltemetve. A Pest–Bécs vasútvo-
nal (nagy bánatomra) széles ívben elkerül-
te Szőgyént, így a kései utódok kénytelenek 
autózni, vagy a meglehetősen gyér autóbusz-
járatok valamelyikével eljutni a szomszéd 
település vasútállomására, ha dolguk akad a 
falujuk határán kívül. Ennyi kritika a jövőbe 
nem igen látó, bizonyára a jól termő földje-
iket féltő ősök rovására még azt hiszem, be-
lefér. 
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A helyi alapiskola névadója, Csongrády 
Lajos (1843–1919) kántor és főtanító nem itt 
született (a testvérei már igen), de életének 
legjavát a községben töltötte. A maga korá-
ban igazán úttörő pedagógusnak számított: 
jól tanuló diákjainak könyvet ajándékozott, 
kezdetleges sokszorosítóval készített saját 
tankönyvekből tanított, az iskola épületében 
múzeumot rendezett be, kántorként pedig 
egyházi énekeket és imádságokat gyűjtött 
össze és adott ki a hívek számára.

A szőgyéniek hősiesen helytálltak az első 
és a második világégéskor. Ez utóbbi idején 
a falu lakossága is megszenvedte a magáét, 
hiszen a háború vége felé a gyorsan válto-
zó frontvonal Szőgyén határában húzódott, 
így hol a németek, hol a szovjetek miatt 
voltak közvetlen veszélyben. A szőgyéniek 
a csehszlovák időkben is büszkén vállalták 
magyarságukat: a kitelepítés idején a hatósá-
gok rengeteg családot kényszerítettek szülő-
földjük elhagyására. Sokan közülük – így a 
rokonaim is – idővel beköltöztek a városba, 
Tatára. Ezért is mondják: „Tata a legnagyobb 
szőgyéni város!”

A szocializmus éveiben a helyi Csehszlo-
vák – Szír Barátság EFSz kitűnő eredménye-
ivel volt tele az országos sajtó: a „jééerdé” 
fóliasátrai alatt még kivit is termesztettek! 
Hogy milyen volt, nem tudom, sosem ettem 
belőle. Dimbes-dombos szülőfalum mindig 
is a szőlőről meg a belőle készült borról volt 
ismert.

Húsz éve máshol élek. Szőgyénbe csak 
vendégként, a szüleimhez megyek. Jóleső ér-
zés megállni, emlékezni a nagyszüleim sírjá-
nál, bámészkodni, imádkozni a tekintélyes, 
már-már városias méretű Nagyboldogasz-
szony-templomban és a második világhá-
borúban lerombolt Szent Mihály-templom 
kövei között, vagy szóba elegyedni gyer-
mekkorom „szereplőivel”. Ilyenkor igazán 
elememben érzem magam.

AZ ÉN FALUM – SZŐGYÉNÉÉ

B. MÁNYA ÁGNES

AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Juhász László: 
Fotósuli 
Kiadó: Vámbéry Polgári Társulás
Terjedelem: 178 oldal

„Ahhoz ugyanis, hogy a fény-
képezést megfelelő szinten elsajá-
títsuk, elsősorban nem csúcsminő-
ségű felszerelésre van szükségünk, 
hanem megfelelő tudásra, kreati-
vitásra, jó szemre és tapasztalatra. 
Megfelelő kezekben egy negyven 
éves, műanyagból készült szovjet 
Vilia kisgép is csodákra képes…” 
„A Fotósuli igyekszik mindenki 
számára megszívlelendő, géptípus-
tól függetlenül érvényes útmutatást 
adni (…) A könyvet vállaltan ama-
tőr fotós írta más amatőr fotósok-
nak.”

Ára: 15 €
Kedvezményes ár: 7 € 

Kedves Olvasóink!
Szeretettel ajánljuk fi gyelmükbe Juhász László Fotósuli című könyvét, melyből az amatőr fotósok számos gyakorlati segítséget, taná-
csot kaphatnak. Az iskolákban működő fotószakkörök tagjai számára februárban kedvezményes áron elérhető ez a kiadvány, me-
lyet megvásárolhatnak a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetnek a  marketing@liliumaurum.sk 
e-mail-címen is. 

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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Egy új évtized küszöbén új kihívások, 
fogadalmak és számos jövőbe tekintő 
elképzelés, tervek... Nemcsak az egyén, 
hanem iskoláink, pedagógusaink is ké-
szülnek az előttük álló időszakra. Ha-
marosan itt van az iskolai beíratások 
ideje, és hát valljuk be, sok helyen csak 
most kezdődik igazán a szülőkkel való 
kommunikáció vagy egy-egy nyílt nap 
szervezése. Temérdek rendezvénnyel, 
reklámmal, kisfi lmmel találkozunk, ami 
arra ösztönzi a magyar szülőket, hogy a 
gyermekeiket magyar iskolába írassák. 
Egy jó iskola viszont nem csupán a be-
íratások előtt „reklámozza“ magát. Teszi 
ezt folyamatosan, rendszeres munkával, 
közösségépítéssel, közös óvodai-isko-
lai akciókkal, eredményeik, sikereik 
prezentálásával. Biztos vagyok benne, 
hogy sok ilyen iskola van. Szinte évente 
ismétlődik a forgatókönyv: böngésszük 
a statisztikákat, hogy vajon hány kisel-
sőssel lesz kevesebb, jobb esetben több 
a felvidéki magyar iskolákban. Mind-
annyiunk felelőssége, hogy jó és sikeres 
iskoláink legyenek, viszont intézmény-
vezetőink szerepe kulcsfontosságú és 
meghatározó, mert ismert tény, hogy az 
intézmény sikeressége nagymértékben 
függ az ő szakmai kvalitásaiktól és sze-
mélyiségüktől. Vajon mi, iskolavezetők, 
élünk-e a lehetőségeinkkel, vajon van-e 
belső motiváció, lelkesedés, hogy újat 
tanuljunk? Van-e kínálat tájainkon a 
vezetők képzésére, ill. igény a szakmai 
fejlődésre?

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége 2005-ben létrehozta az Isko-
lavezetők Országos Társulását. 2011-ig 
Fibi Sándor volt az elnöke, azóta rám há-
rul ez a nagyon igényes, felelősségteljes 
és sokszor bizony egyáltalán nem egy-
szerű feladat. A társulás küldetése, hogy 
összefogja, szakmai továbbképzésben ré-
szesítse, együttgondolkodásra ösztönöz-
ze azokat az intézményvezetőket, akik 
nyitottak és hajlandóak a fejlődésre és az 
együttműködésre. Természetesen ez jó 
csapatmunka nélkül elképzelhetetlen. A 
társulás az SZMPSZ-szel és a Comenius 
Pedagógiai Intézettel karöltve olyan szak-
mai konferenciákat, találkozókat szer-
vezett az elmúlt években, amelyek első-
sorban a vezetői munkára fókuszáltak, s 
középpontjukban a hazai magyar közok-
tatás és iskoláink jövője állt. 2016 óta im-
már négy alkalommal került sor a Szlo-
vákiai Magyar Iskolaigazgatók Országos 
Konferenciájára (Búcs, Nagymegyer), 

amelyre minden szlovákiai magyar is-
kola igazgatóját meghívjuk. Ezt azért is 
tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert 
a részvételnek nem feltétele az SZMPSZ-
tagság, és várjuk az újabb érdeklődőket 
magunk közé. Konferenciáink szakmai 
programjának összeállítása során fi gye-
lembe vesszük az iskolavezető szerte-
ágazó feladatai közül azokat, amelyek 
az elmúlt időszakban fontos változások 
és kihívások elé állították őket, és szer-
vesen építenek az eddigi tapasztalatokra 
és témákra. Az eredményes iskolavezető, 
az iskolafejlesztés, a tudásmegosztás, a 
pedagógusok vezetése és fejlesztése után 
az idei konferenciatémák hangsúlyosan 
az iskolavezető menedzseri feladataira 
fókuszáltak. Az új törvények a közokta-
tásban, a tanügyigazgatási feladatok, a 
pedagógiai vezetés, a gazdasági-műsza-
ki, menedzseri feladatok, az emberekkel 
való munka, az igazgató személyisége, 
iskolahálózatunk problémái, a kritikus 
gondolkodás, a digitális kompetencia 
témakörei is terítékre kerültek, hiszen 
a körülöttünk gyorsan változó világ ki-
hívásaira az iskolának is reagálnia kell, 
a változás lett az állandó mindennapi 
életünkben. A kritikus gondolkodás 
mindig is fontos volt, de ma – amikor 
minden irányból információkkal, véle-
ményekkel és elméletekkel bombáznak 
minket, és emiatt nő az összezavarodás 
és az eltompulás kockázata – még fon-
tosabbá vált. Rendszeresen helyet kap a 
programban a jó gyakorlatok bemuta-
tása és megosztása – az iskolafejlesztés 
jól bevált módozatait, hasznos tapasz-
talatait, továbbá innovatív programokat, 
projekteket mutatnak be olyan gyakorló 
iskolaigazgatók, akik azokat intézmé-
nyeikben már több-kevesebb ideje si-
keresen alkalmazzák. A konferencia 
immár hagyományosnak tekinthető sze-
repe, küldetése és célja a magyar iskola-
vezetők közti párbeszéd, tapasztalatcsere 
és tudásmegosztás segítése, támogatása.

Hangsúlyosak ezek a gondolatok, és 
nem csupán az iskolai beíratások apro-
póján írom e sorokat, de nagy a felelős-
ségünk iskoláink jövője szempontjából. 
A szülő iskolát választ gyermekének. Jó 
iskolát. Olyat, ahol a magyarság és a mi-
nőség, a régió igényei szerinti fejlődés és 
szakmai fejlesztés mind-mind jelen van, 
olyan iskolát, amely a gyermekekért van, 
ahol vannak célok, azokat meg tudják 
fogalmazni és azok mentén egy sikeres, 
jó iskolát építeni.

MORVAY KATALIN 

ISKOLÁINK JÖVŐJE: MINŐSÉG ÉS MAGYARSÁG  



KATEDRA NAP

Mikulás előnapján találkoztak 2019-
ben utoljára a Katedra Társaság tagjai 
és a társaság munkája iránt érdeklő-
dő pedagógusok Dunaszerdahelyen. 
A XXVIII. Katedra Napon a tanulás 
újszerű lehetőségei kerültek terítékre: 
a találkozó fő kérdése az volt, milyen 
tényezők határozzák meg és alakítják a 
21. század edukációs folyamatait, mi-
lyen dilemmák köré épülnek napjaink 
oktatási-nevelési kérdései, illetve mi-
lyen kihívásokkal küzdenek napi szin-
ten a közoktatás résztvevői.

A Katedra Társaság és Alapítvány 
szervezői – ahogy az évről évre lenni 
szokott – a téma kutatói és gyakorlati 
szakemberei közül hívtak előadókat. A 
nap keretét dr. Vass Vilmos, a Metro-
politan Egyetem docense biztosította, 
aki a tanulás és tudás összefüggése-
inek az elemzésére összpontosított, 
a tanulás tág értelmezését, a tudás-

koncepciók változásait vezette végig 
előadásában. A közoktatásból érkező, 
Katedra folyóiratban rendszeresen 
publikáló Tóth Erika, a Tallósi Alapis-
kola és Óvoda tanítója a tanulási folya-
mat kulcsmomentumaként az értő ol-
vasás fejlesztését fogalmazta meg, és a 
szövegértést keresztkompetenciaként, 
a tanulás megalapozójaként értelmez-
te. A Tandem n. sz. munkatársa, a 
Farnadi Alapiskola tanára, Kaszmán-
Saróka Liliána pedig a tapasztalati 
tanulás lehetőségeiről és hasznosít-
hatóságáról tartott egy rendkívül di-
namikus előadást. A három előadást 
élénk vita követte.

Az ebédet követően egy kerekasz-
tal-beszélgetésre került sor, melyet a 
rendezvény házigazdája, Pintes Gábor, 
a Katedra Társaság elnöke vezetett. A 
közönséget is aktívan bevonó beszél-
getés a tanulás és tudás fogalmainak 

problematizálására, ezek komponen-
seinek vizsgálatára és feltételeire össz-
pontosított. 

A találkozó a 2019-es Katedra-
díj átadásában csúcsosodott ki, ahol 
Klemen Terézia szakmai elismerésére 
került sor. A díjazott „sokéves példaér-
tékű, magas színvonalú és eredményes 
pedagógiai-lélekszobrászi és publiká-
ciós munkásságáért, a magyar zenei 
kultúra népszerűsítése terén kifejtett 
önzetlen, sikeres és elismerésre méltó 
tevékenységéért” vehette át az elisme-
rést, laudálója Fibi Sándor, a Katedra 
szerkesztőbizottságának elnöke volt.

A családias hangulatú, inspiráló 
rendezvény rendkívül jó hangulatban 
zajlott, és megerősítette a szervezőket 
abban, hogy továbbra is nagy szükség 
van az ilyen típusú szakmai találko-
zókra.

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

KATEDRA NAP A TANULÁS RENESZÁNSZÁRÓL



KATEDRA NAP

A Katedra Alapítvány és a Katedra Tár-
saság tevékenységében immár nemes 
hagyomány, hogy évente az Alapít-
vány kuratóriumának döntése alapján 
a Katedra Napok ünnepi záróesemé-
nyeként átadják az arra érdemesült 
kollégának a Katedra-díjat. Ebben az 
elismerésben nem a jó vagy nagyon jó, 
esetleg a csak kiváló pedagógus része-
sülhet, hanem az, aki a kiválók közül 
is kiemelkedik. A kiválasztott, tehát a 
Katedra-díjas pedagógus elismerten 
is példává válik, méghozzá nemcsak 
a tantestületi vagy a szűkebb régióban 
tevékenykedő kollégák között, hanem 
az összes felvidéki magyar pedagógus 
követendő példaként tekinthet rá, hi-
szen pedagógiai munkásságában hu-
zamosan példaértékű szintet ér el, aki 
nemcsak lelkiismeretesen és jól tanít, 
hanem képes olyan módszereket al-
kalmazni, amelyek segítségével meg 
is tanítja a tananyagot, sőt megtanítja 
alkalmazni is a megtanultakat. Akit 
minden diákja és minden érintett szü-
lő tisztel, hiszen érzik, tudják, hogy a 
tanítási órákon, sőt a számukra szer-
vezett külön foglalkozásokon, közös 
rendezvényeken, problémamegoldó, 
személyiségfejlesztő megbeszéléseken 
minden az ő érdekükben történik. Aki 
nem leereszkedik a diákjaihoz, hanem 
okosan, olyan különleges érzékkel és 
tisztelettel úgy emeli fel őket saját ma-
gához, hogy a tanulók tudatosan is ér-
zik e nagyszerű kapcsolat egyediségét 
és tiszteletreméltóságát. Aki nemcsak 
pedagógus, hanem lélekszobrász is, 
hiszen az előírt tananyag megtanítá-
sa közben tudatosan fejleszti diákjai 
kifejezőképességét, személyiségét, ön-
becsülését, ugyanis nem elégszik meg 
azzal, hogy az évszázadok óta alkal-
mazott módszerekkel ismertesse meg 
velük a tananyagot, hanem következe-
tesen alkalmazni is megtanítja a meg-
szerzett ismereteket, hiszen magyar-
tanárként bevezeti őket az irodalmi 
művek alkotásának csodálatos világá-
ba is, diákjait versírásra, szinte irodal-
mi értékű rövidebb prózai művek ön-
álló alkotására is megtanítja. Arra 
neveli őket, hogy sohase elégedjenek 
meg azzal a tudással, amellyel pilla-

natnyilag rendelkeznek, úgy vezeti 
őket, hogy vágyaik, terveik ne ragadja-
nak meg az élet földszintjén, hanem a 
csillagok fölé emelkedjenek. Akit volt 
diákjai, kollégái évtizedek múlva is 
tisztelettel említenek, és köszönik neki 
azt a törődést, odafi gyelést, segítséget, 
amelyben részesítette őket. A Katedra-
díjas pedagógusnak nemcsak a saját 
személye a fontos. Olyan egyéniség ő, 
aki akkor boldog, ha embertársait is 
boldognak látja, ha sikeresen segíthet 
másokat, aki nem vár arra, hogy más 
mondja, mutassa meg neki, hogyan 
teheti szebbé, örömtelivé, sőt boldo-
gabbá mások mindennapjait. Aki ki-
emelkedő módon értékeli és tiszteli a 
magyar kultúrát, azon belül is a felvi-
déki vagy a Felvidékről származó kivá-
ló alkotók munkásságát tekintet nélkül 
arra, hogy a kultúra mely részterületén 
érték el a világ értő közönségének el-
ismerését, illetve alkottak világszín-
vonalú műveket. Az ilyen pedagógus 
tanári elkötelezettsége mellett saját 
elhatározásából polgári társulásokat 
hoz létre, és a pályázatokon szerzett 
anyagi támogatással fokozatosan eléri, 
hogy az emberek megismerjék ezeket 
az alkotókat és a műveiket, megtanul-
janak büszkék lenni a felvidéki gyöke-
rekkel rendelkező világhírű magyar 
művészekre, sőt hihetetlen energiát 
fektet abba, hogy pályafutásukat ön-
álló értékes publikációban, pontosab-
ban publikációkban  tárja az olvasók 
elé. Folytathatnám a sort, mi mindent 
jelent ezen laudáció, ám azt tartom a 
legfontosabbnak, hogy a Katedra-díjat 
odaítélő kuratórium megtalálta azt a 
pedagógust, akire az eddig elmondot-
tak igenis maradék nélkül érvényesek. 
Így számomra nem marad más, mint 
az önök nevében is gratulálni Klemen 
Terézia kolléganőnknek, aki 2019-ben 
átveheti Katedra-díjat. 

A párkányi születésű díjazottunk a 
Budapesti Tudományegyetemen szer-
zett magyar nyelv – kommunikáció 
és történelem szakos tanári oklevelet, 
és lényegében egész eddigi életében 
pedagógusként, iskolaigazgatóként, 
magyarországi szakgimnázium taná-
raként végezte mindenki által elismert 

munkáját. Volt kollégái mindegyik 
munkahelyén csak a legmagasabb 
tisztelet és dicséret szavaival emlékez-
nek rá, példaképüknek tekintik őt a 
mai napig. Rendkívül fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy volt tanítványai 
valóban őszinte szeretettel és tiszte-
lettel emlékeznek Klemen Terézia ta-
nárnőjükre. Díjazottunk a pedagógiai 
munkásságán túl kiemelt feladatának 
tartja a magyar kultúra népszerűsíté-
sét és megszerettetését. Az általa létre-
hozott Lehár Ferenc Polgári Társaság 
elnökeként hosszú évek óta szervezi 
Komáromban a Lehár Nyár soroza-
tot, és a város vasárnap délutánonként 
addig szinte néptelen főtere ezeken a 
rendezvényeken kiválóan szórakozó, 
vidám mosolyú boldog emberek szá-
zaival telik meg. Az ugyancsak általa 
alapított Szlovákiai Civil Becsületrend 
Polgári Társulás pedig évek óta ér-
tékeli és Becsületrenddel jutalmazza 
azokat az egyéneket, akik önzetlenül, 
saját meggyőződésük és igazságsze-
retetük, embertársaik tisztelete által 
vezérelve teljesítik a saját belső meg-
győződésük által diktált feladatokat, és 
konkrét tettekkel állnak ki az igazság, 
a hitelesség, az emberbaráti segítség 
tiszteletre méltó feladatainak teljesí-
tésével. Feladatomnak tartom külön is 
kiemelni szakírói munkásságát, hiszen 
a közelmúltban jelent meg önálló pub-
likációja, melyben a világ leghíresebb 
komolyzenei énekesei közé tartozó 
felvidéki származású Házy Erzsébet 
életpályájával, világsikert arató művé-
szetével ismerteti meg az olvasókat, 
emellett már a kiadás előtti nyomda-
kész állapotban van a szintén felvidé-
ki származású, ugyancsak világhírű 
zeneszerzőt, Lehár Ferencet bemutató 
monográfi ája. Kitüntetettünk mind-
emellett egyetlen pedagógiai folyóira-
tunk, a Katedra rendszeres cikkírója. 
Nagyszerű, igazán tiszteletet és kö-
szönetet érdemel Klemen Terézia élet-
pályája, egész munkássága. Köszönet 
mindezért és őszinte gratuláció a ma 
átvett Katedra-díjhoz. 

A laudáció a XXVIII. Katedra Na-
pon, 2019. december 5-én hangzott el.

FIBI SÁNDOR

KLEMEN TERÉZIA LAUDÁLÁSA



Oly sokszor hallottuk Klemen Teré-
ziától biztatásként a fenti mondatot, 
akinél nem ismerek magasabb for-
dulatszámon pörgő embert, és aki-
nek a legelső osztályfőnöki óránkon 
úgy mutatkoztam be a hátsó padban, 
miszerint „Hobbim a tanáridegesí-
tés”, ő pedig ördögi mosollyal és hig-
gadtsággal annyit reagált, hogy ak-
kor üljek szépen az első padba, mert 
mi nagyon jóban leszünk. A nő, aki 
egyetlen mondatával lerombolta az 
évekig építgetett nagyképűségemet, 
és aki e sorokat olvasva minden bi-
zonnyal csak annyit reagálna, hogy 
„ez nem más, mint percenként hat-
van nyelvcsapás”, mivel a hízelgőket 
azonnal kiszúrta. Ő, aki színdarabo-
kat írt, és eljátszatta azokat a középis-

kolai ünnepségeken (az egyikben az a 
megtiszteltetés ért, hogy én lehettem 
maga a Kaiser und König), nemcsak 
versenyekre készítette fel és járatta a 
diákjait, hanem számos háziversenyt 
maga rendezett meg, és akivel 2012-
ben részt vettünk az első „Hunyadi 
járaton”, egy egyhetes hajós nándorfe-
hérvári (belgrádi) kiránduláson – ép-
pen a nevezetes ostrom időpontjában 
–, mely egy Kárpát-medencei törté-
nelmi vetélkedő részeként valósult 
meg, amin nyertünk.

Ki rejlik mindemögött a bombaszti-
kus energia mögött? Életpályájának 
néhány érdekességéről és jelenlegi 
munkásságáról kérdeztem őt.

J. D. JÓZSEF

„EMELD FEL A FEJEDET, ÉS HELYEZD AZ ÁLMAIDAT 
A CSILLAGOK FÖLÉ!” INTERJÚ KLEMEN TERÉZIÁVAL

 Az Ön életpályája igencsak sok-
színű, hiszen volt igazgatóhelyettes, 
majd iskolaigazgató, később sze-
mélyiségfejlesztést és pszichológi-
át tanított a Budapesti Gazdasági 
Főiskolán, évkönyv- és iskolaújság-
szerkesztő, érettségi-vizsgabiztos és 
elnök emelt szinten is, iskolai tanul-
mányi versenyek és a városi közös-
ségi életet szervezője, valamint egy 
irodalmi tankönyv szerzője. Mind-
emellett pedig felnevelt két lányt, 
akik szintén nagyon sikeresek lettek 
az életben. Vajon mit jelent Önnek a 
pihenés fogalma? Illetve, ha van rá 
ideje, mit szokott kikapcsolódásként 
csinálni? 

 A magyar nyelv és irodalom, vala-
mint a történelem is Magyarországon 

NÉGYSZEMKÖZT



kötelező érettségi tantárgy, ezért min-
dig dolgozatokat javítottam… Talán 
emlékszel rá, mennyi dogát írtunk. A 
férjem szerint piros tollal a kezemben 
fognak eltemetni. Kevés szabad időm 
van. Pihenésként rendszerint zenét 
hallgatok, azonkívül nagyon szeretek 
főzni és olvasni. Ezek a legfőbb kikap-
csolódások a számomra. Esetleg oly-
kor-olykor nekiállok kutatni, amikből 
aztán létrejönnek az egyes könyvek, 
ahogyan az történt Az évszázad Ma-
nonja esetében is, ami Házy Erzsébet 
életéről szól, vagy pedig most a már 
nyomdában lévő Lehár 150, ami Le-
hár Ferenc születésének százötvene-
dik évfordulójára készül.

 Igen, a dolgozatokra emlékszem, 
mindig mindenből naprakésznek 
kellett lennünk. Tehát mondhatjuk, 
hogy amit hobbiból elkezd csinálni, 
abból végül egy igen komoly dolog is 
születhet.

 Igen. Számomra a pihenés nem azt 
jelenti, hogy nem csinálok semmit, 
hanem akkor is azon töröm a fejem, 
hogy most éppen mit találjak ki.

 A nyomdában lévő könyvről beszél-
ne egy kicsit részletesebben?

 Ez egy monográfi a, Lehár életét és 
művészeti tevékenységét mutatja be, 
főként magyar vonatkozásban. Bár 
sokan Franz Lehárként emlegetik őt, 
hiszen Ausztriában élt, tudnunk kell, 
hogy mindig magyar állampolgár 
volt, pedig tízévenként kérvényeznie 
kellett a magyar állampolgárságot, 
mivel külföldön lakott. Nagyon sok 
anyagot néztem át vele kapcsolatban, 
kutattam különböző levéltárakban 
és a Színháztörténeti Intézetben is, 
újságok hasábjait forgattam, végül 
pedig egy kettőszáznegyven oldalas 
A/4-es nagyságú könyv született be-
lőle.

 Ön az alapítóelnöke a 2012-ben 
létrejött Lehár Ferenc Polgári Társu-
lásnak, és a megálmodója a minden 
évben megrendezésre kerülő, nagy 
sikerű Lehár bálnak. Mi volt az alap-
gondolat ezek létrejöttekor?

 Akárhogyan is nézzük, Lehár Fe-
renc egy világhírű zeneszerző. Lehet 
őt, illetve az operettet szeretni meg 
nem szeretni, ez ízlés kérdése, de 
mindettől függetlenül Lehár Komá-
rom szülötte, és én úgy gondoltam, 
hogy ezért a városban illik róla rend-
szeresen megemlékezni. A lehári ha-
gyományokat ápolandó hoztam létre 

a társulást és működtetem azóta is. 
Nyaranként a Lehár nyár egy rend-
szeres programsorozatunk, ami ki-
lenc ingyenes koncertet jelent min-
den (nyári) vasárnap este a Klapka 
téren, ahol különböző stílusú zenéket 
lehet hallani, a rock and rolltól kezd-
ve a bluesig minden van benne, nem 
csak operett. Lényegében koncertek 
szervezéséből és különböző pályáza-
tokból tartjuk fenn magunkat.
Január 11-én szerveztük meg az idei 
Lehár bált. Észak- és Dél-Komárom-
ban egy közös Rotary Club működik, 
és idén már velük karöltve szerveztük  
a bált. Ennek oka, hogy Lehár Ferenc 
maga is nagy rotarysta volt, a bécsi 
klubnak volt a tagja, és a Rotary mint 
világszervezet számára a himnuszt is 
ő írta.

  A Lehár Ferenc Polgári Társulás 
mellett van még egy Észak-Komá-
romban működő szervezet, amit 
Ön alapított, a 2014-ben létrejött 
Szlovákiai Civil Becsületrend, il-
letve ehhez szintén kapcsolódik 
egy rendezvénysorozat, a Házy 
Erzsébet Nemzetközi Énekver-
seny, mely 2016-ban került először 
megrendezésre. Mi a Becsületrend 
mögött megbúvó elképzelés, és 
hogyhogy egy énekversenyt nem a 
Lehárról elnevezett szervezet ren-
dezi, hanem egy másik?

 A Becsületrend alapításának cél-
ja, hogy olyan személyt keresünk, 
aki konkrét tetteivel következetesen 
más emberek, egy közösség, egy ré-
gió lakossága számára olyan fontos 
tevékenységet végez, amelyet sem 
intézmény, sem magánszemély sem-
milyen módon nem honorál. Ugyan-
csak értékelési szempont még, ha egy 
közösség számára fontos kulturális 
érték megmentésén dolgozik vagy 
állampolgári jogaikat védelmezi, na-
gyon fontos az igazi civil igényesség, 
odafi gyelés, következetesség. Minden 
évben lehet javasolni személyeket, a 
kuratórium pedig aztán összeül meg-
vitatni ezt. A kuratóriumnak egyéb-
ként nagyon neves tagjai vannak, pél-
dául a Selye Egyetem alapító rektora, 
vagy a pozsonyi egyetem professzai, 
tehát Szlovákiában elismert közéleti 
személyiségek. A kuratórium tagja-
ival minden évben eldöntjük, hogy 
a javasolt személyek közül ki a leg-
alkalmasabb arra, hogy megkapja a 
Civil Becsületrendet, melyet minden 
év áprilisában adunk át a komáromi 
Kultúrpalotában.

Az énekverseny kapcsán pedig min-
denekelőtt tudni kell, hogy Észak-
Komáromban 1987 óta hároméven-
ként a város megrendezi a Lehár 
énekversenyt, így ugyanazon a néven 
nem szervezhetek másikat. A másik 
ok, amiért a Civil Becsületrenddel 
szervezem a saját énekversenyünket, 
mert úgy gondoltam, becsületbeli 
ügyünk az is, hogy Lehár mellett egy 
másik nagyon neves személyiségről is 
megemlékezzünk, aki pozsonyi, tehát 
felvidéki származású. Házy Erzsébet 
családja kényszerkitelepítésnek esett 
áldozatul 1939-ben, amikor létrejött 
a Tiso-féle fasiszta állam, és Pozsony 
a Csehországtól elszakadó Szlovákia 
fővárosa lett, ahonnan kitelepítették 
a magyarokat, így került a család Bu-
dapestre. Házy Erszébet ekkor még 
csak tízéves volt. Tehát úgy gondol-
tam, hogy illik megemlékeznünk 
róla is, és mivel Magyarországon az 
50-es, 60-as és 70-es években ő volt 
az opera sztárja és egész Európa ün-
nepelt primadonnája – Moszkvában 
oroszul énekelte Csajkovszkij Anye-
ginjában Tatjana szerepét a Bolshoi 
Th eaterben, emellett Nyugat-Német-
országban fi lmeket készítettek vele 
abban a korszakban, amikor szinte 
senkit nem engedtek ki –, ő mégis 
mindig hazajött, mert azt mondta, 
hogy neki Magyarország az otthona. 
Mivel egy nagyon tehetséges és na-
gyon híres operaénekesnő volt, aki 
végtére is felvidéki származású, úgy 
gondoltam, hogy legyen róla elne-
vezve az énekverseny, ezzel is emlé-
ket állítva neki.

 Ön írt egy könyvet Házy Erzsébet 
életéről, ami Az évszázad Manon-
ja címmel 2018-ban jelent meg. Mi 
adott inspirációt a kötet elkészítésé-
hez?

 Az első énekversenyre a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemtől 
kezdve Debrecenen át Pécsig min-
denhonnan jöttek, de kiderült, hogy 
nem is igazán tudják, ki volt Házy Er-
zsébet. A következő évben ezért ösz-
szeállítottam egy nagy kiállítást, hogy 
bemutassam őt és a munkásságát. El-
mentem a Magyar Állami Operaház 
Emléktárába és a Színháztörténeti 
Intézetbe is, és nagyon sok anyagot 
sikerült összeszednem, annyit, hogy 
úgy gondoltam, egy könyv is kijöhet 
belőle. Eldöntöttem, hogy a követke-
ző évre meg is írom, így a harmadik 
énekversenyre már készen is volt a 
mű. Óriási szerencsém volt egyéb-
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ként, mert olyan fotódokumentáció-
hoz jutottam hozzá, amik korábban 
még soha sehol nem jelentek meg: 
az operaház volt fotósa, Mezey Béla 
előszedte a negatívjait, amiket aztán 
odaadott nekem, hogy digitalizáltat-
hassam őket.

 Csehszlovákiában és Szlovákiában 
is tanított, és bár a mai napig szlovák 
állampolgársággal és lakcímmel ren-
delkezik, mégis Magyarországra jött 
dolgozni. Mi ennek az oka?

 Csehszlovákia 1993-ban szűnt 
meg, 93 január elsejétől létezik Szlo-
vákia. Ott voltam igazgatóhelyettes, 
majd pedig igazgató. 2000-ben jöt-
tem át Magyarországra, mert Szlo-
vákiában az akkori politikai helyzet 
nem engedte meg, hogy úgy tanít-
sam a történelmet, ahogyan azt én 
szerettem volna. Így azt gondoltam, 
hogy nagyon ideje váltani, és végre 
igazi történelmet tanítani úgy, ahogy 
azt nekünk annak idején Pesten, az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán 
megtanították.

 Volt diákjaként tapasztalatból tu-
dom, hogy fi ktív újságokat terveztet, 
mikor a médiaműfajokat tanítja, il-
letve Shakespeare-jeleneteket játszat 
el a tanulókkal, lánykérő szerelmes 
levelet írat a fi úkkal reneszánsz stí-
lusban Balassi tanítása alkalmából, a 
lányokkal pedig a válaszlevelet akár 
prózában, akár lírában. Egy Pető-
fi -vers alapján fi lmforgatókönyvet 
kellett írnunk. Stílusgyakorlatként 
számtalan verset és prózát kellett 
megírnunk, de még vád- és védő-
beszédet is, alapos érveléssel, vala-
melyik irodalmi hős tette mellett 
vagy ellen. Boncolgatnunk kellett 
a szereplők lelkivilágát is. Mivel el-
nyert egy pályázatot, így parlamenti 
látogatásra mehettünk, és egy teljes 
napig a magyar országgyűlés vendé-
gei voltunk, ahol betekintést nyer-
tünk a törvényhozásba is, csak azért, 
hogy közelről is megtapasztalhassuk 
mindezt. A kreativitás fejlesztésén 
túl mi ennek a célja? Van valamilyen 
más oka is az eff ajta oktatási mód-
szernek?

 Lényegében, ha nem lenne annyi-
ra kötött a tananyag, és nem kellene 
annyira az érettségi követelménye-
ire hajtani, akkor én a történelmet 
és a magyart is másképp tanítanám, 
olyan módon, amit a gyerek majd 
a gyakorlatban is fel tud használni. 
A szerepeltetéssel az a célom, hogy 

a diák megtanuljon kiállni a tömeg 
elé, emellett pedig nagyon sok reto-
rikát is tanítanék. Gondoljunk bele, 
hogy annak a gyereknek fel kell majd 
szólalnia a későbbiekben, akár egy 
munkaértekezleten, akár egy szülői 
értekezleten, és jó, ha van már ben-
ne rutinja, hogy minden gond nélkül 
megszólalhasson. Sok felnőtt van, 
akik egyszerűen nem mernek fel-
szólalni. A célom tehát, hogy megta-
nítsam a diákokat, hogy igenis mer-
jenek kiállni a többiek elé, merjék 
felvállalni önmagukat és az érzelme-
iket. Én több mindent is eljátszattam 
volna, de mivel meg kell tanulni az 
anyagokat és hajtani kell, így ez saj-
nos nem lehetséges. Szeretem azt, ha 
a diák nemcsak hall, esetleg olvas a 
dologról, hanem mindazt meg is ta-
pasztalja, így mélyebb nyom marad 
benne. 
Az újságszerkesztésnél, amikor be-
mutatja valaki a sajátját, az többet 
árul el a gyerekről, mintha én bár-
miről is kérdezném. Megtudom, mi 
a hobbija, megismerem a stílusát. A 
lányokat abban a korban általában a 
szépségápolás érdekli, a fi úkat pedig 
a foci és a horgászat. Éppen ezért, 
ha valaki másmilyen témában ké-
szíti el az újságját, akkor arra máris 
odafi gyel az ember. Mindez sokat 
elárul valakiről. Illetve, ahogyan 
azt te is említetted, a kreativitás is 
fontos, igenis szöszmötöljön, keres-
sen témákat, amik iránt érdeklődik. 
Kénytelen lesz átnézni a napi sajtót 
is, forgatni a papír alapú újságokat. 
Ne legyünk ennyire számítógép- és 
mobiltelefonorientáltak, hogy csak 
az elektronikus médiumokat néz-
zük.

 Ön rendkívül közvetlen kapcsola-
tot tud kialakítani a diákjaival, két 
szállóigévé vált mondata a Törté-
nelem, magyar és erőszakos vagyok, 
illetve az Olyan leszek, amilyennek a 
gyerek akarja – ha jó vagy, jó leszek, 
ha rossz, nálam rosszabbat nem ta-
lálsz. Személyes tapasztalatom, hogy 
nem igazán vannak Önnel szemben 
közömbös hozzáállások, valaki vagy 
nagyon szereti, vagy nagyon nem, 
mivel nagyon megköveteli az anya-
got, hihetetlenül következetes, Ön-
nél illik mindent tudni, s ezt nem 
mindenki szereti. Mindig törekszik 
a jó viszony kialakítására, vagy in-
kább a tudás átadását érzi előbbre 
valónak?

 Úgy gondolom, hogy először a sze-
mélyiséget kell megfogni, tehát magát 
az embert, és ha jó kapcsolatot építek 
ki a diákkal, akkor talán könnyebb 
lesz az oktatás is. Inkább próbálom 
megnyerni, de emellett nekem be 
kell tartani bizonyos menetrendet és 
meg kell követelnem bizonyos dolgo-
kat. Mindenképpen az az első, hogy 
lehetőleg jó kapcsolatot alakítsak ki, 
és azután jöhet a tudásátadás. Úgy hi-
szem, így sokkal könnyebb.

 2013-ben egy rosszindulatú daga-
natot diagnosztizáltak Önnél, a sú-
lyos operáció után kemoterápiával 
kezelték. Ám a kezelés mellett is be-
járt tanítani, megszervezte az akkori 
Lehár bált és a csodálatos szalagava-
tónkat is, holott egészen nyugodtan 
pihenhetett volna helyette. Honnan 
ez a lelkierő, ez a tenni akarás és ez a 
mérhetetlen optimizmus?

 Azt gondolom, hogy ha megadom 
magam a betegségnek, akkor a be-
tegség legyőz. Soha nem adom meg 
magam, egyszerűen nem akarok 
magamba betegségtudatot táplálni. 
Én egészséges vagyok. Van egy prob-
léma, amit meg kell oldani, ez van. 
Nem szeretek beteg lenni, és nem 
szeretek nyafogni sem. Másrészről 
pedig volt egy feladatom, amit, bármi 
is van, teljesíteni akartam. Ti rám vol-
tatok bízva, én voltam a végzős osz-
tály osztályfőnöke és a párhuzamos 
osztályban is tanítottam, ezért úgy 
gondoltam, hogy kutya kötelességem 
végigvinni az osztályt és megszer-
vezni egy jó szalagavatói ünnepséget 
a hozzá tartozó bállal. Gondolom, 
észrevehető volt, hogy néha mennyi-
re rosszul éreztem magam, de akkor 
is ott voltam és tanítottam, nekem ez 
így egyszerűbb volt, mint otthon fe-
küdni és esetleg keseregni. Hozzám 
voltatok szokva, egy tanárváltás pár 
hónappal az érettségi előtt nagy törés 
lett volna. Nálam már tudtátok, hogy 
mit követelek, ismertétek az elvárása-
imat és az oktatási módszereimet.
Az optimizmus? Én alapvetően op-
timista vagyok. Semmivel nem lesz 
jobb a helyzet, nem változik meg, ha 
pesszimista a hozzáállásom, szerin-
tem azzal csak magamat betegítem 
meg még jobban. Nekem a pohár félig 
teli van és nem félig üres!

 Köszönöm a beszélgetést!
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„Tanulni és nem gondolkodni: hiába-
való fáradság; gondolkodni és nem 
tanulni pedig: veszedelmes.”

 (Konfuciusz)

A tanulás és a tudás napjaink egyik 
legnépszerűbb témája. A Google ke-
resőbe beírva a tanulásra vonatkozó-
an magyar nyelven 6  220  000, angol 
nyelven 6 690 000 000; a tudás tekin-
tetében magyar nyelven 6 970  000, 
angol nyelven 2 260 000  000 a talá-
latok száma (2020. január 2-i adat). 
A népszerűség mellett azonban ez az 
oktatáselmélet két központi fogalma. 
Ráadásul más tudományágak (fi lozó-
fi a, pszichológia, gazdaságtudomány, 
idegtudomány) is vizsgálják, egyben 
újraértelmezik a tanulást és a tudást. 
Mi sem jelzi ezt jobban, mint az a tény, 
hogy a Google Tudós a tanulás eseté-
ben 21 900, míg a tudás tekintetében 
34  300 találatot jelez. Angol nyelven 
5 400 000 és 5 180 000 a találat (2020. 
január 2-i adat). Ugyanakkor érdemes 
leszögezni, hogy a tanulás és a tudás 
nem napjaink divattémái. Csapó Benő 
szerint a „jó tudás természetének meg-
határozása minden korban az isko-
lázás egyik alapkérdése volt” (Csapó, 
2011, 89). A történeti folyamatok mel-

lett azonban érdemes napjaink meg-
határozó trendjét is szem előtt tartani, 
amelyet Csapó így fogalmaz meg: „Ma 
már egyre nyilvánvalóbbá vélik, hogy 
a nemzetközi szakmai közvélemény-
ben átértékelődnek a tudás minősé-
gével kapcsolatos nézetek. Az új hely-
zetekben való felhasználás készsége, a 
tágabb értelemben vett hozzáértés, a 
kompetencia egyre nagyobb fi gyelmet 
kap, míg az a fajta szaktárgyi tudás, 
amellyel a mi tanulóink elismerést 
vívtak ki, fokozatosan leértékelődik” 
(Csapó, 1998, 9). 

Tanulmányom célja a tanulásér-
telmezések és a tudáskoncepciók jel-
lemzőinek rövid elemzése, az össze-
függések bemutatása. Írásomban – a 
teljesség igénye nélkül – öt meghatá-
rozó korszak (a választás egyszerre 
szándékos és önkényes) néhány rele-
váns jellemzőjét emelem ki. 

1. KORSZAK – A RENESZÁNSZ 
TANULÁSESZMÉNYE
A tanulmány címéből kiindulva az 
első korszak a reneszánsz, amelyről 
iskolai tanulmányainkból kiindulva az 
első dolog, ami eszünkbe jut, az antik 
kultúra újjászületése. Mens sana in 

corpore sano – talán kevésbé közis-
mert, hogy ez a mondás a klasszikus 
görög embereszmény jellemzőjeként 
vonult be a köztudatba, és azóta is 
megalapozta az egészséges életmód 
eszméjét. A Iuvenalis latin költő által 
megfogalmazott kifejezés eredetileg 
így hangzott: Orandum est, ut sit mens 
sana in corpore sano. – Könyörögni 
kell (ti. az istenekhez), hogy legyen ép 
testben ép lélek. Első, kissé leegyszerű-
sített megközelítésben csak ép testben 
van ép lélek. Témánk szempontjából 
izgalmasabb az az állítás, mely szerint 
az ember képességeinek teljes kibonta-
koztatásához „az ép test és lélek” össz-
hangja is hozzátartozik. Az eredeti idé-
zetnek megfelelően az ókori rómaiak 
az isteneknek bemutatott áldozatokkal 
vélték elérni a testi és lelki egészséget. 
Meglátásom szerint azonban az össz-
hang a gyógyítás és az egészséges élet-
mód mellett a tanulás és tudás által is 
elérhető. A test és lélek egysége a teljes 
személyiségfejlesztés egyik alapvető 
célja. A tanulás és tudás összefüggé-
seinek vizsgálata szempontjából az 
antik kultúra újjászületésében meg-
határozónak számít Szókratész mód-
szere. A vitán alapuló szókratészi be-
szélgetésekben már találhatunk utalást 
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te. A városiasodás, az életmódváltás 
és a technológiai fejlődés egyben azt 
is jelentette, hogy előtérbe került az 
oktatás. Bár a változások a mezőgaz-
daságban kezdődtek el, az első ipari 
forradalom hatása, az ugrásszerű vál-
tozások az iparban jelentkeztek. Az in-
dusztriális korszak az oktatásra, ezen 
belül a szaktudás tartalmára és a ta-
nulásra hatást gyakorolt. A 19. század 
elejére már az ipari társadalmakban 
egyre többen tudnak írni és olvasni, 
ami már egyfajta tömegesedéssel jár 
együtt az oktatásban (Mayer, 2006). 
Kétségtelen tény, hogy a tudományos-
technikai fejlődés jelentős hatást gya-
korolt az oktatásra, ám a pedagógia 
gyakorlatát még egy rendkívül szűk 
tanulásértelmezés jellemezte, amely a 
mai napig tetten érhető mind a hagyo-
mányos didaktikai értelmezésekben, 
mind az iskolákban. Jelesül a tanulás 
ebben az értelmezésben egyenlő az 
emlékezetfejlesztéssel és a fi gyelem 
fenntartásával. Mindez rengeteg gya-
korlással, bifl ázással és a tanári ma-
gyarázat egyszerű visszamondásával 
párosult. Báthory Zoltán szerint „alap-
vetően a passzív és reproduktív tanulói 
magatartást erősítette” (Báthory, 2000, 
26). Tudáskoncepcióját tekintve a „tu-
dás diff erenciátlan mennyiségi szem-
lélete” a jellemző (Csapó, 1998). A ta-
nulás és tudás összefüggéseit vizsgálva 
a fentiek iskolai transzformációját a 
tananyag- és ismeretközpontúság, di-
daktikai szempontból a tanár- és taní-
tásközpontú szemlélet jellemzi. 

3. KORSZAK – A MÁSODIK IPARI 
FORRADALOM TUDÁSKONCEP-
CIÓJA

A harmadik korszak, a második 
ipari forradalom, a „tömeggyártás 
kora”. A tudományos-technikai fej-
lődés újabb korszaka a XIX. század 
60-as éveitől az I. világháború kitö-
réséig jelentős, minden korábbinál 
gyorsabb változásokat eredményezett. 
Új energiahordozók és új találmányok 
jelentek meg. A villanykörte a világí-
tás új korszakát jelentette. Henry Ford 
T-modellje alapjaiban változtatta meg 
a közlekedést. A telefon, a fényképe-
zés és fi lmezés jelentős életmódváltást 
eredményezett (Szabó, web 2). Témánk 
szempontjából a gyors változások és az 
erőteljes innováció mellett a jelentős 
mértékű információrobbanás is fi gyel-
met érdemel. Nem meglepő, hogy az 
információszerzés és a problémameg-
oldás képessége ebben a korszakban 
kerül először az előtérbe. Alapvetően 

a tanulás és tudás összefüggésében je-
lentős szerepet játszanak a képességek, 
ráadásul John Dewey munkásságá-
ban már a tanulás- és tanulóközpontú 
szemlélet is megjelenik. „Az eszmény 
nem az, hogy a gyermek ismereteket 
halmozzon föl, hanem hogy kifejlesz-
sze képességeit” (Dewey, web 3). A 
kelet-közép-európai térséget is (bár 
lényegesen kisebb mértékben) jellem-
zik a fenti változások. Bár az oktatás 
tanulásértelmezése továbbra is szűk, 
a tudáskoncepcióban némi átalakulás 
tapasztalható. A reprodukció megma-
rad, ám a tudás puszta azonosítása az 
ismerettel (meglepő módon) megvál-
tozik. A Herbart-féle érdeklődés-el-
méletre alapozta – Ziller szerint – nem 
elszigetelt ismereteket, hanem szerve-
sen összefonódó ismeretrendszert kell 
tanítani (Pukánszky–Németh, 1997). 
Hazánkban ebben a korszakban Kár-
mán Mór a herbarti ismeretközpontú 
szemléletet fellazította, tanterveiben 
megjelenik a tanulói aktivitás és a ké-
pességfejlesztés (Vass, 2007).

4. KORSZAK – A KOGNITÍV 
FORRADALOM TANULÁSÉRTEL-
MEZÉSE

A következő korszak a „kognitív 
forradalom”, amely 1957-ben a neve-
zetes „Szputnyik-sokkal” kezdődött. 
A kognitív tudományoknak köszön-
hetően erőteljes fejlődésnek indulnak 
a megismeréssel és a gondolkodás-
fejlesztéssel összefüggő kutatások, 
különös tekintettel az információfel-
dolgozás folyamatára vonatkozóan. 
A tanulás és a tudás összefüggései 
tekintetében érdemes fi gyelmünket a 
kognitív pszichológia kutatási ered-
ményei felé fordítanunk, nevezetesen 
az információk felvétele, kiválogatása, 
értelmezése, tárolása és reprezentáció-
ja, valamint a magasabb gondolkodási 
műveletek tekintetében (Csapó, 2003). 
Mindezek eredményeképpen a tudás 
fogalma megváltozik, gazdagodik. 
Csapó szerint „a hatékony gondolko-
dás lényegét a jól szervezett tudásban 
kell keresnünk” (Csapó, 2003). A szer-
vezettség egyben azt is jelenti, mit tu-
dunk a tudásunkkal kezdeni. Hogyan 
tudjuk az adott helyzetben szüksé-
ges tudást előkeresni, szükség esetén 
módosítani, transzformálni, az adott 
helyzethez adaptálni, új rendszerbe 
szervezni” (Csapó, 2003, 37). Ebben 
az értelemben a tudás már nem meny-
nyiségi, hanem strukturális kérdés. A 
deklaratív (tartalmi-tudni, hogy mit) 
és a procedurális (működtető-tudni, 

a saját módszerre (methodosz) való 
törekvésre. Szókratész egyik legfonto-
sabb eszköze az elenkhosz, valójában 
a kérdés-feleletre, az érvelés-cáfolatra 
épülő vita-módszer. Kétségtelen tény, 
hogy ez elsősorban nevelési mód-
szer, amely „Szókratész fi lozófi ájának 
egyik legsarkalatosabb pontja, a lé-
lek radikális középpontba helyezése” 
(Hendrik, web 1). A módszer azonban 
napjainkban is hódít, amelynek véle-
ményem szerint nem pusztán nevelési 
oka van. Valójában a szókratészi mód-
szer gondolkodtat, amelynek alapja a 
jól megválasztott kérdés. Ráadásul a 
kérdés, a kérdve kifejtés a kételkedés 
és a kritikai gondolkodás meghatáro-
zó tényezője. Némi történeti ugrással, 
maradva a reneszánsz korszakánál, 
idézzük fel Firenzét, a „reneszánsz 
bölcsőjét”. A város jelképe a Dóm, 
Michelangelo 4 méter magas Dávid 
szobra vagy a Ponte Vecchio minden 
turista számára örök emlék. A korszak 
legnevesebb alkotói, mint Michelan-
gelo és Botticelli, innen indultak hó-
dító útjukra. A művészetek pártolása 
(lásd Firenzében Lorenzo de Medici 
tevékenységét) eddig is a reneszánsz 
jellemzője volt. Közismert, hogy Mi-
chelangelo a festészetben, a szobrá-
szatban, az építészetben, sőt a költé-
szetben is kimagaslót alkotott. Talán 
kevésbé közismert, hogy tizenhárom 
évesen lett Domenico Ghirlandaio 
műhelyében festőtanuló. Egy év múl-
va már Lorenzo de Medici fejedelem 
udvarában, a humanista akadémián 
tanult. Tehetsége és kreativitása mel-
lett érdemes kiemelni ebben a kor-
ban a mester és tanítvány viszonyt, 
ami meglátásom szerint alapja volt a 
gyors fejlődésének. Hasonló példát 
látunk Botticelli pályafutásában. Alig 
17 évesen a kor egyik híres festője, Fra 
Filippo Lippi tanítványa lett. A mester 
munkássága erős hatással volt Botti-
celli festészetére, amely korai művei-
nél jól felismerhető. Úgy vélem, hogy 
mind a mai napig az eredményes tanu-
lásban az egyik legfontosabb tényező a 
tanár-diák kapcsolat minősége. 

2. KORSZAK – AZ ELSŐ IPARI 
FORRADALOM TANULÁSÉRTEL-
MEZÉSE

A tanulás és tudás összefüggéseit 
vizsgálva a következő korszak az első 
ipari forradalom, amely (ez is közis-
mert) Angliából indult el hódító útjá-
ra. Kétségtelen tény, hogy a 18. század 
második felétől a gazdaság és a társa-
dalom gyors fejlődését eredményez-



KATEDRA NAP

tacit, személyes tudás, azaz az egyé-
nek cselekedeteiben és tapasztalatai-
ban mutatkozik meg (Polányi, 1995). 
A tudáskoncepció újraértelmezése és 
gazdagodása mellett érdemes felfi -
gyelnünk arra is (nem meglepő), hogy 
a tanulásértelmezés is megváltozott. 
A tanulás fogalmának tágabb értel-
mezésében az érzékelés, az észlelés, a 
képzelet, a gondolkodás, az érzelem és 
akarat, a cselekvés meghatározó sze-
repet játszik. Báthory Zoltán szerint: 
„Az eredményes tanulást elsősorban 
az jellemzi, hogy minden pszichikus 
folyamat aktivitásának összhatásaként 
jön létre: nem csupán vagy nem főként 
a fi gyelem és az emlékezet szerepe je-
lentős” (Báthory, 2000, 27). Érdemes 
leszögezni, hogy ez nem egyszerűen 
elméleti kérdés. A tudáskoncepció és 
tanulásértelmezés fenti változásainak 
jelentős tanításmódszertani és tanu-
lásszervezési hatása van. A pedagógia 
gyakorlatában előtérbe kerül a sze-
mélyre szabott és a kooperatív tanulás, 
valamint a motiváló tanítási módsze-
rek (játék, kutatás-felfedezés, vita, pro-
jekt) (Báthory, 2000). 

5. KORSZAK – A NEGYEDIK IPARI 
FORRADALOM TUDÁSKONCEP-
CIÓJA

Elérkeztünk az utolsó korszakhoz. 
A negyedik ipari forradalom az in-
formációrobbanás egy újabb, immár 
kezelhetetlen szakaszához érdekezett. 
Láthattuk, hogy már a második ipari 
forradalom embere is nehezen tudott 
megbirkózni az információ mennyi-
ségével. A 21. században ez már szin-

te reménytelen vállalkozásnak tűnik. 
Az információszerzés képessége már 
a XIX. század végétől egyre fontosab-
bá vált. Ma már az információszerzés 
lényegesen egyszerűsödött, ám a rele-
váns, megbízható információ megta-
lálása egyre nehezebb. A kulcsszavak 
és alapvető fogalmak rendszere per-
sze némi segítséget nyújt, ám jelentős 
feladat az információszerzés képessé-
gének a fejlesztése. Ennél lényegesen 
nehezebb a megszerzett információ 
szelektálása és egyéni beépítése. Lát-
hattuk, hogy a tudás alkalmazása már 
a „kognitív forradalom” korszakában 
is fontossá vált. Valójában a negyedik 
ipari forradalom a megszerzett, vá-
logatott és beépített információ kre-
atív felhasználását igényli. A kreatív 
tudástranszfer támogatása erőteljes 
kreativitást és innovációt igényel. A 
kreatív problémamegoldás és a diver-
gens gondolkodás tanításmódszertani 
és tanulásszervezési támogatásában 
természetesen működnek a korábban 
említett motiváló módszerek (Vass, 
2017). Nyilvánvaló, hogy ez a koráb-
ban megismert tudáskoncepcióra és 
a tanulás tágabb értelmezésére épül. 
Ám meglátásom szerint három olyan 
új kihívás jelenik meg a negyedik ipa-
ri forradalomban, ami mellett sem az 
oktatáselmélet, sem a pedagógia gya-
korlata nem mehet el szó nélkül. Ne-
vezetesen (első kihívás), az információ 
megszerzésének, válogatásának, be-
építésének és kreatív felhasználásá-
nak a folyamata nem lineáris. A tudás 
strukturális problematikája egyben 
azt jelenti, hogy egyre jelentősebbek 
lesznek a komplexebb hálózatok, a ta-

hogy hogyan) elemek struktúrája a 
meghatározó (Csapó, 2004). Ennek 
megfelelően előtérbe kerülnek a meg-
értési folyamatok és a tudás alkalmaz-
hatósága. Csapó szerint „az elsajátított 
tudást nyilvánvalóan új helyzetben 
kell felhasználni, tehát az oktatáselmé-
let központi kérdésévé válik az, hogy 
hogyan lehet olyan tudást kialakítani, 
amelyet alkotó módon lehet alkal-
mazni” (Csapó, 2001, 89). Nota bene, 
nem pusztán oktatáselméleti kérdésről 
van szó. A pedagógiai gyakorlatában, 
meglátásom szerint, még nagyobb ki-
hívást jelent a megértési folyamatok és 
a tudás alkalmazhatóságának támoga-
tása. Nem pusztán az ismeretközvetí-
tés/tudásátadás és a képességfejlesztés 
közötti egyensúlykeresésről van szó. A 
tudás minőségének előtérbe kerülése, 
a tudás strukturalitása egyben erőtel-
jesebb tantárgyközi összefüggéseket 
és minőségi kompetenciafejlesztést 
jelent. 

Kiemelendő, hogy a „kognitív for-
radalommal” párhuzamosan Polányi 
Mihály munkásságának köszönhe-
tően az 1960-as években egy újabb 
tudáskoncepció jelent meg. Polányi 
sokat idézett megállapítása szerint: 
„az ember többet tud, mint amit el-
mondani képes”. A tacit és az explicit 
tudás elemzése más dimenzióba he-
lyezte a tanulás és a tudás összefüg-
gésrendszerét. A tacit, „kimondatlan 
tudás az egyének fejében, személyes 
tapasztalataikban rejtőzik” (Sándor, 
web 4). Az explicit vagy kódolt tudás 
azt a fajta tudást jelenti, amely egy for-
mális rendszerezett nyelven átadható. 
A tudás jelentős része azonban rejtett, 



kompetenciák egy meghatározó részét 
(szövegértés, matematikai, természet-
tudományos kompetenciák) standar-
dizált tesztekkel mérik. Nem meglepő 
módon a tantervekben előtérbe kerül a 
kimenet, amely tanulási eredmények-
ben fogalmazódik meg. Ez alapvetően 
egy behaviorista alapú megközelítés. 
Így nem meglepő, ha a folyamatokat 
a szűkebb tanulásértelmezés jellemzi. 
Az oktatás továbbra is a tudás mennyi-
ségi problematikájával küzd. Ráadásul 
az, hogy a standardizált tesztekkel a 
kompetenciák csak egy részét mérik, 
a tanárok a tesztekre tanítanak, ez 
egyben egy szűkebb műveltségképet 
eredményez. A művészetek, a humán 
területek és a demokratikus nevelés a 
háttérbe szorul. A válaszok egy másik 
csoportja teljes személyiségfejlesztés-
ben gondolkodik. Standardok vannak, 
ám a folyamatok nem standardizáltak. 
Így az iskolák adaptivitása erősödik, 
előtérbe kerülnek a személyre szabott 
fejlesztések, a tanár-diák kapcsolat mi-
nősége. Ennek megfelelően a tanulás-
értelmezése tágabb, az aff ektív ténye-
zők fókuszál. Műveltségképe is tágabb: 
humán tárgyak, művészetek, STEAM 
tárgyak. A gondolatmenet végén érde-
mes feltennünk a kissé költői kérdést: 
A reneszánsz világához melyik válasz 
áll közelebb? 
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nári és intézményi együttműködések. 
Ezzel párhuzamosan a transzverzális 
kompetenciáknak egyre nagyobb sze-
repük lesz az oktatásban (Vass, 2017). 
A második kihívás a tanulási motivá-
cióval, az attitűdökkel, valamint a szo-
ciális és érzelmi tanulással függ össze. 
Napjaink eredményes tanulásában 
egyre nagyobb szerepet játszanak az 
érzelmi-akarati tényezők (Józsa–Fejes, 
2012). Ez már az „aff ektív forradalom” 
korszaka, amelyben motiváló tanítá-
si módszerek mellett meghatározó a 
tanár-diák kapcsolat minősége és az 
iskola alkotó légköre. A harmadik ki-
hívás az alapkompetenciákkal hozható 
összefüggésbe. Amennyiben az első és 
a második ipari forradalom idejében 
megkérdeztük volna az utca emberét, 
hogy mit gondol az iskola feladatáról, 
az esetek nagy többségében az olvasás, 
az írás és a számolás megtanításának 
szükségességét emelhetnénk ki. A 
negyedik ipari forradalom az iskola 
funkcióját is jelentős mértékben át-
alakítja. Ennek egy jelentős eleme az, 
hogy a korábbi alapkészségek kibővül-
nek. A kommunikáció, az együttmű-
ködés, a kritikus gondolkodás és prob-
lémamegoldás, valamint a kreativitás 
bekerül az alapkompetenciák közé 
(Jacobs, 2010).

ÖSSZEGZÉS
A 21. század fenti kihívásaira je-

lenleg a válaszok két csoportja külö-
níthető el. Az első csoport elsősorban 
piaci alapon adja meg a válaszokat, 
amelyben jelentős szerepet játszanak 
a munkaerőpiaci szempontok. Az ok-
tatásban a gazdaság számára hasznos 
kompetenciák kerülnek az előtérbe. A 



A tapasztalatokon keresztüli tanu-
lás fontosságának felismerése nem 
20., nem is 21. századi találmány. Az 
ókorban Szókratész és Arisztotelész, 
a felvilágosodás idején Jean-Jacques 
Rousseau, a 19–20. században már 
egyre többen és egyre többet – Henry 
David Th oreau, Kurt Hahn, Paulo 
Freire, Rudolf Steiner, Jean Piaget, Ma-
ria Montessori, stb. – értekeznek a ta-
nulás tapasztalatokon keresztüli meg-
valósulásának hatásosságáról.

1896-ban John Dewey oktatásfi lo-
zófus és pedagógus a Chicagói Egye-
tem gyakorlóiskoláját olyan alapelvek 
mentén alapította meg, melynek kör-
nyezete élménydús, élvezetes folya-
mattá tette a tanulást (web 1). „Az 
élmények nélküli, pusztán erőfeszítést 
igénylő pedagógiai módszerek csak 
bizonyos külső kontrollok fenntartása 
esetén működnek, míg a valódi élmé-
nyekre épülő pedagógia önmagában 
hordozza a motivációs bázist, azaz ké-
sőbb, akár felnőttkorban is működő-
képes lesz” (web 1). Meglátásai szerint 
az emberek a kooperációs képességet 
sem tudják megtanulni, s az iskolai ne-
velésben látta annak lehetőségét, hogy 
a tanulók elsajátíthassák az alkalmaz-
kodó viselkedést, az együttműködést 
közös tevékenységek, tapasztalatok 
során (web 2).

A tapasztalati tanulás gyakorlati 
alapjait elsőként Kurt Hahn dolgoz-
ta ki átfogóan, majd David A. Kolb 
öt évtized elteltével megalkotta a ta-
pasztalati tanulás modelljét. David 
A. Kolb amerikai oktatásfi lozófus az 
Experiential Education: Experience as 
the Source of Learning c. könyvében 
nagyon részletesen, több nézőpontból 
vizsgálja a tapasztalati tanulást, és a ta-
nulási folyamatot négy alapvető fázis-
ra osztva tanulmányozza (tapasztalat, 
refl exió, általánosítás, alkalmazás).

Kolb szerint a tanulási folyamat egy 
konkrét tapasztalatra, élményre épül 
fel. Ez a közvetlen, egyéni tapasztalat 
lesz a tanulási folyamatban a megfi -
gyelés és a refl exió tárgya. A második 
fázisa a tapasztalati ciklusnak a refl e-
xió. Ebben a szakaszban a konkrét ta-
pasztalatra vonatkoztatott megfi gyelé-
sek fogalmazódnak meg elsőként (mi 
történt, milyen körülmények között, 
milyen érzést indukált a tapasztalat, 
milyen attitűdök mutatkoztak meg 
közben, mi volt hasznos, mi volt hiba, 
stb.). A megfi gyelések összegyűjtésé-
vel szembesül az egyén a felfedezett 
tanulsággal, hisz a refl exió során nyil-
vánvalóvá válnak az új törvényszerű-
ségek és stratégiák, melyekből hipoté-
zisek vagy új tervek, ötletek adódnak. 
Ezen új tanulságok fényében érdemes 
újra ugyanazt a feladatot elvégezni – 

de már alkalmazva az újonnan szer-
zett tudást –, vagy új feladatokban és 
tevékenységekben alkalmazni, kipró-
bálni az új tapasztalatokat. Bármilyen 
tevékenységben is vannak alkalmazva 
az általánosított tanulságok, az elvég-
zés után a fókusznak az új történések-
re, megváltoztatott viselkedési vagy 
gondolkodási mintákra szükséges irá-
nyulnia. Ezeket az újonnan megfi gyelt 
jelenségeket ismételten megvizsgál-
va egy olyan spirálszerű folyamatba 
kerülhet bele az egyén, mely a folya-
matos tudatos fejlődést teszi lehetővé 
(Kolb, 2014, 31–61).

Kolb elmélete szerint a tapasztala-
ti tanulás akkor sikeres, ha a tanulás 
folyamatában az egyén mind a négy 
fázisban teljes tudatossággal éli meg 
a vele történteket. Ilyen úton valósul 
meg az a fejlődés, mely az érzelmi ta-
pasztalatok és a kognitív folyamatok, 
valamint a passzív megfi gyelés és az 
aktív kísérletezés közötti kölcsönhatás 
eredménye lesz (web 3).

Tanárként is van arra lehetőségünk, 
hogy ezt a modellt beépítsük az okta-
tási folyamatba. A tanulási folyamat 
egy konkrét tapasztalattal, élménnyel 
kezdődik, mely a mi esetünkben lehet 
egy játék, egy problémamegoldó fel-
adat, egy kihívás jellegű gyakorlat. A 
Kolb-féle tapasztalati tanulási modell 
lett a legtöbb élménypedagógiai folya-
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mat alapja, ezért a játékok, gyakorla-
tok tervezésénél célszerű fi gyelembe 
venni, hogy az egyik gyakorlatra épül-
jön a másik, hogy a megfi gyelt tapasz-
talatokat alkalmazni lehessen. Ennek 
a spirálszerű folyamatnak köszönhe-
tően dőlhet el, hogy az egyén melyik 
helyzetben találja meg azt az új utat, 
melyben biztonságos fejlődési lehető-
séget fedez fel önmaga számára.

Fontos szempont, hogy a gyakorla-
tok csoportosan megoldható, közösen 
játszható feladatok legyenek, adódjon 
lehetőség magas szintű együttműkö-
désre, versengésre vagy problémameg-
oldásra – bármilyen típusú gyakorlat-
ra is esik a választásunk, tudatosítani 
kell, hogy ez lesz az alapja az egész ta-
nulási folyamatnak, és a játékban tör-
téntekből kiindulva tudjuk megfogal-
mazni később az újonnan tanultakat. 
További megvizsgálandó szempontok 
lehetnek a megfelelő gyakorlatok, játé-
kok kiválasztásánál:
  adódjon lehetőség a tanulók érzelmi 
és értelmi aktivizálására,
  a diákoknak lehetőségük legyen a 
kommunikációra, esetleg érvelésre, 
vitára,
  alkalom adódjon a perspektívaváltás-
ra, a kritikai attitűdök formálására,
  addig ismeretlen típusú feladvánnyal, 
problémával találkozzanak a fi atalok, 
melynek elvégzéséhez maga a feladat 
adja a diáknak a motivációt.

A játék, gyakorlat elvégzése utáni 
fázisban több szinten érdemes feldol-
gozni a tapasztaltakat. Bár a refl exió 
többféle módszerrel is elvégezhető, 
sokkal fontosabb inkább az, hogy az 
alábbi szinteken keresztül nézzünk 
vissza a történtekre:
  Mi történt? – a cselekvéseket és mód-
jait írják körül
  Mit éreztek? – a folyamatban meg-
mutatkozó érzéseiket fogalmazzák 
meg
  Hogyan értelmezik a megfi gyelt té-
nyeket? – ok-okozati viszonyok fel-
tárása, a miértekre való válaszok ke-
resése.
Ezt a sémát használva látjuk, hogy a 

résztvevők feladata saját szempontjuk-
ból megfi gyelni, milyen érzéseik vol-
tak, hogyan cselekedtek a folyamatok 
során, s hogyan látták a csoport mű-
ködését. Lényeges, hogy értelmezzék 
viselkedésüket, reakcióikat egy-egy 
helyzetben, s fi gyelni kell arra, hogy 
a diákok a tudatos megfi gyeléseire és 
véleményük megformálására helye-
ződjön a hangsúly. A harmadik fázis 
mérvadó lépése, hogy a történtek és a 
megfi gyelések értékelése megtörtén-
jen, hogy a közösségben megfogal-
mazódjanak a tapasztalatokból levont 
általános következtetések, tanulságok.

Az utolsó, vagyis negyedik fázisban 
lehetőséget kell teremteni az elsajátí-
tott ismeretek, készségek gyakorlati 
alkalmazására, vagyis hogy ki legyen 

próbálva, mi az, ami valójában műkö-
dőképes. Fontos, hogy a gyakorlatok 
egymást követve erősítsék egymás ha-
tását a megfogalmazott céloknak meg-
felelően, illetve az újonnan tapasztal-
takat lehetőségük legyen alkalmazni 
egy következő gyakorlatban.

Ha tudatosan munkálkodunk azért, 
hogy ebben a ciklikusságban legyen 
lehetősége a diákoknak fejleszteni 
készségeiket és attitűdjeiket, nagyban 
hozzájárulhatunk, hogy megtanulják 
cselekedeteiket és gondolataikat tuda-
tosan megfi gyelni, refl ektálni tudjanak 
önmagukra és a folyamatokra, hogy 
értékelni tudják haladásukat a tanulás-
ban, illetve empatikusabbak legyenek 
egymással és egymás véleményével 
szemben.
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Azt, hogy a szövegértéssel komoly 
gondok vannak, nemcsak a december 
elején nyilvánosságra hozott PISA-
jelentésből tudjuk, hanem gyakorló 
pedagógusként a mindennapokban 
is tapasztaljuk. A PISA-mérés csupán 
számszerűsíti az utóbbi tizenöt év 
eredményeit, és bár nálunk az eddigi 
felmérések nem váltottak ki PISA-
sokkot, talán mégis el lehetne gon-
dolkodni, miképp lehetne a helyzeten 
javítani. Lengyel szomszédainknak ez 
láthatóan sikerült, egyre jobb eredmé-
nyeket érnek el, egy átfogó reformnak 
köszönhetően. Nem feltétlenül a rang-
listán kell jól szerepelni, fontosabb cél, 
hogy értelmes, gondolkodó, problé-
mamegoldó, kreatív emberek kerülje-
nek ki az iskolapadból, és ne a funkci-
onális analfabéták táborát gyarapítsuk. 
A szövegértés a tanulás alapja. Mivel 
a szövegértési nehézségek gyakran 
vezetnek tanulási problémákhoz, az 
egész tanulási folyamatra hatást gya-
korolnak. A szövegértés fejlesztésére a 
kezdetektől kiemelt feladatként kell te-
kinteni az intézményes nevelésben. A 
PISA-teszt alapján iskolarendszerünk 
a szociokulturális hátrányok kompen-
zálásában sem teljesít jól. Magyarul, 
ahová születik egy gyermek, az nagy-
mértékben meghatározza a jövőbeni 
boldogulását. A 2018-as mérés kiemelt 
területe az olvasás-szövegértés volt, 
amely az olvasott szöveg megértésére 

irányult. A gyakorlatban viszont ta-
pasztaljuk, a hallás utáni szövegértés-
sel is egyre több a gond. Az iskolába 
lépő gyerekek között egyre gyakoribb 
a beszédhibás, a beszédértés zavarai-
val küszködő tanuló. Az okok nagyon 
szerteágazóak, lehet ezeket a túlzott 
képernyőfogyasztással, kütyühaszná-
lattal, felgyorsult beszéddel magya-
rázni, de az olyan egyszerű dolgok is 
hiányoznak a mindennapokból, mint 
a mesehallgatás, mesélés, beszélgetés. 
A gyerekeket kategorizáljuk, szeretjük 
megmagyarázni, miért ilyenek vagy 
olyanok. A 2010 után születetteket az 
alfa generációhoz sorolják, és azzal 
magyarázzák az impulzivitásukat, a 
türelmetlenségüket, a harsányságukat, 
hogy ők a digitális világ bennszülöttei, 
akik másképp látják a világot. Ez így 
van, nem lehet velük zöld ágra vergőd-
ni az évtizedes, sablonos pedagógiai 
megoldásokkal. A mai gyerkőcökről 
az is elmondható, hogy nagyon krea-
tívak, elevenek, rengeteg ötletük van, 
és rendkívül sok dologra nyitottak, 
amit a tanulásban pozitívan felhasz-
nálható. Azonban akár a Z generációt, 
akár az alfát megfi gyelve – három saját 
gyermekemen és a több tucat tanít-
ványomon látva – bátran kijelenthe-
tem, azért annyira mégsem mások a 
mai gyerekek. Azt tapasztalom, hogy 
ugyanazokra a dolgokra van leginkább 
szükségük, amelyekre régen. Mozgás-

ra (lehetőleg a friss levegőn), játékra, 
mesére, beszélgetésre, fi gyelemre. A 
személyes kommunikáció egyre több 
felnőttnek okoz gondot. A gyerekek-
nek mitől volna könnyebb? Az alapve-
tő viselkedési normákkal sok esetben 
csak az iskolában szembesülnek a ta-
nulók. Az iskola, benne a pedagógus 
feladatai folyamatosan bővülnek. Az 
olvasási motiváció megalapozása, fo-
lyamatos fenntartása az egyik ilyen te-
rület, amely kevés kivételtől eltekintve, 
javarészt az intézményekre hárul.  

Az értő olvasást megelőzi egy értő 
hallgatás, vagyis a verbális szöveg 
értelmezésének folyamata. A belső 
képalkotás a mesehallgatás során fej-
lődik. Az óvodai nevelésben erre napi 
szinten lehetőség nyílik, a legkülönbö-
zőbb formában. Gósy Mária kutatásai 
alapján megállapítható, hogy a hallás 
alapú szövegértés tíz éves korig do-
minál. Tehát négy év olvasástanulás 
szükséges, hogy a szövegértelmezési 
folyamatok ugyanolyanok legyenek 
olvasáskor, mint a hallottak feldolgo-
zásakor. A hallás alapú szövegértés jól 
jelzi az olvasott szövegértés szintjét 
(Gósy, 1996). A hallás utáni szöveg-
értés fejlesztését az iskolában is foly-
tatni kell. Nagy József már az 1970-es 
években rámutatott arra, hogy annak 
a gyereknek, aki rendszeresen hall 
mesét, a nyelvi fejlettsége másfél évvel 
megelőzi azét, akinek ritkán vagy egy-
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általán nem olvasnak mesét. A nyelvi 
fejlettség a gondolkodás alapja. Közel 
ötven év elteltével az iskolakezdéskor 
jóval nagyobb szórást mutatnak a kü-
lönbségek.

A hallás utáni szövegértés-fejlesztést 
az első osztályban párhuzamosan kell 
végezni az olvasástanítással, minden-
nap időt szakítani egy mesére, beszél-
getésre, akár beszélgető-körökön akár 
kötetlenül. Ez nem egy mellékvágánya 
a tanulási folyamatnak, hanem a fő irá-
nyát kell, hogy képezze. Erre rakjuk le 
a szilárd alapokat. A gyereket elsősor-
ban meg kell nyerni a célunknak. Azt 
kell elérni, hogy akarjon és szeressen 
olvasni. Az olvasásnál az első pár betű 
megismerésétől a szóértésre, majd 
mondat- és szövegértésre kell fókuszál-
ni, mindezt úgy tálalni a gyerekeknek, 
hogy élvezzék, örömöt találjanak ben-
ne és mindenki a maga szintjén siker-
élményhez jusson. Van egy olyan szo-
kásom, hogy a bizonyítványosztásnál, 
az értékelésnél megkérdezem a gyere-
keket, mi az, ami a legjobban tetszett 
nekik az adott félévben. Tavaly is így 
tettem, az elsőseimnek félévkor és év 
végén is feltettem ezt a kérdést. Szinte 
mindenki a tantermen kívüli órákat 
sorolta, pl. amikor az udvaron a nagy 
fák között játszottuk el A kismalac és a 
farkasok c. mesét, vagy amikor a szlo-
vákórán hóembert építettünk, s utána 
hócsatáztunk és jól megdobáltak, ami-
kor matematikaórán a járdára krétával 
felírt példákat oldottunk meg... és a 
sort folytathatnám. Ami érdekes, hogy 
ezek a dolgok azért maradtak meg 
bennük ilyen elevenen, mert kellemes 
élményhez kapcsolódtak. A mai napig 
mindenki eldarálja szlovákul, hogyan 
építünk hóembert. És azokat a mesé-
ket, verseket is, amelyeket nem a meg-
szokott módon, körülmények között 
tanultak meg. Egy-egy mesével akár 
egy héten keresztül is foglalkoztunk, 
különbözőképpen feldolgozva azokat, 
amit kimondottan élveztek. Az olvasási 
motiváció megalapozására a mesék, a 
gyerekeket érdeklő történetek, gyerek-
versek kiválóan alkalmasak voltak, va-
lamint a személyre szabott kis rajzolós 
feladatok, egy-két mondatos kis szö-
vegből kiindulva. A szó szerinti megér-
tés fejlesztésére tökéletesen megfeleltek, 
és közben mindenki kedvencévé váltak 
ezek az egyszerű feladatok. 

A különböző, olvasóvá nevelésre 
irányuló projektek, a mesevetélkedők, 
a drámapedagógia, a bábozás, a válto-
zatos, sokszínű, a gyerek érdeklődési 
köréből kiinduló olvasmányok, a szín-

házlátogatások, a művészeti nevelés 
eszközeinek széleskörű alkalmazása, 
mind-mind az olvasási kedvet, az olva-
sásélményt hivatottak biztosítani a gye-
rekeknek. Az olvasásértés egyik feltétele 
a megfelelő olvasástechnika elsajátítása. 
Ehhez nagyon sok gyakorlás szüksé-
ges, a lehető legváltozatosabb módon. 
Érdemes könyvessarkat kialakítani az 
osztályban, olyan könyvekből, amelye-
ket a gyerekek szívesen lapozgatnak, 
már első osztály végén. A betűtanulás 
után, hétvégi feladatként, általában egy 
szabadon választott mese elolvasását 
szoktam kérni a gyerekektől. A mese-
könyvet hétfőn elhozták az iskolába, 
és vagy felolvasták a mesét, vagy elme-
sélték a történetet a többieknek. A szü-
netekben átlapozták egymás könyveit, 
sustorogtak, kuncogtak, beleolvastak a 
könyvekbe. Volt olyan mese is, amely 
annyira tetszett, hogy el is játszottuk. 

A szövegértés fejlesztése egyértel-
műen minden tanóra feladata. Sajná-
latos, hogy az alsó tagozatos tanköny-
vek között akadnak olyanok, melyek 
sem tartalmilag, sem tipográfi ailag 
nem megfelelőek az adott évfolyam-
ban. Gósy Mária 1 216 tanuló (máso-
dik, ötödik és nyolcadik osztályosok) 
szövegértését vizsgálva arra a megálla-
pításra jutott, hogy a tipográfi a máso-
dik, ötödik, de meglepő módon még a 
nyolcadik évfolyamban is befolyásol-
ja az adott szöveg megértését (Gósy, 
1998). Ennek ellenére vannak olyan 
új munkatankönyvek, amelyek szin-
te használhatatlanok a második osz-
tályban, annyira kis betűtípust tartal-
maznak, és a válaszok beírására sincs 
elegendő hely biztosítva. A második 
évfolyamban a gyerekek még viszony-
lag nagy betűket írnak, ezt fi gyelembe 
kell venni a tördelés során. Az olvasás-
értésnél szintén lényeges a betű típusa 
és a nagysága is. A munkatankönyvek 
tartalmát tekintve pedig előfordul, 
hogy olyan defi níciókat tartalmaz-
nak, melyeket egy 8–10 éves gyerek 
maximum bebifl ázni tud, megérteni 
biztosan nem. Szerencsés esetben a 
magyart magyarra fordítja a tanító, és 
igyekszik megértetni a lényeget. Még 
szerencsésebb, ha ilyen esetekben más 
alternatíva után néz, saját segédanya-
got készít a témához, a saját osztálya 
igényei és képességei alapján.    

A különböző feladatlapok alkal-
mazásánál ezek mellett ügyelni kell a 
feladat megfogalmazására is. Egyértel-
műnek, világosnak, a gyerek számára 
érthetőnek kell lennie. A forgalomban 
lévő feladatlapok között sok a pontat-

lan, hibás, nem világos utasításokat 
tartalmazó. Van, hogy a gyerekek fede-
zik fel a hibát. Olyan is van, ahol több 
megoldás lehetséges, ami nem feltétle-
nül hiba, sőt ha a divergens gondolko-
dást erősíti, pozitívum is lehet. 

A szövegértés fejlesztéséhez az au-
tomatizálási szakasz után egyszerű a 
recept: olvasni, olvasni és olvasni. Ha 
kell, kössünk kompromisszumokat a 
gyerekekkel, és olyat olvassunk velük 
együtt, ami leginkább őket foglalkoz-
tatja. Tizenöt éve másodikosaimmal 
végigolvastuk a Vukot, rá két évre ne-
gyedikben pedig A kis herceget. Ma 
Geronimo Stilton és az Egy ropi naplója 
a kedvenc, ezeket olvassák. Pár éve a fi -
aim által összegyűjtött sorozatokból kis 
könyvtárat rendeztem be az osztályban, 
és olvasták, cserélgették a könyveket az 
akkori harmadikosaim. Nem a Kincske-
reső kisködmönt olvasták, hanem Rossz-
csont Peti kalandjait és Geronimot, de 
olvastak, és ami fontos volt számomra, 
élvezték is. Később pedig, remélhetőleg 
– a saját gyermekeimnél legalábbis így 
tapasztaltam – az igényesebb olvasmá-
nyokra is vevők lesznek. 

Miért olvasunk? Miért fontos, hogy 
a következő generáció is olvasson? 
Nagyon leegyszerűsítve, az olvasásél-
ményért, ami önmagában megéri. Az 
ismeretszerzésért, ami a mindennapi 
életben való boldogulásunkat is meg-
határozza. A tanulás öröméért. Az értő 
olvasás a tanulás alapja. A belső mo-
tiváció, az örömteli tanulás a kulcsa a 
fejlődésnek, az életen át tartó tanulás-
nak. És persze Márait se feledjük: csak 
az ember olvas. 

Olvasni jó! Próbáljuk meg ezt köz-
vetíteni a gyermekeknek, mindennap. 
Szülőként és pedagógusként egyaránt. 
„Az olvasás segít élni, életben maradni, 
növeli az empátiát, a másik ember és a 
világ megértését” (Vekerdy Tamás).
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MAGYARÁZHATÓ-E A VISEGRÁDI ORSZÁGOK 
DIÁKJAINAK EREDMÉNYESSÉGE A NEMZETI 
OKTATÁSI RENDSZEREK TULAJDONSÁGAIVAL?

A visegrádi országok történelmüket 
és társadalmi-gazdasági hátterüket 
tekintve is speciális országcsoportot 
alkotnak. Bizonyos szempontokból 
oktatási rendszereik is hasonlóan fej-
lődtek. Mára azonban az iskolarend-
szereik egyes részei eltérnek, illetve a 
nemzetközi PISA-teszteléseken elért 
eredményeik jelentősen különböznek. 
Mi lehet ezen eltérések hátterében? 
Mely tényezők befolyásolják a diákok 
teljesítményét Csehországban, Len-
gyelországban, Magyarországon és 
Szlovákiában?

Jelen cikk a 19. Felvidéki Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára készült 
dolgozatom legfontosabb eredmé-
nyeit mutatja be. A kutatás a visegrá-
di országok oktatásának jellemzőivel 
foglalkozott, célja pedig olyan, rend-
szerből eredő tulajdonságok meghatá-
rozása volt, melyek hatással vannak a 
diákok eredményességére.

MIÉRT FONTOS ÉS ÉRDEKES 
AZ ISKOLARENDSZEREK 
VIZSGÁLATA?
Mária Terézia, felismerve, hogy egy 
ország gazdasági teljesítménye polgá-
rainak képességeitől is függ, 1775-ben 
kötelezővé tette az oktatást a Habsburg 
Monarchia minden 6–12 éves lánya és 
fi úja számára.1 Annak ellenére, hogy 
Európában már nem kérdőjelezzük 
meg a kötelező iskolalátogatás szüksé-
gességét, továbbra is sok olyan kérdés 
kapcsolódik az oktatáshoz, amelyek a 
kutatókat és a politikai döntéshozókat 
is foglalkoztatja.

2015-ben az Egyesült Nemzetek 
tagállamai elfogadták a Fenntartható 
Fejlődés 20302 menetrendet, amely 17 
fő célból áll. Ezen célok egyike a be-

fogadó és méltányos minőségű oktatás 
biztosítása és az egész életen át tar-
tó tanulás lehetőségeinek elősegítése 
mindenki számára. Az Európai Unió 
Európa 2020 stratégiája3 hasonlókép-
pen foglalkozott oktatással, célként 
kiemelve az intézmények megerősíté-
sét, az oktatás minőségének javítását, 
a munkanélküliség csökkentését és az 
egész életen át tartó tanulás előmozdí-
tását Európában. Kérdés azonban, ho-
gyan érhető el az egyetemes minőségi 
oktatás. Melyek a valóban jó intézmé-
nyek? Az iskolai rendszerek, az okta-
tásra fordított források országonként 
eltérőek. Egyes intézkedések valamely 
országokban működhetnek, máshol 
viszont nem.4 Ezenkívül egy oktatási 
rendszer megreformálása hosszú éve-
ket vehet igénybe. Ezért is fontos ér-
tenünk az intézmények működését és 
azoknak az egyes hallgatókra és a tár-
sadalomra gyakorolt hatását.

Az egyik első tanulmány, amely 
mélyebben tanulmányozta egy ország 
iskolarendszerét, a Coleman-jelentés5 
volt. A jelentés, mely az 1964. évi Pol-
gári Jogi Törvény következményeként 
készült, feltérképezte, hogy vajon az 
Egyesült Államok iskoláiban esély-
egyenlőség van-e, és vizsgálta azt is, 
hogy mit oktatnak a diákoknak a kü-
lönböző iskolákban. A tanulmány fő 
eredménye az volt, hogy a hallgatók 
társadalmi-gazdasági háttere jobban 
meghatározza a diákok teljesítmé-
nyét, mint az iskola jellemzői. Ez az 
eredmény komoly vitákat váltott ki a 
politikai döntéshozók és a kutatók6 
körében, valamint további kutatásokat 
inspirált a témában.

Ma a nemzetközi standardizált fel-
mérések lehetővé teszik az oktatási 

rendszerek összehasonlítását és rang-
sorolását a hallgatók teljesítménye 
alapján. Ezáltal könnyebb meghatá-
rozni, mely iskolarendszerek működ-
nek a legjobban. Ennek ellenére az ok-
tatási rendszerek konvergenciáját nem 
fi gyelhetjük meg. A legtöbb ország 
maga akarja megtervezni és irányítani 
iskolarendszerét, ahelyett, hogy ihletet 
merítenének a teszteléseken jobb ered-
ményeket elért országok példájából.7 

A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ISKO-
LARENDSZEREINEK ÖSSZEHA-
SONLÍTÁSA
A rendszerváltás előtt a négy ország 
oktatási rendszerének felépítése na-
gyon hasonló volt. Az alapfokú okta-
tás 8–9 évig tartott, a középiskolák pe-
dig 3–5 évesek voltak.8 Ez a szerkezet 
közvetlenül 1989 után is változatlan 
maradt, az oktatáspolitika elsősorban 
az iskolarendszer decentralizálására 
irányult. Az iskolák nagyobb önálló-
ságra tettek szert. Mára azonban több 
eltérés is megfi gyelhető a négy ország-
ban. Lengyelországban egy átfogó ok-
tatási reformot vezettek be 1999-ben. 
A reform számos elemet tartalmazott, 
például országos vizsga bevezetését 
minden iskolai szint végén, támogatta 
az iskola megkezdése előtti oktatást, a 
tanterv kibővítését a szakiskolákban 
és átalakította a szerkezetét. A 8 éves 
általános iskolákat felváltotta a 6 éves 
általános iskola, amelyet 3 éves kö-
zépiskolai alsó tagozat követett. Így a 
kötelező iskolalátogatás 8 évről 9 évre 
emelkedett. Magyarországon pedig 
2012-től az oktatás központosítása 
fi gyelhető meg. A négy ország iskola-
rendszerének további jellemzőit az 1. 
táblázat foglalja össze.
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1. táblázat: A négy ország iskolarendszerének összehasonlítása 

A rendszer felépítése

Csehország
•  Alapfokú és alsó középfokú oktatás: 9 éves általános isko-

la, melyet a gyerekek 6 vagy 7 évesen kezdenek.
•  A középfokú oktatás felső szintje: nem része a kötelező 

iskolalátogatásnak, hossza: 2–4 év. Léteznek hosszabb (6 
vagy 8 éves) középiskolák is.

Magyarország
•  Alapfokú és alsó középfokú oktatás: 8 éves általános is-

kola, (6)7–14 éves diákok számára.
•  Középfokú oktatás: általában 4 éves középiskolák a 14–

18 éves gyermekek számára. Léteznek 6 és 8 éves prog-
ramokat kínáló általános középiskolák is.

Szlovákia
•  Alapfokú és alsó középfokú oktatás: 9 éves általános isko-

la, melyet a gyerekek 6 vagy 7 évesen kezdenek.
•  A középfokú oktatás felső szintje: az első év része a köte-

lező iskolalátogatásnak, hossza: 2–4 év. Léteznek 8 éves 
gimnáziumok, illetve 5 éves bilingvális középiskolák is.

Lengyelország
Régi szerkezet (1999-2017)
•  Alapfokú oktatás: 6 éves általános iskola a 7–13 éves ta-

nulók számára.
•  Középiskola alsó tagozata: 3 éves, 13–16 éves diákok szá-

mára, általános oktatást nyújtott.
•  A középiskola felső tagozatának típusai: 3 éves általános 

középiskola, 4 éves műszaki középiskola, 3 éves általá-
nos szakiskola.

Új szerkezet:
•  2017-től: bevezetésre kerül a 8 éves általános iskola és az 

egy részből álló középiskola.

A kötelező iskolalátogatás hossza

Csehország
2017-től kezdve egy év óvodai oktatás kötelező, így a köte-
lező iskolalátogatás 5 éves korban kezdődik. Hossza 10 év, 
az általános iskola végig tart.

Magyarország
2015-től 3 éves korban kezdődik, 3 év kötelező óvodaláto-
gatással, 16 éves korig tart.

Szlovákia
6 éves korban kezdődik, 10 évig tart.

Lengyelország
6 éves korban kezdődik egy év óvodai oktatással, 7 éves 
korban kezdődik az iskolai oktatás. A kötelező iskolaláto-
gatás hossza 10 év. 

Óvodai oktatás

Csehország
3–6 éves gyermekek járhatnak óvodába. A 2017-től egy év 
óvodai oktatás kötelező minden gyereknek, aki betöltötte 
az 5 évet. 

Magyarország
2015-től 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való 
részvétel.

Szlovákia
3–6 éves gyermekek járhatnak óvodába. 2020-tól egy év 
óvodai oktatás kötelező minden gyereknek az iskola meg-
kezdése előtt.

Lengyelország
3–6 éves gyermekek járhatnak óvodába, 2016-től min-
den 6 évesnek kötelező részt venni 1 év óvodai oktatás-
ban vagy iskolai előkészítő oktatásban az általános iskola 
megkezdése előtt.

Korai diff erenciálás

Csehország
Az általános iskola 5. osztálya után a tanulóknak lehetősé-
ge van többéves gimnáziumokban folytatni a tanulmányai-
kat, ahova felvételi vizsga teljesítése után kerülhetnek be.

Magyarország
Az általános iskola 4. osztálya után a tanulóknak lehető-
sége van többéves gimnáziumokban folytatni a tanulmá-
nyaikat, ahova felvételi vizsga teljesítése után kerülhetnek 
be.

Szlovákia
Az általános iskola 5. osztálya után (2011-ig 4. osztály 
után) a tanulóknak lehetősége van 8 éves gimnáziumok-
ban folytatni a tanulmányaikat, ahova felvételi vizsga 
teljesítése után kerülhetnek be.

Lengyelország
2017-ig a diákok korai diff erenciálása csak a középiskola 
alsó tagozata után (9. évfolyam) volt lehetséges.
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Standardizált tesztek

Csehország
Az általános iskola 5. és 9. osztályának végén a szabványo-
sított teszteket az elmúlt években vezették be. A középisko-
la befejezésekor a diákok érettségi vizsgát tehetnek.

Magyarország
2006 óta négy kötelező nemzeti vizsga van a 4., 6., 8. és 12. 
évfolyamban.
A középiskola végén az érettségi vizsga közép és emelt 
szinten végezhető.

Szlovákia
Az általános iskola 9. osztályos diákjai szabványosított 
tesztet írnak matematikából, szlovák nyelvből és kisebb-
ségi nyelvből (ha ez az iskola oktatási nyelve). Néhány 
középiskolába a felvétel a tanulók eredményétől függhet. 
2015-től az 5. osztályos diákok tudását is felmérik országo-
san. A középiskola végén érettségi vizsga tehető.

Lengyelország
2002 óta a 6. és 9. osztályosok tudását mérték fel orszá-
gosan. A 2017-ben bekövetkezett változást követően a 8. 
osztály végén mérik fel a diákokat. 2005-ben a középisko-
lai érettségi vizsga is bevezetésre került.

Forrás: OECD, Herbst, M. and Wojciuk, A. (2013)9 , European Commission, Eurydice (2019)10 

A PISA-eredményeket tekintve egy-
értelmű, hogy Lengyelország oktatása 
eltérő utat követ. 2003 óta a lengyel 
diákok teljesítménye sokat javult, és 
2015-ben az OECD átlag fölé került, 
Európa legjobbjai közé. Csehország 

A KUTATÁS HÁTTERE
Az elemzéshez felhasznált adatok a 
2003-, 2006-, 2009- és 2012-ben vég-
zett Programme for International 
Student Assessment – Nemzetközi 
Diákértékelési Program (PISA) felmé-
résekből származtak. A PISA célja a 
világ oktatási rendszereinek mérése és 
értékelése a 15 éves hallgatók készsé-
geinek tesztelésével a matematika, az 
olvasás-szövegértés és a természettu-
domány területén.13 

A visegrádi országok iskolarend-
szerének vizsgálatához Hanushek 
és Woessman14 alapján egy oktatási 

teljesítménye az OECD átlaga körül 
vagy alatta van, míg a magyar és szlo-
vák diákok valamivel átlag alatt telje-
sítettek.11 A lengyelországi javulást az 
1999-ben elfogadott oktatási reform 
következményeinek tekintik.12 A ku-

termelési függvényt alkalmaztam. A 
függvény általános alakja a következő:

T = a0 + a1S + a2F + a3I + a4Q + e   (1)

T – az oktatás kimenete, melyet a 
PISA matematikapontszámmal hatá-
roztam meg;

S – a diák egyéni jellemzői: nem, év-
folyam, óvodai oktatásban való rész-
vétel;

F – családi háttér jellemzői: szülők 
legmagasabb iskolai végzettsége és 
foglalkoztatottsága, otthon található 
könyvek száma;

tatáshoz felhasznált adatok alapján az 
átlagos PISA matematikapontszámok 
alakulását a 2. táblázat szemlélteti. 
Megfi gyelhető a lengyel pontszámok 
emelkedése.

I – intézményi jegyek: állami vagy 
magániskola, ISCED irányultság (ál-
talános, szakiskola, előszakiskola, mo-
duláris), iskola elhelyezkedése (falu, 
kisváros, város, nagyváros, több mint 
1 millió lakosú nagyváros);

Q – az iskola jellemzői és forrásai: 
iskola mérete (diákok száma), diák/ta-
nár arány, diák/képesített tanár arány, 
matematikatanárok hiánya.

EREDMÉNYEK
Amint az a szakirodalom alapján felté-
telezhető volt, a diákok egyéni és csa-
ládi jellemzői a visegrádi országokban 

2. táblázat: Átlagos PISA matematikapontszámok (%) 

Év/Ország Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia
2003 16,08 (N= 4369) 13,14 (N= 4369) 12,65 (N= 4369) 13,87 (N= 4369)
2006 16,90 (N= 4369) 14,34 (N= 4369) 14,47 (N= 4369) 14,27 (N= 4369)
2009 15,42 (N= 4369) 13,62 (N= 4369) 14,03 (N= 4369) 12,84 (N= 4369)
2012 16,97(N= 4369) 16,79 (N= 4369) 17,12 (N= 4369) 16,16 (N= 4369)

Forrás: saját számítás az online elérhető PISA adatbázisok alapján (https://www.oecd.org/pisa/data/), 
az N a kutatáshoz felhasznált diákok számát jelöli

_______________________________________
  9   Herbst, M. and Wojciuk, A. (2013): Common origin, diff erent paths. Transformation of education systems in the Czech Republic, Slovakia, 

Hungary and Poland. “Growth-InnovationCompetitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe
10   European Commission, Eurydice (2019): National Education Systems. Https://eacea.ec.europa.eu [online]
11  OECD (2018): Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learning at the Centre. OECD Publishing, Paris
12  Jakubowski, M. (2015): Opening up opportunities: education reforms in Poland. IBS Policy Paper 01/2015
13   OECD (2003): Th e PISA 2003 Assessment Framework – Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. OECD 

Publishing, Paris
14   Hanushek E.–Woessmann L. (2014): Institutional Structures of the Education System and Student Achievement: A Review of Cross-country 

Economic Research (2014). Educa-tional Policy Evaluation through International Comparative Assessments. Waxmann Verlag GnbH, 145–175.
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is jelentősen befolyásolták a tanulók 
teljesítményét. A lányok átlagosan ala-
csonyabb matematikapontszámokat 
értek el a PISA-felméréseken. A ma-
gasabb osztályba járó diákok pedig 
átlagosan jobb eredményeket értek el. 
A társadalmi-gazdasági háttér mutató-
jaként reprezentált több könyv birtok-
lása jelentős pozitív hatást gyakorolt a 
hallgatók eredményességére. A felső-
fokú végzettséggel rendelkező szülők 
gyermekei is átlagosan jobban telje-
sítettek azon diákokhoz képest, akik 
szülei nem végeztek egyetemet.

Eredményeink továbbá azt mutatják, 
hogy a családi háttéren kívül az iskola-
rendszer további jellemzői is hatással 
vannak a diákok teljesítményére a viseg-
rádi országokban. Ezen jellemzők közé 
tartozik az iskola típusa (általános vagy 
szakiskola), az egy tanárra jutó diákok 
száma, az iskola mérete, a matemati-
kát oktató tanárok hiánya és bizonyos 
mértékben az iskola elhelyezkedése. 
A négy országra vonatkozó összesített 
modell alapján jelentős országhatás 
is kimutatható volt, tehát meghatáro-
zó tényezőnek mutatkozott az ország, 
amelyben a diákok iskolába járnak. Az 
országspecifi kus modellek vizsgálata 
pedig további, az egyes országok közötti 
különbségekre is rámutatott. Nem min-
den tényező bizonyult meghatározónak 
mind a négy országban.

Csehországban, Magyarországon és 
Szlovákiában a szakoktatás valamilyen 
formájában részt vevő diákok átlago-
san alacsonyabb pontszámokat értek 
el, mint az általános irányultságú is-
kolákban tanulók. Lengyelországban a 
vizsgált 15 éves tanulók mindegyike, az 
iskolarendszer felépítéséből adódóan, 
általános irányultságú iskolába járt.

Átlagosan alacsonyabb pontszámo-
kat észleltünk azon diákok körében, 
akik 3 000 főnél kevesebb lakosú fal-
vakban, valamint a 3 000–15 000 fős 
kisvárosokban található iskolákba jár-
tak. Míg a nagyobb városi iskolákba 
járó diákok átlagosan magasabb pont-
számokat értek el. Az országspecifi kus 
modellből azonban kiderült, hogy 
az iskola elhelyezkedése elsősorban 
Csehországban és Magyarországon je-
lentős befolyásoló tényező, a másik két 
országra vonatkozó eredmények nem 
voltak szignifi kánsak.

Csehországban, Magyarországon és 
Szlovákiában a nagyobb iskoláknak is 
jelentős pozitív hatása van a tanulók 

teljesítményére. Ez a megállapítás az 
iskolák elhelyezkedéséhez is kapcso-
lódhat. A falvakban vagy vidéki térsé-
gekben működő iskolákban átlagosan 
229 diák volt beíratva, míg a kisváros-
okban 432, a városokban 574, nagy-
városokban 512. A diákok nagyobb 
versennyel, többféle impulzussal és vé-
leménnyel találkozhatnak a nagyobb 
iskolákban, amelyek fejleszthetik 
problémamegoldó készségüket, kriti-
kus gondolkodásukat, amelyek fontos 
részét képezik a PISA-teszteknek.

Az egy tanárra eső tanulók száma 
szintén jelentős meghatározó elemnek 
bizonyult Csehországban, Magyaror-
szágon és Szlovákiában. Azokban az is-
kolákban, ahol egy tanárnak átlagosan 
kevesebb diákkal kellett foglalkoznia, 
a diákok jobb eredmény értek el. Az 
egy képesített tanárra eső diákok szá-
ma viszont nem volt szignifi káns vál-
tozó. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a tanárok minősége nem fontos, 
hanem azt, hogy maga a képesítés nem 
feltétlenül vezet jobb eredményhez. A 
tanárok és tanítás minőségének mé-
réséhez további változókra is szükség 
lenne, melyeket viszont standardizált 
tesztek során összetett feladat felmér-
ni, illetve modellezni.

Az országspecifi kus modellekbe be-
vontam a tanulók óvodai részvételével 
kapcsolatos magyarázó változókat is. 
Megállapítottam, hogy a fentebb felso-
rolt változók fi gyelembe vétele mellett 
az óvodai oktatásban való részvétel 
nem hatott jelentősen a 15 éves tanu-
lók eredményeire.

A lengyel oktatási reform hatásai-
nak vizsgálatához a DiD (különbségek 
különbsége) becslési módszert alkal-
maztam. Így össze tudtam hasonlítani 
a lengyel tanulók pontszámainak idő-
beli átlagos változását a másik három 
ország tanulóinak pontszámának átla-
gos változásával.

A regressziós eredmények azt mu-
tatják, hogy a négy országban átlago-
san javultak a pontszámok, a lengyel 
hallgatók pontszáma pedig további 
jelentős növekedést mutatott. Ez a 
hozzáadott átlagos pontszámnöveke-
dés egy olyan külső hatásra utal, mely 
a másik három országban nem volt je-
len, így jelentheti a fentebb részletezett 
átfogó oktatási reform pozitív hatását. 
Az intézkedés hatásaival foglalkozott 
például Jakubowski és Le Donne15 is. 
Megállapításaik szerint a reform sikere 

az általános oktatás átfogó fejlesztésé-
ben és az intézkedések következmé-
nyességében rejlik. Hangsúlyozták, 
hogy a szerkezeti változás mellett 
fontos elemek voltak a jól kialakított 
utánkövetés, az ellenőrzési eszközök 
és a tanárok folyamatos továbbkép-
zésének lehetőségei is. Kérdés marad 
azonban, hogy 2017-es újabb szerke-
zeti változás milyen eredményekhez 
fog vezetni a jövőben.

MIT TANULHATUNK AZ 
EREDMÉNYEKBŐL?
A tanulmány célja olyan tényezők 
meghatározása volt, melyek magya-
rázatot adnak a visegrádi országok 
diákjainak iskolai teljesítményére. 
Eredményeim rámutattak, hogy noha 
Csehország, Magyarország, Lengyel-
ország és Szlovákia hasonló történel-
mi, gazdasági, társadalmi háttérrel 
rendelkezik, és oktatási rendszerük 
hasonló módon fejlődött, a jelenlegi 
intézmények eltérően befolyásolják a 
diákokat.

Az 1999-ben bevezetett lengyel ok-
tatási reform a szakirodalom és jelen 
kutatás alapján is sikeres volt. Felte-
hetjük a kérdést, hogy vajon a lengyel 
példából tanulva a többi ország is be-
vezethetné ugyanezeket az intézke-
déseket. A döntéshozók mindenkép-
pen ihletet meríthetnek belőlük, az 
országspecifi kus eredmények eltérései 
azonban óvatosságra intenek. Egy-egy 
intézkedés másképp sülhet el a többi 
országban. Magyarországon és Cseh-
országban például fi gyelembe kell 
venni az iskola elhelyezkedését. Az 
oktatáspolitikát úgy kell megtervezni, 
hogy csökkentse a vidéki térségek és 
a nagyobb városok diákjainak teljesít-
ménye közötti átlagos különbségeket. 
Kérdéses, hogy az oktatási rendszer 
közelmúltbeli központosítása Magyar-
országon megoldhatja-e a regionális 
és helyi kérdéseket. Továbbá a cseh, a 
magyar és a szlovák döntéshozóknak 
fontolóra kell venniük a nagyobb isko-
lák támogatását is, lehetővé téve, hogy 
több hallgató számára hozzáférhető-
vé váljanak, és összpontosítaniuk kell 
arra, hogy az iskolákban csökkentsék 
az egy tanárra jutó diákok számát. Jó 
oktatáspolitikai intézkedések kidol-
gozásához tehát fontos lenne az egyes 
országok iskolarendszerének akár ha-
sonló közgazdasági módszerek segít-
ségével való részletes értelmezése.

_______________________________________
15   Le Donné, N (2014): La réforme de 1999 du système éducatif polonais Eff ets sur les inégalités sociales de compétences scolaires. Revue 

française de sociologie, 55(1), 127–162.
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Írásom a Katedra folyóirat előző szá-
mában megjelent Alapiskolás diákok 
szövegértési képességeinek felmérése, 
a kutatási körülmények és a szöveg-
értést mérő tesztek bemutatása (1. 
rész) című tanulmány folytatása. Az 
első részben ismertettem a szövegér-
tés fogalmát, a kutatás módszertanát 
és körülményeit, valamint a konkrét 
szövegértési teszteket. A második 
rész vállalkozik a szlovákiai magyar 
nemzetiségű diákok szövegértési 
vizsgálata elsődleges eredményeinek 
bemutatására, főképp a diákok saját 
szövegértésükre vonatkozó megíté-
lése és a szövegértési teszt segítsé-
gével mért adatok között fennálló 
viszony elemzésére. 

A FELMÉRÉSBEN RÉSZT VEVŐ 
ADATKÖZLŐK ISMERTETÉSE
A jelenleg vázolt eredmények a 
2019-ben lefolytatott nagymérés 
elsődleges eredményeinek számí-
tanak. A 655 adatközlő válaszaiból 
eddig 213 adatközlő válaszai lettek 
feldolgozva. A vizsgált célcsoport 
három szlovákiai kétnyelvű tele-
pülés magyar tannyelvű általános 
iskolájának negyedikes és hetedi-
kes diákjai voltak. A válaszadók 
egy kelet-, egy közép- és egy nyu-
gat-szlovákiai város iskolájának 
diákjai voltak. Évfolyam szerinti 
eloszlás szerint 100 hetedikes, 113 
negyedikes vett részt a felmérésben. 
A területi eloszlást illetően Kelet-
Szlovákiából 47 diák (hetedik év-
folyam: 23, negyedik évfolyam 25), 
Közép-Szlovákiából 62 (hetedik év-
folyam: 34, negyedik évfolyam: 27), 
Nyugat-Szlovákiából 104 (hetedik 
évfolyam 43, negyedik évfolyam: 
61) kapcsolódott be a munkába. A 
nemek eloszlását illetőleg 47% lány 
és 53% fiú vett részt a felmérésben. 
Az adatokat évfolyamok szerint ér-
tékeljük ki.

A SZOCIOLÓGIAI KÉRDŐÍV 
EREDMÉNYEI 
A szociológiai kérdőívben megkérdez-
tük a diákokat otthoni nyelvhasznála-
tukról, otthoni kulturális környezetük-
ről, olvasási szokásaikról, az iskolához, 
valamint a szülőkhöz fűződő olvasás-
sal kapcsolatos viszonyukról. Rákér-
deztünk arra is, hogy a diákok hogyan 
értékelik a saját szövegértési képessé-
geiket. 

A szociológiai kérdőív összesen 23 
kérdésből állt, ebből két kérdés volt 
nyílt végű kérdés, melybe a diákok-
nak a szüleik foglalkozását kellett 
beírni, ezen kívül minden kérdés 
feleletválasztós volt. Ebből tizenhét 
esetben egyszerű feleletválasztással 
a megadott opciók közül kellett ki-
választaniuk a hozzájuk legközelebb 
álló lehetőségeket. Ha a megadott 
lehetőségek közül nem találtak vé-
leményük szerint megfelelő választ, 
megadhattak egyéb lehetőséget. Há-
rom kérdés esetében értékelőskálán 
kellett kifejezniük, hogy mennyire 
értenek egyet az adott állításokkal. 

 A kérdőív nyolc kérdésben rákér-
dezett a diákok hátterére, nemükre, 
magyar nyelvből kapott érdemje-
gyükre, a szülők foglalkozására, is-
kolai végzettségére, s a diákok sza-
badidős foglalkozására. Öt kérdés a 
diákok nyelvhasználatára fókuszált, 
vagyis, hogy milyen nyelven beszél-
nek otthon, közeli családtagjaikkal, 
barátaikkal, milyen nemzetiségűnek 
tartják magukat, és milyennek tart-
ják a nyelvtudásukat. Rákérdeztünk 
olvasási szokásaikra, s hogy mit és 
miért olvasnak szívesen, honnan 
szerzik be az olvasott könyveket, 
illetve látják-e otthon a szüleiket 
olvasni.  Három kérdésben az ön-
bevalláson alapuló szövegértési ké-
pességeikre és a szabadidős, illetve 
iskolában zajló olvasásra koncent-
ráltunk. 

 Ebben a tanulmányban a szocio-
lógiai kérdőív két kérdésére kapott 
válaszok eredményeit mutatom be, 
konkrétan a diákok nyelvhasználata 
és a szubjektív véleményen alapuló 
szövegértéssel kapcsolatos vélemé-
nyüket.

A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
ALANYOK NYELVHASZNÁLATA 
A szlovákiai magyar tanítási nyelvű 
iskolák diákjai többnyire magyar 
dominánsok, az iskolai képzés so-
rán tanulnak meg valamilyen szin-
ten szlovákul. Ezen diákok többsége 
tömbhelyzetben él. Azok a diákok, 
akik szórványhelyzetben élnek, a 
kétnyelvűség más szintjén állnak, 
mivel a mindennapi életük során 
nagyobb mértékben vannak kitéve 
a másodnyelv hatásának. A szór-
ványhelyzetben élők tágabb kör-
nyezete szlovák, ezért valószínűleg 
több színtéren hallják és aktívabban 
használják a szlovák nyelvet, mint a 
tömbhelyzetben élő társaik.

A felmérésben részt vevő alanyok 
nyelvhasználatát tekintve a diákok 
túlnyomó többsége (86%) magyar 
nemzetiségűnek vallja magát, és 
amint az alábbi grafikonon látjuk 
(1. ábra), saját bevallásuk szerint 
legtöbbjük (77%) csak magyarul 
beszél otthon a szüleivel és a köze-
li családtagjaival. Háromnegyedük 
(77%) sokkal jobban tud magyarul, 
mint szlovákul. A diákok egyötöde 
(20%) vallotta azt, hogy a magyar 
mellett szlovákul is beszélnek ott-
hon, és ezzel egyezik azok száma 
(20%), akik úgy gondolják, hogy 
mind a két nyelvet beszélik, bár az 
egyiket valamivel jobban. Konkré-
tabban: 10% mondja azt, hogy va-
lamivel jobban tud magyarul, mint 
szlovákul, és 10% vallja azt, hogy 
valamivel jobban tud szlovákul, 
mint magyarul.

GERGELY VIKTÓRIA

ALAPISKOLÁS TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI 
KÉPESSÉGEINEK FELMÉRÉSE (2. RÉSZ)1

A FELMÉRÉS ELSŐDLEGES EREDMÉNYEI
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A DIÁKOK SZÖVEGÉRTÉSI KÉ-
PESSÉGE SAJÁT BEVALLÁSUK 
SZERINT
A szociológiai kérdőív fontos részét 
képezték azok a kérdések, melyek a di-
ákok szubjektív önértékelésére kérdez-
tek rá, nevezetesen: hogyan értékelik a 
saját szövegértési képességüket, mi-
lyen problémákat tudatosítanak, mi-
lyen erősségeknek és hiányosságoknak 
vannak a tudatában. A diákok a szoci-
ológiai kérdőívet a szövegértési tesztek 
után kapták meg, tehát a szociológiai 
kérdőív kitöltése során tudatában vol-
tak annak, hogy milyen egy szöveg-

értési teszt, és annak függvényében 
tudták megválaszolni a saját szövegér-
tésükre vonatkozó kérdéseket. 

Az önértékelésen alapuló válaszok 
adatai azt mutatják, hogy kortól füg-
getlenül, önbevallásuk alapján a diá-
kok 52%-ának (4. évfolyam: 47%, 7. 
évfolyam: 58%) egyáltalán nem okoz 
gondot, ha a szövegben hosszú monda-
tok szerepelnek, 34%-uk teljesen vagy 
részben elutasítja (4. évfolyam: 30%, 7. 
évfolyam: 40%) azt az állítást, hogy az 
ismeretlen szavak, illetve az ismeretlen 
témájú szöveg gondot okozna nekik a 
szöveg megértését illetőleg. 

Az alábbi ábrán (2. ábra) látjuk, hogy 
a diákok túlnyomó többsége (74%) 
kortól függetlenül azt vallja, hogy az 
olvasás könnyen megy számukra (4. 
évfolyam: 45%, 7. évfolyam: 43%) vagy 
többnyire mindent (4. évfolyam: 28%, 
7. évfolyam: 33%) megértenek, amit 
olvasnak. Ezzel párhuzamban szintén 
túlnyomó többségük (59%) teljes mér-
tékben (4. évfolyam: 49%, 7. évfolyam: 
70%), néhányuk részben (20%) (4. év-
folyam: 22%, 7. évfolyam: 14%) eluta-
sítja azt az állítást, mely szerint a szö-
veg megértése problémát okoz neki.

1. ábra: otthoni nyelvhasználat

2. ábra: szubjektív véleményen alapuló szövegértési képességek
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Ezen eredmények alapján kije-
lenthető, hogy a diákok önértékelése 
nagyon pozitív a szövegértési képes-
ségeket illetőleg. A válaszaik szerint 
többségüknek nincs semmiféle prob-
lémája sem az olvasással, sem a szö-
vegértéssel. Tanulmányom további 
részében az általunk elkészített szö-
vegértési tesztek elsődleges eredmé-
nyeit vázolom. A szövegértési tesztek 
és a szociológiai kérdőív azonos sze-

A hetedikesek szövegértési tesztjét 
illetőleg a diákok összesen 56 pontot 
érhettek el. Az alábbi táblázatot meg-
fi gyelve (2. táblázat) látható, hogy az 
első részből maximum 24 pontot, a 
másodikból 18-at és a harmadikból 
14-et szerezhettek. A diákok átlagtelje-
sítményét megfi gyelve látjuk, hogy az 

KÖVETKEZTETÉSEK
A diákok önbevallásán alapuló szö-
vegértési képességek és az általunk 
készített szövegértési tesztek elemzése 
szignifi káns eltérést igazolt. A meg-
kérdezettek válaszai alapján bebizo-
nyosodott, hogy a diákok nagy része, 
koruktól függetlenül, úgy gondolja, 
hogy jó szövegértési képességekkel 
rendelkezik, az olvasás könnyen megy 
neki, nem rendelkezik semmilyen kü-
lönösebb nehézséggel a szövegértést 
illetőleg. 

mélyekkel, azonos helyen és időben 
lett kitöltetve. 

A SZÖVEGÉRTÉSI TESZTEK 
EREDMÉNYEI2
A negyedikesek szövegértési tesztjét 
tekintve a diákok összesen 60 pontot 
érhettek el. Amint az alábbi táblázat-
ban látjuk (1. táblázat), az első részből 
maximum 19 pontot, a második rész-
ből 23 pontot, a harmadik részből pe-

első részből 58%-ot, a második részből 
61%-ot és a harmadik részből 41%-ot 
értek el. Az egész szövegértési tesztet 
összesítve a hetedikes diákok átlago-
san 28,3 pontot értek el az 56-ból, te-
hát 50%-ra teljesítettek. 

Az összteljesítményt nézve a 113 ne-
gyedikes diákokból 5-en (0,04%) értek 

Megállapítható, hogy ezek a kijelen-
tések ellentmondanak a nemzetközi 
felmérések eredményeinek, és az ál-
talunk összeállított szövegértési tesz-
tek eredményének is. A szövegértési 
tesztek eredménye alapján a negyedi-
kes diákok 61%-ra, a hetedikes diákok 
pedig 50%-ra teljesítettek. A szövegér-
tési teszt első két részét külön megfi -
gyelve nem mutatható ki szignifi káns 
különbség a két korosztály eredményei 
között. Viszont a harmadik rész ered-
ményei már számottevő eltérést mu-
tatnak. A mindennapi életből vett szö-

dig 18 pontot szerezhettek. Az alábbi 
táblázatban látjuk a diákok konkrét 
eredményeit, mely szerint az első rész-
ből 50%-ot, a második részből 63%-ot, 
a harmadik részből pedig 77%-ot ér-
tek el. A diákok teljesítményét össze-
sítve átlagosan 37,88 pontot értek el a 
60-ból, tehát a negyedik évfolyamos 
diákok eredményeit összesítve 63%-ot 
értek el.

el kevesebb mint 35%-ot, viszont a 
100 hetedik évfolyamos diák negyede 
(25%) a tesztben kevesebb mint 35%-
ot ért el. A magasan teljesítő diákok 
száma is hasonló arányú. A negyedi-
kes diákok közül 16-an (0,14%) értek 
el több mint 80%-ot, míg a hetedikes 
diákok közül csupán négyen (0,04%).

vegtípushoz kapcsolódó feladatokat a 
negyedikesek 77%-ra, a hetedikesek 
viszont csupán 41%-ra teljesítették.  

Az eredmények elemzése alapján 
megállapítható, hogy a résztvevők túl-
becsülték a szövegértési képességeiket, 
és az önbevallásukon alapuló önérté-
keléseik nem felelnek meg a szöveg-
értési tesztek eredményeinek. Ezek 
az eredmények további kutatást igé-
nyelnek a szlovákiai magyar tanulók 
szövegértési képességeinek vizsgálatát 
tekintve.

4. évfolyam elért pontszám maximum pontszám elért %
1. rész 9.49 19 50%
2. rész 14.5 23 63%
3. rész 13.9 18 77%

összesen 37.9 60 63%

1. táblázat: 4. évfolyam: szövegértési teszt eredményei

7. évfolyam elért pontszám maximum pontszám elért %
1. rész 11.5 24 58%
2. rész 10.9 18 61%
3. rész 5.8 14 41%

összesen 28.3 56 50%

2. táblázat: 7. évfolyam: szövegértési teszt eredményei

_______________________________________
1  A jelen kutatás az APVV-17-0071 projekt keretén belül jött létre.
2  A szövegértési tesztek részletes bemutatása megtalálható a tanulmány előző részében. A szövegértési tesztek javítása pontozással zajlott. Az 
elsődleges javítás során minden helyesen megválaszolt kérdésért két pontot kaphattak a diákok. Ha egy helyes válasz volt az adott kérdésre, ak-
kor azért kaptak két pontot, ha két helyes válasz volt, akkor mindegyik helyes válaszért kaptak egy-egy pontot. Ha a helyes válasz mellett a vá-
laszadó diák megjelölt még egy másik választ is, akkor a helyes választ elfogadtuk, és a rossz bekarikázott választ nem vettük fi gyelembe. Ehhez 
hasonlóan ha két helyes válaszból egyet megjelölt, azért is kapott pontot. A tesztek javítása során a helyesírási hibákért nem járt pontlevonás. 



A Katedra folyóirat múlt havi 
számában az iskolai környezet-
ben megfi gyelhető szemléletmód 
(mindset) szerepét és jelentőségét 
taglaló írás volt olvasható. A cikk 

szót ejtett a diákoknál megjelenő 
motivációkról, továbbá beszámolt 
a szemléletmódok és a fl owállapot 
lehetséges összefüggéseiről. Szak-
dolgozatomban (Menyhárt, 2019) 

ezen konstruktumok között fennálló 
kapcsolatokat vizsgáltam magyar ta-
nulók körében. A következő táblázat 
összefoglalja, mit is értünk az egyes 
fogalmak alatt.

PSZICHOLÓGIA

Fogalom Defi níció

SZEMLÉLETMÓD (MINDSET) Alapvető feltételezések arról, hogy az emberek hogyan vélekednek a tulaj-
donságaikról, képességeikről.

Rögzült szemléletmód
Az emberi tulajdonságok megváltoztathatatlanok – mindenki egy bizonyos 
mértékű intelligenciával, egy bizonyos személyiséggel, egy bizonyos erkölcsi 

érzékkel rendelkezik.

Fejlődési szemléletmód A tulajdonságok nem egyszerűen leosztott kártyák – az ember alapvető tulaj-
donságai kellő erőfeszítéssel mind-mind fejleszthetők.

CÉLORIENTÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ Az ember cselekvéseinek hátterét és mozgatórugóit jelölő fogalom.

Tanulási cél A hangsúly az új tudás, illetve képesség megszerzésén van. A tanulási céllal 
rendelkező személyeknek az a fontos, hogy növeljék kompetenciáikat.

Eredménycél
A személy képességeit akarja bizonyítani, továbbá nem szeretné, ha képessé-
geinek hiánya felszínre kerülne. Az eredménycéllal rendelkező személyeknek 

az a fontos, hogy kedvező értékelést kapjanak.

FLOW
Intenzív koncentráció és elmerülés a feladatban, a cselekvésről való tuda-
tosság egységessé válása, kontrollérzet, éntudat és az időérzék elvesztése 

jellemzi. A kihívás és képesség szintjének megfelelő aránya eredményezhet 
fl owállapotot. 

MENYHÁRT RITA

TANTÁRGYI MINDSET, TANTÁRGYI MOTIVÁCIÓ ÉS FLOW 
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYAR TANULÓK KÖRÉBEN



PSZICHOLÓGIA

Szakdolgozatom alapját kérdőíves 
kutatás szolgáltatta. A kérdőívcso-
magot magyarországi gimnazisták 
töltötték ki. A kérdőívcsomag a fent 
említett konstruktumokat mérte fel 
három tantárgyra vonatkozóan (ma-
tematika, magyar irodalom, idegen 
nyelv). Az adatok elemzése előtt az 
alábbi hipotéziseket fogalmaztam 
meg:

1.  A diákok szemléletmódja a három 
különböző tantárgyi területen 
(matematika, magyar irodalom, 
idegen nyelv) eltérő lesz.

2.  Az adott tantárgyakon mutatott 
fejlődési szemléletmód pozitívan 
fog korrelálni a teljesítménnyel, és 
erős bejóslója lesz a teljesítmény-
nek.

3.  Az adott tantárgyakon mutatott 
fejlődési szemléletmód és az elsa-
játítási cél között pozitív korrelá-
ció lesz kimutatható.

4.  Az adott tantárgyon mutatott fej-
lődési szemléletmód pozitívan 
korrelál a fl owélménnyel és erős 
bejóslója lesz a fl owélménynek.

A kérdőíves kutatás eredményei sze-
rint a három tantárgy között valóban 
kimutatható különbség mutatkozott 
a szemléletmód tekintetében, tá-
mogatva ezzel a tantárgy-specifi kus 
szemléletmódok meglétét. Ugyanak-
kor fontos megjegyezni, hogy a fej-
lődési szemléletmódot két skálával 
mértük, melyek közül az egyiknél 
(mindsetskála) a páros összehason-
lítások között csak tendenciaszintű 
különbségek voltak kimutathatók. 
Összességében elmondható, hogy 
vannak a tantárgy-specifi kus 
mindset meglétére utaló eredmé-
nyek, de azok nem teljesen egysége-
sek.

 Az egyes tantárgyakon mutatott 
szemléletmódok és a tanulmányi 
teljesítmény között jellemzően ki-
mutatható volt pozitív irányú szig-
nifi káns összefüggés. Mit is jelent 
ez? Szignifi káns, vagyis a kimutatott 
eredmény jelentős, nem magyaráz-
ható pusztán a véletlennel. Pozitív 
irányú összefüggés, vagyis, hogy a 
két konstruktum közötti kapcsolat 
(esetünkben a fejlődési szemlélet-
mód és a tanulmányi teljesítmény) 
lineáris – minél inkább jellemzi a 
személyt a fejlődési szemléletmód, 

annál jobb a tanulmányi teljesít-
ménye. Mindhárom tantárgynál 
sikerült kimutatni, hogy a fejlődési 
szemléletmód pozitív összefüggés-
ben állt az adott tantárgyon mu-
tatott tanulmányi teljesítmény-
nyel (érdemjeggyel). Ugyanakkor 
ez minden esetben csak a pozitív 
stratégiák kérdőív viselkedéses ská-
lájánál volt kimutatható. Ebben a 
skálában egy elképzelt rossz jegy 
és az azt követő viselkedés felmé-
rése történik. Elképzelhető, hogy 
az ennél a skálánál felmért fejlődési 
szemléletmód inkább gyakorlatias, 
életszerűbb – emiatt jobban kimu-
tatható volt a teljesítménnyel való 
összefüggése, mint az absztraktabb 
általános mindsetskála tételeinél. 
Fontos megjegyezni ugyanakkor, 
hogy a korrelációs értékek minden 
esetben gyenge erősségűek voltak, 
és a teljesítményre nézve a fejlődési 
szemléletmódnak egyik tantárgy-
nál sem volt bejósló (magyarázó) 
ereje.

 A szemléletmódok és motivá-
ció összefüggései tantárgyanként 
vegyesen alakultak. A matematika 
esetén a tanulási motiváció és fejlő-
dési szemléletmódot mérő mindkét 
skála esetén volt kimutatható pozitív 
összefüggés. Irodalom tekintetében 
a fejlődési szemléletmódnál csak a 
pozitív stratégiák viselkedéses skálá-
ja esetén voltak kimutatható pozitív 
irányú összefüggések. Ugyanakkor 
itt nem csak a tanulási célokkal kor-
relált pozitívan a fejlődési szemlé-
letmód, de az eredménycélok egyik 
fajtájával is. Ehhez hasonló ered-
ményről az általam áttekintett ku-
tatások egyike sem számolt be. Az 
idegen nyelv esetén nem volt kimu-
tatható összefüggés a szemléletmó-
dok és a motiváció között. 

 A szemléletmódok és a fl owállapot 
két skálája között jellemzően volt 
kimutatható pozitív irányú össze-
függés. Ezek az eredmények pedig 
azért jelentősek, mert szisztematikus 
vizsgálat által erősítik meg az eddi-
giekben csak elméletileg feltétele-
zett pozitív összefüggést a fejlődési 
szemléletmód és a fl owállapot kö-
zött. A fl owállapot azért is jelentős 
tényező, mert a matematikánál és az 
irodalomnál is szignifi káns bejóslója 
volt a teljesítménynek.

 Van egy további konstruktum, ami 
még minden esetben szignifi káns 
prediktív erővel bírt a fl owállapot 
skáláira, ez pedig a tantárgy szerete-
te. A tantárgy szeretetének több té-
ren is kiemelkedő szerep jut, amellett 
ugyanis, hogy szignifi káns prediktív 
erővel bírt a fl owállapotra mindhá-
rom tantárgy esetén, a matematika 
és az idegen nyelv esetén a teljesít-
ményre nézve is szignifi káns bejósló 
erő volt kimutatható. 

Összességében tehát elmondható, 
hogy a tantárgy szeretete, a fl ow, a 
fejlődési mindset és a teljesítmény, 
ha nem is minden esetben, de egy-
mással kapcsolatban állnak, egymást 
erősítő tényezők lehetnek. Éppen 
ezért, ezen ismeretek gyakorlati fel-
használása az iskolában hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a diákok pozitívabb 
énképet alakítsanak ki magukról, 
örömöt találjanak a tanulásban, ja-
vuljon a teljesítményük.

A kutatás rendelkezik limi-
tációkkal, melyek a következő pon-
tokba csoportosíthatók:

•  A kutatás nem reprezentatív, a vizs-
gálati minta két gimnázium diákja-
iból tevődik össze.

•  Sok esetben csak gyenge korreláci-
ót kaptunk a hipotézisek tesztelésé-
nél, így az eredményeket óvatosan 
kell értelmezni.

•  A mindset mérésére nincs jól mű-
ködő magyar mérőeszköz, a rövidí-
tett változat pedig két tantárgynál 
nem rendelkezett megfelelő meg-
bízhatósági mutatókkal. Ennek 
megfelelően az ezekhez tartozó 
eredményeket kellő óvatossággal 
kell értelmezni.

•  A motiváció-kérdőív skálái egyes 
esetekben ugyancsak nem rendel-
keztek megfelelő megbízhatósági 
mutatókkal, vagyis nem minden 
tantárgy esetén érvényesül a tételek 
eredetileg megszerkesztett faktor-
struktúrája. Az eredetileg matema-
tika terén megfogalmazott itemek 
nem minden tantárgy esetében ér-
telmezhetőek általánosan.

FELHASZNÁLT IRODALOM
 Menyhárt Rita (2019): Tantárgyi mindset, 

tantárgyi motiváció és fl ow kapcsolata. Ku-
tatási szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai 
Tanszék, Budapest.



KATONA NIKOLAS 

A MAI OKTATÁSI RENDSZER HIBÁI EGY KEZDŐ 
PEDAGÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL (4. RÉSZ)

Előző írásaimban kifejtettem, mennyi-
re fontos lenne, hogy az oktatási rend-
szerben valamilyen változást hoz-
zunk létre. Górcső alá vettem az érem 
mindkét oldalát: a tanárt és a diákokat 
is. Mostani cikkemben szeretném sze-
mélyes tapasztalatokkal és néhány jó 
tanáccsal ellátni a soron következő pe-
dagógusgenerációt.

A tanítás folyamatáról szóló vélemé-
nyem már gyermekkoromban megfo-
galmazódott bennem. Az alapiskola 6. 
évfolyamában volt egy nagyon jó ma-
gyartanárom, aki nagy hatást gyako-
rolt rám. Szigorú volt, féltünk is tőle, 
de nagyon emberséges szemléletmód-
dal és kellő tudással rendelkezett. Ek-
kor fogalmazódott meg bennem, hogy 
pedagógus szeretnék lenni. A lelkese-
désem kitartott még a  középiskoláig 
is, ámbár szüleim próbáltak lebeszélni 
a pályaválasztásomról, mert tudták, 
a  bér kevés, és jobb jövőt szerettek 
volna nekem szánni. Én tántoríthatat-
lan voltam, mert úgy éreztem, hogy 
gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Az 
egyetem mindazt megadta, amivel fel 
kell vértezni egy pedagógust. Nagyon 
szerettem órákra járni. Ha lenne most 
nálam egy időnyerő, szívesen visszare-
pülnék egy időgéppel, hogy élvezhes-
sem a  gondtalan egyetemi élet min-

dennapjait. Utólag szívesen felhívnám 
arra a  fi gyelmet, hogy az egyetemen 
nem egy tökéletes iskolamodellt kel-
lene bemutatni a  hallgatóknak, ha-
nem olyan problémákat kéne felvetni, 
amikkel az ember a mindennapokban 
találkozik. Gondolom, nem voltam 
egyedül, amikor a munkahelyen töl-
tött első évemben arcul csapott a  sok 
váratlan pedagógiai-nevelési kihívás, 
és annak ellenére, hogy sok elméleti 
dolgot elsajátítottam, tanácstalanul 
álltam a megoldandó feladatok előtt. 

Az egyetemi oktatásnak sokkal több 
gyakorlatra kellene küldeni a  hallga-
tókat, hogy tapasztalják meg a  valós 
színtéren történő problémákat. Ezzel 
talán azt is elérnék, hogy kicsit elret-
tentenék azon hallgatókat, akik csak 
„a papír miatt” végzik el az egyetemet, 
nem pedig hivatástudatból. A felsőok-
tatási intézmények másik nagy prob-
lémája, hogy felesleges dolgokat adnak 
a  hallgatóknak, amiket a  munkájuk 
során nem használnak. Nem taní-
tunk az iskolában irodalomélmeletet, 
nem vesszük át Saussure lingvisztikai 
sémáit, mert nem tananyag és senkit 
sem érdekel. 

Az előzőekben már tárgyaltam, 
hogy az álláskeresés sem megy olyan 
zökkenőmentesen, hiszen bizonyos 

szakokból hiány van, más szakokból 
túl sok a  pedagógus. Ha a  rokonság-
ban vagy az ismeretségi körben nin-
csen segítő erő, akkor nagyon nehéz 
bekerülni egy jobb intézménybe. Néz-
zük csak meg a környék iskoláit! Hosz-
szú évek óta tele vannak ugyanazzal a 
garnitúrával. Nem mondom, hogy ők 
rosszak, de így a fi ataloknak esélyt sem 
adnak az érvényesülésre. 

Az utolsó egyetemi évemben kezd-
tem el a tanári szakmát gyakorolni egy 
falusi kisiskolában. Nagyon örültem 
a  lehetőségnek, mert úgy gondoltam, 
hogy én fogom megváltani a  világot. 
Én leszek az a  pedagógus, aki meg-
változtat mindent. Rögtön be is dob-
tak a  mély vízbe. Teljes óraszámban, 
a  szakomon kívül még egyéb más 
tantárgyakat is kellett tanítanom, ami-
re nem voltam felkészülve, mert nem 
volt kedve az intézményvezetőnek 
plusz embereket alkalmazni, és még 
osztályt is kaptam. A tanév elején szin-
te tanácstalanul álltam, nem tudtam, 
mit fogok magammal kezdeni. A sza-
komon kívül eső tantárgyak kapcsán 
nagyon sok időt elvett a  felkészülési 
idő. Pedagógusként az embernek meg 
kell tanulnia, hogy olyan helyzeteket is 
megoldjon, amire nem készítették fel. 
Nem bántam meg a  tanítást, hiszen 
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a sok munka mellett az ember a napi 
örömökben és a  gyerekektől kapott 
visszajelzésekből nagyon sokat tud 
meríteni. Az elkövetkezendő években 
dolgoztam számos nyelviskolában, 
hogy kiegészítsem a  béremet, illetve 
most kezdtem a harmadik évemet egy 
új falusi kisiskolában. Itt is ugyanaz 
a helyzet, mint az előzőekben. A sza-
kos tanár hiánya miatt rám hárul az 
a  feladat, hogy olyan tárgyat is tanít-
sak, ami nem áll közel a szívemhez, de 
meg kell tennem. 

Számomra a legnagyobb teher, hogy 
művészeti beállítottságú emberként 
természettudományi tárgyat kell taní-
tanom, de meg kell birkóznom vele, 
mert ez a  feladat. Néha úgy érzem, 
hogy a munkáltatóknak változtatniuk 
kéne a hozzáállásukon. Több segítsé-
get kéne nyújtaniuk egy kezdő peda-
gógusnak. A hibákat mindig könnyű 
észrevenni, de az már meglehetősen 
ritka, hogy valakit értékeljenek a min-
dennap hűségesen elvégzett feladatai-
ért. Nem várok el folytonos dicséretet 
minden egyes nap, de néha jól esne, ha 
észrevennék azt a  munkát, amit pró-
bálok nyújtani annak ellenére, hogy 
vannak rosszabb napjaim.

Nem érzem magam rossz peda-
gógusnak, és nem kell senkinek sem 
ezt bizonyítani, mert tudom, meny-
nyi munkát és energiát fektetek bele 
a  mindennapokba. Próbálok mindig 
azzal az elhatározással érkezni a tanin-
tézménybe, hogy a mai nap egy sikeres 
nap lesz, és talán ma egy nagyobb dol-
got is véghez tudok vinni. A tanulóra 
nem úgy tekintek, mint egy tárgyra, 
hanem mint egy csiszolatlan gyémánt-
ra. Sokan elfelejtjük, hogy mi is vol-
tunk gyerekek. Ez nagyon nagy hiba. 
Követelünk, kérünk és parancsolunk. 
A  szigorúság egy dolog, de a  szeret-
hetőséget nem lehet kikövetelni sen-
kitől. Szerintem a  pálya elején dől el 
minden. Van, aki egyáltalán nem való 
erre a pályára (a többség ilyen), de az 
is közrejátszhat a sikertelen munkafo-
lyamatban, ha valaki rossz iskolában, 
iskolatípusban tanít. Mindenkinek 
meg kell találnia a  megfelelő korosz-
tályt. Lehet, hogy valaki kellő lexiká-
lis tudással felvértezett pedagógus, de 
az édeskevés manapság. Ugyanakkor 
nem egy volt kollégámat tudnám em-
líteni, aki jobban mutatna egy áruház-
ban elárusítóként, mint a katedrán. Az 
éveim során is csak két tanárt tudnék 
megnevezni, akik szívvel-lélekkel csi-

nálták azt, amit szerettek. Programo-
kat szerveztek, emberségesen álltak 
hozzá a tanulókhoz. 

Ha most újra pályaválasztás előtt 
állnék, akkor lehet, hogy újragondol-
nám az eredeti döntésemet. Nincsen 
semmi gondom a  tanítással. Az az 
álmom, hogy szeretnék egy városi is-
kolában teljes óraszámban tanítani, és 
a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 
is szeretném praktizálni. Ez számomra 
nagyon fontos. A magyarosokból Du-
nát lehetne rekeszteni, de én a szakpá-
rom közül ezt szeretem a  legjobban. 
Nem azt mondom, hogy nem vagyok 
megelégedve a jelenlegi pozíciómmal, 
de még mindig nem érzem azt, hogy 
ez lenne az a hely, ahonnan nyugdíjba 
tudnék menni, annak ellenére, hogy 
a  munkatársaim többsége kedves. 
Az egy másik kérdés, hogy a szűkös 
anyagiak miatt el tudom-e képzelni 
hosszabb távon a munkát. Néha meg-
fordul a fejemben a pályaváltás gondo-
lata, de mindig oda térek vissza, hogy 
szeretem ezt csinálni. Ha lehetőségem 
lesz egyszer rá iskolaigazgatóként, ak-
kor meg szeretném mutatni,  milyen is 
egy jó iskola.

VÉLEMÉNY



ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ 
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (9. RÉSZ)

Cikksorozatom előző két részében 
részletesen átvettünk olyan memo-
rizálási technikákat, amelyek amel-
lett, hogy hosszú távon pozitív hatást 
fejtenek ki kognitív képességeinkre, 
kiválóan alkalmazhatók a nyelvtanu-
lás folyamatában is. Ebben a részben 
azt nézzük meg, hogy milyen módon 
használhatjuk (és fejleszthetjük) ol-
vasáskészségünket, hogy az nyelvta-
nulásunk javára váljon. Nyelvtanulási 
szempontból általában kétféle olvasási 
módot különböztetünk meg: extenzív 
és intenzív olvasást. A következőkben 
azt nézzük meg, hogy miként alkal-
mazható mindkét típusú olvasás arra, 
hogy a kellemes olvasásélmény mellett 
elősegítsük a nyelvtanulást is.

 Az extenzív olvasás során lényegé-
ben az olvasás élményére és mennyi-
ségére fókuszálunk, tehát az a lényeg, 
hogy olvassunk, sokat és sokáig, persze 
mindezt azon a nyelven, amelyen meg 
szeretnénk tanulni. Egy kezdő itt jo-
gosan teheti fel a kérdést, hogy mégis 
hogyan álljon neki az olvasásnak, ha 
alig ért valamit a szövegből. A kulcs a 
nyelvi szintekhez „igazított” nyelvezetű 
könyvekben rejlik. Ma már rengeteg 
regény (vagy más műfajú irodalmi mű 
is) elérhető kimondottan nyelvtanulók 
számára egyszerűsített, szinte minden 
nyelvi szintnek megfelelő nyelvezettel. 
A lényeg, hogy olyan szöveget válasz-
szunk, ami érdekel és kicsit magasabb 
szinten van, mint mi vagyunk – fontos, 
hogy kizökkentsen a komfortzónánk-
ból, tehát bőven legyenek benne isme-
retlen szavak és szerkezetek, különben 
az olvasás nem lesz olyan hatékony 
(nyelvtanulási szempontból). Mit jelent 
az, hogy az olvasásra mint élményre 
kell összpontosítanunk? Azt, hogy ne 

álljunk meg minden szónál és/vagy 
szerkezetnél, amit nem értünk, hanem 
folytassuk az olvasást. Ha megfelelően 
választottuk ki a szöveget, a lényeget 
úgyis meg fogjuk érteni, és az extenzív 
olvasásnál ez a lényeg: hogy tudatosan 
arra fi gyeljünk, amit értünk, nem pe-
dig arra, amit nem. Nincs szükség rá, 
hogy aláhúzzuk vagy bármilyen mó-
don megjegyezzük az ismeretlen sza-
vakat, illetve, ahogy a tankönyvekben, 
különböző defi níciók és magyarázatok 
alapján próbáljuk megérteni az egyes 
nyelvtani szerkezeteket (ezt pont, hogy 
az intenzív olvasásnál kell így csinál-
nunk). Az extenzív olvasás „titka” ép-
pen abban rejlik, hogy az ismeretlen 
szavak és szerkezetek jelentései és funk-
ciói az olvasás mennyisége és az állan-
dóan jelenlévő kontextus segítségével a 
tudatos fi gyelmünk nélkül is rögzülnek, 
vagyis ha kitartóan és rendszeresen ol-
vasunk (sokat!), a nyelv szavai és ösz-
szefüggései szépen lassan beépülnek a 
hosszú távú memóriánkba – és mindez 
úgy, hogy tudatosan nem memorizál-
tunk semmit. Hogy ez mennyire haté-
kony módszer, azt nagyon könnyen le 
tudjuk tesztelni. Szerezzünk be egy a 
szintünknek megfelelő könyvet, olvas-
suk el, majd miután befejeztük, kezd-
jük el elölről. Ha másodjára az tűnik 
fel, hogy olyan dolgokat is értünk, ame-
lyeket első olvasásra nem, akkor tudni 
fogjuk, a módszer működik (érdemes 
kipróbálni, tényleg működik!).

 Azt jelentené ez, hogy az inten-
zív olvasás – amikor kiszótárazzuk az 
ismeretlen szavakat és utánajárunk 
a nyelvtannak – nem egy hatékony 
nyelvtanulási módszer? Nem, erről 
szó sincs, sőt! Az extenzív és intenzív 
olvasási módszerek kiegyensúlyozva 

növelik egymás hatékonyságát. Itt az 
a fontos, hogy a két olvasási stratégi-
át elsősorban a szöveg alapján külö-
nítsük el, tehát legyen egy választott 
könyvünk, amelyet extenzíven, illetve 
legyen egy olyan szövegünk, amelyet 
intenzíven olvasunk. Továbbá érdemes 
fi gyelnünk arra, hogy az intenzív olva-
sásnál, mivel itt a tudatos megértés a 
lényeg (akár szavak jelentéseiről, akár 
a nyelvtanról legyen szó), jóval lassab-
ban tudunk haladni a szöveggel, mint 
az extenzív olvasásnál, ezért ezt fi gye-
lembe véve válogassunk szövegeket. 
Ugyancsak fontos tudatosítani, hogy 
az intenzív olvasásnál amellett, hogy 
rendkívül lassan haladunk a szöveggel, 
folyamatosan aktívan memorizálunk, 
keresünk és gondolkodunk, ezért rövid 
időn belül azt érezhetjük, hogy szelle-
mileg elfáradtunk. Ilyenkor ne váltsunk 
extenzív olvasásra, hanem inkább vé-
gezzünk valamilyen más tevékenységet.

 Mivel minden ember más képessé-
gekkel rendelkezik, az extenzív és in-
tenzív olvasás megfelelő egyensúlyban 
tartására nincs objektív mutató vagy 
képlet, ezért magunknak kell rájön-
nünk, hogy nálunk (szubjektíve) mi a 
leghatékonyabb arány. Az viszont el-
mondható mindkét típusú olvasásról, 
hogy fél órától kevesebb időráfordí-
tásnak egyiknél sincs értelme, tehát ha 
csináljuk, akkor legalább (!) 30 percet 
szánjunk mindkettőre. Kezdetnek, a sa-
ját nyelvtanulási módszereink kiegészí-
téseként, érdemes kipróbálni felváltva, 
egyik nap intenzíven, másik nap ex-
tenzíven olvasni. Figyeljük meg, rövid 
időn belül megmutatkozik majd, hogy 
esetünkben milyen arány az arany kö-
zépút. Jó olvasást!

IDEGEN NYELV



MOLNÁR KRISZTINA

A GYÓGYNÖVÉNYEK DIDAKTIKAI FELHASZNÁLÁSA 
A BIOLÓGIAÓRÁN

Az egészséges életmódra való nevelést 
már korán, egészen kisiskolás kor-
ban el kellene kezdeni, s ez nem csak 
a család, hanem az iskola – a tanárok 
– felelőssége is egyaránt. Mivel Szlo-
vákiában nincsenek külön egészségre 
való nevelés órák, ezért erre a célra a 
legalkalmasabb a biológiaóra, hiszen a 
tanulók azon az órán tanulják a legtöbb 
dolgot az emberi testről, a szervezet-
ről, a növényekről, az állatokról, az 
egészséges életmódról. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
a  tanulók már az általános iskolá-
ban megismerkedjenek a  gyógynö-
vényekkel, tudomást vegyenek azok 
jótékony hatásairól, előfordulási he-
lyükről, elkészítési módszereikről. 
Az emberek manapság könnyebbnek 
és gyorsabbnak látják a szintetikusan 
előállított antibiotikumok igénybevé-
telét, ahelyett, hogy a természet kü-
lönböző kincseihez fordulnának. Ha 
már az általános iskolában felkelte-
nénk a tanulók érdeklődését a gyógy-
növények iránt, lehet, hogy előnyben 
részesítenék azokat a laboratórium-
ban előállított gyógyszerekkel szem-
ben.

Számos lehetőség áll rendelke-
zésünkre, hogy felhasználjuk a 
gyógynövényeket egy biológiaóra 
vagy akár egy szakkör keretein be-
lül is. Az alábbiakban néhány ötletet 
közlünk.

LEVENDULA-/ MENTA-
CITROMFŰITAL KÉSZÍTÉSE 
Az ital elkészítése csoportmunkát igé-
nyel, a legideálisabb, ha a csoportban 
maximum 5–6 személy van jelen. A 
csoportok számának megfelelően a 
tanár előre elkészíti a levendula- és a 
menta-ciromfűital receptjét, amelyet 
a csoportok véletlenszerűen kapnak 
meg. Minden csapat egy külön asz-
talnál csoportosul, ahol megtalálják 
a szükséges összetevőket az ital elké-
szítéséhez. Fontos, hogy a tanár előre 
biztosítsa be a szükséges eszközöket és 
hozzávalókat.

Eszközök/hozzávalók: receptek, 
szárított levendula, szárított citromfű 
és menta, cukor/méz, citrom, víz, kan-
csók, keverők, szűrők, citromfacsarók, 
poharak, vízforraló, bögrék.

Recept: 2 kiskanál szárított gyógy-
növény, 2 dl forralt víz, 1 citrom leve, 
1 l hideg víz, ízlés szerinti mennyiségű 
cukor/méz.

Egy bögrébe két kiskanál szárított 
gyógynövényt helyezünk, amelyet le-
forrázunk kb. 2 dl vízzel (egy kicsit 
várjunk, hogy ne legyen túl forró a 
víz), majd a bögrét letakarjuk, 20 per-
cig állni hagyjuk. 20 perc elteltével egy 
szűrő segítségével a kancsóba szűr-
jük le a forrázatot. A kancsóban lévő 
forrázathoz hozzáadjuk a szükséges 
mennyiségű mézet vagy cukrot, illetve 
egy egész citrom levét, végül felöntjük 

1 liter vízzel. A limonádét jól elkever-
jük, s nem maradt más hátra, csak a 
kóstolás. A kóstolás során a diákok az 
ízlelés érzékszervét is bekapcsolhatják 
az ismeretelsajátító folyamatukba.

A 20 perc várakozási idő alatt a tanár 
valamilyen másik aktivitást is bevet-
het, vagy akár bemutathatja számukra 
az órán alkalmazott gyógynövények 
tulajdonságait (levendula, citromfű, 
menta, citrom). Ennek a feladatnak az 
előnye, hogy a diákok maguk készítik 
el és kóstolják meg az italt, amelyet 
könnyen kivitelezhetnek otthon is, a 
családjuknak.  

TEAFILTEREK SZAGLÁSZÁSA 
Ezzel a feladattal bevonjuk az okta-
tás folyamatába a diákok szaglását is, 
megtapasztalhatják, hogy az egyes 
gyógynövények milyen illattal rendel-
keznek. Az osztály tanulóit 6 csoportra 
osztjuk (ez a teafi lterek számától függ). 
Minden csoport kap egy teafi ltert, 
amelyet alaposan megszaglásznak, és 
próbálnak rájönni arra, hogy vajon 
milyen gyógynövényt rejthet. Egy 
teafi lter vizsgálatára két percet kap-
nak, majd át kell adniuk a következő 
csapatnak. A feladat addig tart, amíg 
minden csapat meg nem szagolta va-
lamennyit. A teafi lterek számokkal 
vannak jelölve, amelyek segítségével 
le tudják jegyezni az általuk felismert 
gyógynövényeket. A feladathoz csu-
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pán különböző gyógynövényes teákra 
van szükség, ilyen pl. a mezei kakukk-
fű, orvosi székfű, csipke, közönséges 
csalán, citromfű és menta. A feladat 
elvégzése után a tanulók és a tanár kö-
zösen ellenőrzik, hogy melyik illat me-
lyik gyógynövényhez tartozik. Az óra 
végén akár mindenki főzhet magának 
egy teát, így a diákok meg is kóstolhat-
ják az egyes gyógynövényeket. Fontos 
itt is ismertetni a diákokkal a gyógy-
növények hatásait.

GYÓGYNÖVÉNYTARTALMÚ 
KÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA
Ilyen készítmények közé tartozik a 
szappan, az olaj, a sampon, a tinktúra, 
a por és a krém. A feladat negatívuma, 
hogy ezen készítmények előállítása 
nagyon időigényes, így inkább egy 
szakkör keretein belül lenne alkal-
masabb elkészíteni. Ezzel a feladattal 
szintén belevonjuk a diákokat az is-
meretelsajátítási folyamatba, hiszen 
ezúttal is ők maguk fogják elkészíteni 
a készítményeket, akár egyénileg, akár 
csoportban. Véleményem szerint ezen 
tevékenység felkelti a diákok érdek-
lődését a készítmények iránt. A kész 
termékeket fel is használhatják, illetve 
ajándékba is készíthetik őket. Ennél a 
feladatnál is fontos ismertetni a diá-
kokkal, hogy melyik készítmény mire 
van jótékony hatással, miért pont azt a 
gyógynövényt használtuk fel.

ISKOLAI GYÓGYNÖVÉNYES KERT 
KIALAKÍTÁSA/ GONDOZÁSA 
A gyógynövények szeretetére talán 
úgy a legjobb ösztönözni a tanulókat, 

ha azokat a növényeket saját maguk 
ültetik és gondozzák, így érzelmileg is 
kötődni fognak hozzájuk. Ez komoly 
kihívás számukra, hiszen nekik kell 
felelősséget vállalniuk a növényekért. 
Minden diáknak lehetne saját nö-
vénye/ növényei, amelyekkel foglal-
kozna, s megjelölné azokat. A feladat 
során a diákok megismerkedhetnek a 
különböző gyógynövényekkel, azok 
jótékony hatásaival (tanári előadás 
segítségével), megtanulhatják a ker-
tészkedés fortélyait. Ezzel a feladattal 
ráadásul fejleszteni tudjuk a diákok 
felelősségtudatát is. A diákok által 
termesztett növényeket később fel is 
használhatják a gyógynövénytartalmú 
készítmények alapjaként. Ha az 
iskolának nincs lehetősége iskolai 
kert kialakítására, ezt a feladatot akár 
az osztályokon belül, cserepek segít-
ségével is megoldhatják, így a diákok 
jobban hozzáférnének a saját növénye-
ikhez.

GYÓGYNÖVÉNYES PROJEKT 
A gyógynövényekkel való megis-
merkedést akár projektfeladattal is 
elő lehet segíteni. A projektet a tanu-
lók készíthetik csoportban vagy akár 
egyénileg is. Minden csoport vagy 
diák kap egy gyógynövényt, amelyet 
fel kell dolgoznia – ez történhet pél-
dául plakát formájában, amelyekből a 
feladat elvégzése után egy kiállítást is 
lehetne készíteni az egész iskola szá-
mára. Ezzel a kiállítással ismertetnék 
az iskola diákjait is az egyes gyógynö-
vényekről, azok jótékony erejéről – a 

diákok tanítanák a diákokat, sőt akár 
a felnőtteket is.

A fent bemutatott módszertani 
ötlettárból a pedagógiai gyakorlato-
zásom során magam is kipróbáltam 
néhányat az érsekújvári Pázmány Pé-
ter Gimnázium első osztályában, egy 
biológiaóra keretén belül. Az osztály-
ban 13 tanuló volt jelen. Egy kérdő-
ív segítségével felmértem a diákok 
előzetes tudását a gyógynövényekkel 
kapcsolatban, majd az óra után ugyan-
ezzel a kérdőívvel ellenőriztem, hogy 
milyen mértékben bővült a témába 
vágó tudásuk, tehát a kérdőívek segít-
ségével vizsgáltuk az elkészített didak-
tikai anyag eff ektivitását. A didaktikai 
anyag tartalmazott egy levendulaital-
készítést, illetve a teafi lterek szaglászá-
sa nevű feladatot. A diákok a tanóra 
előtt a gyógynövényekkel kapcsolatos 
ismereteik 53%-os eredményt ér-
tek el, míg az óra után már 92%-uk 
tudta a helyes választ a kérdésekre. 
Így a kérdőívek segítségével 
kimutatható, hogy a felmért elsős 
gimnazisták számára hasznosnak 
bizonyult a letanított óra, hiszen 
rengeteg új ismeretre tettek szert a 
gyógynövényekkel kapcsolatban. S 
ami a legfontosabb, hogy jól érezték 
magukat az órán. Ezzel kijelenthetjük, 
hogy az órán mutatkozó kellemes han-
gulat, az érdekes feladatok és a tanu-
lók aktív bevonása ezek elvégzésébe, 
valamint a különböző érzékszervek 
munkafolyamatba való bekapcsolása 
– vagyis az élményalapú oktatás  nagy-
ban megkönnyíti a tanulók ismeretel-
sajátítási folyamatát. 



ÚTJELZŐK

Mielőtt bemutatnám a 2020-as év 
madarát, ajánlatosnak tartom, hogy 
néhány szót ejtsek arról a természetvé-
delmi szervezetről, amely elindította 
és gondozza az Év madara programot.

Nem ok nélkül feltételezzük, hogy 
az emberek fi gyelmét viselkedésük ál-
tal a madarak már olyan régen maguk-
ra vonták, akár a csillagképek az égen. 
Azonban a szervezett madárvédelem 
Európában csak 150 éves múltra tekint 
vissza. Hogy ez sok-e vagy kevés, attól 
függ, mihez viszonyítjuk, hiszen min-
den tudományos tevékenység kezdete 
az idő homályába vész. Ajánlom, jobb 
híján fogadjuk el kiindulópontnak 
ezt a számot. Információnk szerint e 
tekintetben Magyarország harmadik-
ként rajtolt.

Herman Ottó neve a tudományok 
iránt érdeklődő emberek számára va-
lószínűleg nem ismeretlen. Legtöbb-
ször úgy említik őt, mint az utolsó 
polihisztort, de ezt másokra is szokták 
mondani, így egyik mesterére, a sok 
tudományág művelőjére, Brassai Sá-
muelre is, aki kis híján végigélte a 19. 
századot. Csakhogy Herman Ottó a 
világlátáson és a magyar nyelv műve-
lésén kívül mást nemigen tanulhatott 
tőle. Ám ez épp elég volt az általa fel-
karolt fi atalembernek, hogy meg tud-

jon állni a saját lábán. Ennyi tán elég 
is ízelítőnek a nagy természetbúvárról, 
aki 1893. május 20-án megalapította 
a budapesti Magyar Madártani Inté-
zetet. Eltelt 35 év, és a madárkutatás 
újabb állomásához érkezett. 1928-ban 
megalakult a Magyar Ornitológusok 
Szövetsége, melyben kulcsszerepe volt 
Herman Ottó egykori tanítványának, 
Király Ivánnak.

Újra számos évnek kellett lepereg-
nie, míg 1974. január 6-án 196 taggal 
dr. Jánossy Dénes elnökletével létre-
hozták a Magyar Madártani Egyesü-
letet, melynek tagsága azóta is egyre 
gyarapodik, s ma már közelít a tízezres 
számhoz. Mivel szükségessé vált, hogy 
e szervezet ne csak a madárvilággal 
foglalkozzon, 1990-ben felvette a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) nevet.

E cikksorozatból nyilván rég kitűnt 
már, hogy a mai magyar természetvé-
dő szervezetek száma tíz fölé emelke-
dett, s mindegyik arra törekszik, hogy 
évenként egy-egy, illetve több élőlény-
re is felhívja az emberek fi gyelmét. 
Herman Ottó írásaiban még hasznos 
és káros élőlényeket emleget, de e 
megkülönböztetés mára okafogyottá 
vált. Ma már azt kell hangsúlyoznunk, 
minden élőlényfaj a természetben 

egyformán fontos, mert ha egy is ki-
pusztul közülük, hiánya miatt egy-egy 
tápláléklánc a szemünk láttára omol-
hat (omlik!) össze, mi több, akár egész 
táplálékhálózatok. Utólag aztán kár 
siránkozni. Mondjuk ki nyíltan: a mai 
bioszféra, mint egységes egész, életve-
szélybe került. S benne mi, emberek is, 
akik annyira elbíztuk magunkat, hogy 
öntelten azt hisszük magunkról, az 
egész Föld urai vagyunk.

1962-ben jelent meg a fi atalon el-
hunyt Rachel Carson amerikai tenger-
biológus könyve, a Néma tavasz, ami 
rádöbbentette az embereket, milyen 
katasztrófát előidéző veszély leselke-
dik rájuk, ha meggondolatlanul bán-
nak a növényvédő vegyszerekkel. Ma 
már mindenki tapasztalhatja, hogy a 
madárfajok pusztulása folytán nem 
csak a tavasz veszíti el a hangját, ha-
nem minden évszak. Korántsem csak 
az énekesmadarak tűnnek el környe-
zetünkből, hanem mindegyik, köztük 
a ragadozók, így a baglyok is.

2019 közepén tudhattuk meg, hogy 
az MME a következő év madarának 
három bagolyfajt jelölt, s nyomban 
megkezdődött az internetes szavazás, 
melyet július 20-án zártak le. E „já-
tékba” 6576-an kapcsolódtak be, akik 
hamar eldöntötték, hogy 3146 szava-

CSICSAY ALAJOS

IDÉN KORÁN ÉBRESZTETTÉK FEL A BAGLYOKAT
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zattal az erdei fülesbagoly (Asio otus) 
legyen a 2020-as év favoritja. Máso-
dik helyre került a füles kuvik (Otus 
scops) 2312 szavazattal. A legkevesebb 
voksot, 1118-at, az uráli bagoly (Strix 
uralensis) kapta. Talán mondanom 
sem kell, mindhárom madárfaj szi-
gorúan védett. Nevük megtalálható a 
Természetvédelmi Világszövetség In-
ternational Union for Conservation of 
Nature (IUCN) vörös listáján.

A szakirodalomban jószerével min-
den madárfaj leírása megtalálható, 
ezért én ezen ismertetésekből inkább 
csak kiemelnék néhány, általam fon-
tosabbnak vélt adatot. Például, hogy 
manapság a világon 217 bagolyfaj él, 
közülük a Kárpát-medencében mind-
össze 13. Valamennyi bagolyfaj raga-
dozó. Hogy ezt elhiggyük, elég csak 
ránézni a horgas csőrükre és a hatal-
mas karmaikra. Ennek ellenére néme-
lyik faj megeszi a rovarokat is. Mi, a 
legidősebb szlovákiai magyar biológia 
szakos pedagógusok, még az 1960-as 
években a ragadozó madarakat két 
csoportba, azaz rendbe soroltuk. A 
mai sólyomalakúakat (Falkoniformes): 
sasok, sólymok, keselyűk, ölyvök, vér-
csék stb. nappali ragadozókként zártuk 
emlékezetünkbe, a bagolyalakúakat 
(Strigiformes) pedig éjjeli ragadozók-
ként. Ez a felosztás már csak azért sem 
helytálló, mert a baglyok némelyike 
nappal is vadászik, ám ez a két rend 
rokonságát egyáltalán nem indokolja. 
Genetikai szempontból már az sem 
mérvadó, hogy a sólyom- és a bagoly-
félék közeli rokonok egymással, mivel 
kiderült, hogy az utóbbiak a lappan-
tyúalakúaknak (Caprimulgiformes) az 
„unokatestvérei”.

Óhatatlanul felmerülhet a kérdés, ha 
annyira védett a 2020-as év madara, 

valójában hány példány élhet még be-
lőle a Kárpát-medencében. Ezt nagyon 
nehéz pontosan megmondani, mert 
bár az erdei fülesbaglyok megszám-
lálásáról már a 2000-es évek elejéről 
vannak feljegyzések, de az alaposabb 
számlálásuk állítólag csak 2009-ben 
kezdődött el. E szerint, 2018-as adatok 
alapján, Magyarországon 11 412 pél-
dányt sikerült összeírni. Csakhogy eb-
ben is akad egy bökkenő, illetve kettő 
is. Egyik, hogy ezt a számot 694 tele-
pülés adatainak összeadásával sikerült 
elérni. Tehát nem az egész ország te-
rületéről gyűjtötték össze az informá-
ciókat. A másik probléma pedig az, 
hogy mikor zárult le a számlálás. Mert 
ha ősszel vagy télen, akkor sok lehe-
tett közöttük az olyan egyed, amelyik 
nem ott telelt, ahol kikelt a tojásból. 
Ez persze csak amolyan szőrszálha-
sogatás. Lényeg az, hogy a feljegyzett 
adat megnyugtató. Számomra pedig 
külön öröm, hogy a bagolyszámlálás-
ban gyerekek is részt vettek. Én sem 
ma vettem észre, hogy a bagolyfajok-
nak majdnem mindegyike nem rak 
fészket, hanem még gyerekkoromban. 
Az erdei fülesbagoly faodvakban – 
ma ez már egyre ritkább, mert a régi 
botlófákat (fűzeket) kiirtották – „el-
hagyott varjú- és szarkafészkekben 
költ”. Az utolsó mellékmondatot azért 
tettem idézőjelbe, mert tapasztalata-
im szerint e fészkeket az építőik ön-
ként ritka esetben hagyják el, inkább 
a baglyok üldözik ki belőlük őket. Ezt 
többször is tapasztaltam. Bármily hi-
hetetlennek tűnik, egyszer Párkány 
közepén is. Amíg a kakukkra ráillik 
a fészekparazita szó, az erdei fülesba-
golyra nem éppen indokolatlanul azt 
mondhatnánk, fészekrabló. Ámde ne 
akarjunk fogadatlan prókátorok len-

ni. A természet törvényeit szerencsére 
nem emberek alkotják. Tehát úgy he-
lyes minden, ahogyan van. 

A baglyok, mondhatnánk, ősidők 
óta felhívták magukra az emberek fi -
gyelmét. Az ógörögöknél a bölcsesség 
jelképei voltak, s ez az elbírálás egészen 
máig fennmaradt. Gondoljunk csak a 
Bölcs Bagoly című egykori közkedvelt 
ismeretterjesztő könyvsorozatra.

Egy másik közhiedelem táplálta a 
baglyoktól való félelmet, vagy legalább 
is az idegenkedést. Egyik fajukról el-
terjedt, hogy képesek előre jelezni az 
emberek kimúlását. Ezzel a váddal a 
szegény, ártatlan kuvikot bélyegez-
ték meg. Népi nevei között ma is első 
helyen áll a halálmadár. Ugyanis az 
éjszakai fény vonzotta éjjeli rovarok-
ra, leginkább lepkékre (szenderekre) 
vadászik szívesen. S hol szivárgott ki 
éjnek idején a falusi házak ablakán át a 
gyertya- vagy a lámpafény? Ahol bete-
get gondoztak. A fényre összegyűltek 
a repülő rovarok, a kuvik pedig belak-
mározhatott belőlük. Sőt, jellegzetes 
hangjával a párjának is jelezte, kövesse 
őt, mert rálelt a terülj, asztalkámra. 

A tévedés elkerülése végett most 
meg kell jegyeznem, hogy a kuvik és 
a füles kuvik két különböző madárfaj, 
amit, ha más nem, a latin nevük is el-
árul. A kuviké Athene noctua, amely 
az 1988-as év madara volt, a füles ku-
viké pedig, mint már előbb jeleztem, 
Otus skops. Ez utóbbit sosem nevezték 
halálmadárnak, már csak azért sem, 
mert az éneke teljesen más, viszont az 
életmódjukban és a táplálkozásukban 
nincs különösebb eltérés. Valószínűleg 
szegény füles rokon, mivel az emberek 
játékszereként most csak bronzérmes 
lett, aligha kerül egyhamar dobogóra. 



Sorozatunk korábbi részeiben a klí-
makutatás alapjaival ismerkedhettünk 
meg, áttekintettünk két, jelentőségük-
ben ugyan különböző, de a nagykö-
zönség számára is ismert klímaese-
ményt, a középkori klímaanomáliát, 
illetve az úgynevezett kis jégkorszakot.

Ebben a hónapban a klímakutatás 
mint tudomány kialakulásával fog-
lalkozunk. E látszólag elég öncélű, 
nehezen megfogható témakör megis-
merése azonban igen hasznos lehet a 
továbbiakban. Egy tudománytörténeti 
áttekintés hozzásegít minket ahhoz, 
hogy megértsük, mi az oka annak, 
hogy a klímakérdés a XXI. század 
hajnalán ennyire megosztja a közvé-
leményt. Látszólag egy teljesen egyér-
telmű problémáról van szó. Bolygónk 
klímája kétségtelenül változik, rövid 
távú következményei itt vannak a 
nyakunkon, a hosszú távúak viszont, 
bár a (nem is annyira) távoli jövő ho-
mályába vesznek, beláthatatlanok. A 
kérdéskörrel foglalkozni kell, teljesen 
mindegy, hogy a modern ipari fejlődés 
okozza-e, ahogy állítják nagyon sokan, 
vagy pedig egy rajtunk kívül álló, boly-
gónk „természetes” klímaciklusaiból 
adódó jelenségről van-e szó.

Egy ehhez hasonló tudománytörté-
neti áttekintés szinte minden esetben 
azzal kezdődik: „már az ókori görögök 
is…”. Nincs ez másként most sem. Már 
az ókor nagy természettudósai meg-
fi gyelték, hogy a klíma bizony nem 
állandó. Bár ezt a megállapítást nem 
terjesztették ki a teljes bolygóra, regi-
onálisan ma is érvényes következteté-
seket sikerült levonniuk. Arisztotelész 
egyik legtehetségesebb tanítványa, 
Teofrasztosz például leírta, hogy a 

mocsarak, zsombékok eltűnésével egy 
adott terület miként lesz egyre inkább 
kitéve a fagynak, de arról is értekezett, 
hogy az erdők kivágása után mennyi-
vel melegebb lesz egy adott régió klí-
mája. Néhányszáz évvel Teofrasztosz 
után a híres római építész, Vitruvius 
várostervező elméleti munkái során 
tett igen érdekes, korát megelőző meg-
állapításokat a klímával kapcsolatban.

A klímakutatás, mint sok modern 
tudomány megszületése, a XIX. szá-
zad első felére tehető. Joseph Fourier, 
francia matematikus vizsgálta először, 
hogy a bolygó atmoszférája miként ve-
zeti el a látható fény hullámait a föld 
felszínére, és hogyan járul hozzá a 
Föld klímájához, sőt, tulajdonképpen 
Fourier volt az, aki az üvegházhatás 
jelenségét „felfedezte”. Az egyre gya-
rapodó bizonyítékok miatt ezekben 
az évtizedekben merült fel először 
komolyabban, hogy a Föld klímája bi-
zony nem mindig volt ugyanolyan. Az 
1700-as évek földrajztudósainak alpesi 
gleccsermozgásokat leíró tanulmányai 
és saját terepi kutatásaik alapján Jean 
Louis Agassiz, svájci és Karl Friedrich 
Schimper, német természettudósok 
az 1830-as években kidolgozták a jég-
korszakok elméletét. Apró érdekesség, 
hogy a modern tudománytörténet 
Schimpernek tulajdonítja az ötlet és a 
munka oroszlánrészét, ám mivel ő so-
sem publikálta, inkább csak közös tú-
ráik során elmesélte Agassiznak gon-
dolatait, a svájci tudós annak rendje 
és módja szerint le is nyúlta kollégája 
legjobb ötleteit.

Számos, ma is helytálló megállapí-
tásukat, a végletekig leegyszerűsítve 
a dolgot, tulajdonképpen az a kérdés 

szülte, mit keresnek az alpesi lejtő-
kön olyan sziklák, amelyeknek nem 
is kellene ott lenniük. A kor tudósai 
visszahúzódó gleccserek nyomait ku-
tatva sorra járták Európa és Észak-
Amerika hegyvidékeit, és számtalan 
helyen számtalan olyan bizonyítékra 
bukkantak, amelyek megerősítették 
a két tudós elképzeléseit. A század 
második felében, Fourier kutatásaira 
támaszkodva, kidolgozták az üvegház-
hatású gázok működésének elméletét, 
ha pontosan nem is tudták, mekkora 
is az, de megsejtették a vulkanizmus és 
a naptevékenység szerepét, sőt, ekko-
riban merült fel először, hogy a klíma-
változás rossz irányba befolyásolhatja 
bolygónk jövőjét. Pjotr Alekszejevics 
Kropotkin, orosz polihisztor 1876-
ban arról írt, az ipari forradalom óta 
mintha gyorsabb ütemben olvadná-
nak a szibériai gleccserek. Néhány év-
tizeddel később Th omas Alva Edison 
azt is felvetette, tucatnyi elektromos 
találmányát bizony megújuló ener-
giaforrásokból előállított elektromos 
árammal kellene üzemeltetni, mert a 
fosszilis tüzelőanyagok használata ká-
rosítja a Földet. 

A huszadik század első felére a klí-
matudomány központi kérdése a „mi 
okozza?” lett. Voltak, akik a naptevé-
kenységgel, voltak, akik a vulkaniz-
mussal, megint mások a Föld Nap 
körüli mozgásának változásával ma-
gyarázták a bolygó klímájának tör-
téneti léptékű változásait. Akkoriban 
azonban még csak kevesen beszéltek 
arról, ezek a változások bizony az em-
beriség létét sodorhatják veszélybe. 
Ezzel foglalkozunk majd a jövő hó-
napban!

POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (4. RÉSZ)
ÚJ TUDOMÁNY SZÜLETIK
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„…éppen ami legértékesebb: azt nem 
lehet pénzen venni. Nem az erszény, a 
lélek üressége a nagyobb baj.” 

(Kodály Zoltán)

Bizonyára a fenti kodályi „üzenetet” 
vallja Fekete Vince, a helyi Művészeti 
Alapiskola hegedűtanára, a komáromi 
Református Egyházközség főgond-
noka, a hangverseny ötletgazdája és 
fáradhatatlan főszervezője, aki a téli 
szünidő előtti utolsó nap délelőttjére 
invitálta mind a szereplőket, mind az 
érdeklődő hallgatóságot a helyi refor-
mátus templomba.

A hangversenyt nyitó közös éneklést 
követően Fekete Vince tanár úr üdvö-
zölte az egybegyűlteket: a rendezvényt 
jelenlétével megtisztelő főtiszteletű Fa-
zekas László püspök urat, Keszegh Béla 
urat, Komárom város polgármesterét, 
Stubendek Lászlót, a Csemadok ko-
máromi városi szervezetének elnökét, 
továbbá az iskolák és a médiumok kép-
viseletét, a szereplőket és a közönséget.

Fekete Vince tartalmas visszatekin-
tő beszédében többek között hangsú-
lyozta: „Büszke vagyok erre a 25 éven 
keresztül közösen csinált karácsonyi 
rendezvénysorozatra, erre az élő műal-

kotásra, amelyet a kórusok karnagyai-
val, a hangszeres zenepedagógusokkal 
közösen alkottunk meg.”

A visszatekintést Ft. Fazekas László 
gondolat- és érzelemgazdag karácsonyi 
üzenete követte. Majd Fekete Vince ve-
zényletével közös éneklés következett, 
melyet Fekete Éva, a helyi Művésze-
ti Alapiskola (MAI) zenepedagógu-
sa orgonajátéka kísért, ezután pedig 
Keszegh Béla polgármester úr mondott 
kedves ünnepi köszöntőt.

Egy újabb karácsonyi dal éneklése 
után egymást követték a színen a kóru-
sok. Elsőként az Egyházi Iskolaközpont 
Schola Mariana Kicsinyek Kórusa éne-
kelt nívós műsort Orsovics Yvette, az 
iskola zenepedagógusa vezényletével, 
Fekete Éva zongorakíséretével. A Jókai 
Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa üde 
műsorát Pfeiferlik Annamária vezény-
letével, Pásztor Éva zongorakíséreté-
vel adta elő. A Jókai Mór Alapiskola 
Gyermekkara – nagyok kórusa, Juhász 
Mónika vezényletével szintén színes 
műsorral lépett fel, Pásztor Éva kísért 
zongorán. Mind a karnagyok, mind a 
korrepetitor a nevezett iskola pedagó-
gusai. Az énekes muzsikát hangszeres 
zene váltotta: a komáromi MAI – Szalay 

Szilvia, az iskola pedagógusa által veze-
tett CONSONANTIA furulyazenekara 
muzsikált. A hangulatos furulyazenét 
ismét a kórusmuzsika követte: a Selye 
János Gimnázium Kamarakórusa „test-
reszabott” nívós műsort hozott karna-
gya, Pfeiferlik Annamária vezényleté-
vel. A hangversenyt – nagy örömünkre 
– a már 5. éve működő, nagy létszámú, 
szívet-lelket gyönyörködtetően éneklő 
Cantus Iuventus, a Selye János Egyetem 
Női Kara zárta. Ezúttal is a kórus alapí-
tó karnagya, Orsovics Yvette, az egye-
tem Óvó- és Tanítóképző Tanszékének 
vezetője vezényelt. Zongorán Csehi 
Ágota zongoraművész, az egyetem do-
cense közreműködött.

Az igen színvonalas ünnepi hang-
verseny fényét emelte a végére hagyott 
nemes aktus: mindazok, akik a 25 év 
alatt karnagyként, hangszeres közre-
működőként vállalták a szereplést, Fe-
kete Vince tanár úr kezéből vehették át 
a Komáromi Református Egyházköz-
ség Elnöksége által adományozott Em-
lékoklevelet. A szívet-lelket ünneplőbe 
öltöztető rendezvény nemzeti imánk 
közös éneklésével zárult.

Stirber Lajos
Fotók: Krűger Viktor

VISSZAPILLANTÁS
A KOMÁROMI MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK ÉNEKKARAINAK 
MÁR 25. KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE KERÜLT SOR

BESZÁMOLÓ



IN MEMORIAM

Tisztelt gyászoló Család, 
tisztelt gyászoló Gyülekezet!

A komáromi magyar gimnázium – a 
Selye János Gimnázium – ismét gyá-
szol. A kedves épületen fekete zászló 
jelzi: valaki végleg elment közülünk. 
Pár hónapja Keszegh István ravatala 
előtt tisztelegtünk, s most dr. Czirfusz 
Gábor kémia és biológia szakos taná-
rát búcsúztatja az iskola, aki életének 
88. esztendejében hunyt el.

Nehéz most megszólalni, nehéz sza-
vakat találni. Hisz búcsút venni attól, 
akit tiszteltünk, becsültünk, mindig 
fájdalmas, megrázó dolog.

Czirfusz Gábor 1932. április 17-én 
született Csallóközben, Lakszakállas 
községben. 1943-ban az akkori Komá-
romi Szent Benedek-rendi Katolikus 
Gimnáziumban kezdte el középisko-
lai tanulmányait. A tanár úr szemé-
lye összekapcsolta az egykori bencés 
gimnáziumot a mai Selye János Gim-
náziummal. Hisz a bencés gimnázi-
um tanulója volt nagyapja, édesapja 
és bátyja is, két gyermeke – Attila és 
Gertrúd – a komáromi Magyar Tan-
nyelvű Gimnázium, unokái pedig a 
Selye János Gimnázium diákjai voltak, 
illetve jelenleg is azok. A tanár úr gim-
náziumi tanulmányait a történelmi 
események – a 2. világháború, a honta-
lanság évei – miatti megszakításokkal 
1943-tól 1953-ig végezte. Dr. Miklós 
Elemér osztályában érettségizett 1953. 
augusztus végén, a szünidőre sűrített 
4. évfolyam tananyagának elvégzése 
alapján. Egyetemi tanulmányait is a 
társadalmi változások bonyolították, 
melyeket Nyitrán megkezdve Po-
zsonyban fejezett be 1958-ban, bioló-
gia–kémia szakos tanári diplomával. A 
tanár úr is elmondhatta magáról, hogy 
„megéltem mindent és mindennek az 

ellenkezőjét is”. Doktorátusát Szege-
den, a József Attila Tudományegyete-
men szerezte meg 1973-ban.

1958/59-ben Ógyallán, a gimná-
ziumban kezdett el tanítani, ahol ta-
nárként és nevelési tanácsadóként is 
működött. 1975-ben lett a komáromi 
magyar tannyelvű gimnázium megbe-
csült kémia és geológia szakos tanára, 
és végzett kiváló oktató-nevelő mun-
kát. Giminkben három osztálynak volt 
az osztályfőnöke, közel százan mond-
hatják el, hogy osztályfőnökként is 
egyengette sorsukat. Sokszor viccesen 
mondogatta, hogy több igazgatót át-, 
meg- és túlélt, de mindig ragaszko-
dott az igazához, bárkinek a szemébe 
mondta a véleményét. Ma sajnos köve-
ti egykori kollégáit, egykori igazgatóit, 
és az égi katedrán folytatják a 10, 20, 
30, 40 éve megszakadt beszélgetéseket.

1993-ig, a nyugdíjba vonulásáig volt 
a gimnázium tanára, amely a családja 
után talán az egyik legfontosabb hely 
volt számára. A tanár úr rajongott csa-
ládjáért, imádta gyermekeit, büszke-
séggel számolt be unokái sikereiről is.

Konczer Veronika tanárnő meg-
fogalmazása szerint: „Emberi tulaj-
donságai közül az apáskodó segítő-
készségét, gondoskodó, tanácsokkal 
bővelkedő magatartását lehetne ki-
emelni. Erre vall az is, hogy fi atal kora 
ellenére »Papának« nevezték el a 
kollégái. Jó szervezőképességű, tár-
saságban kedélyes, barátaihoz jó-
szívű embernek ismertük. Kiváló 
szervezője és megvalósítója volt az 
iskolai »gulyáspartiknak«, ahol kitű-
nő szakácstudományával elkápráztat-
ta a legkifi nomultabb ínyenceket is. 
Akkoriban a kémikum folyosóján a 
vegyszerek rideg szagán kívül gyakran 
érezhetőek voltak a kitűnő, ínycsiklan-
dozó illatok. Ilyenkor a tantestület tag-

jai már jobban várták a tanítás végét, 
mint a diákok, hogy végre megkóstol-
hassák a Papa által varázsolt fi nomsá-
gokat. Ezeken a tanári összejövetele-
ken sokszor szórakoztatott bennünket 
kiváló hangjával és hegedűjátékával.”

Kémia- és geológiaórái derűsek, 
nyugodtak, közvetlenek voltak, apás-
kodó természetéért a diákok is szeret-
ték Őt. A több mint három évtizedes 
tanári munkássága alatt tanítványait 
mindig toleranciára, nemzetünk iránti 
hűségre és más nemzetek tiszteletére 
nevelte; és ahogy a Tanár úr saját maga 
fogalmazta: „Az egészség és a szeretet 
maradjon meg örökre mindenkinél!”

Engedjenek meg egy személyes 
megjegyzést. 1993-tól vagyok a Selye 
János Gimnázium tanára, a tanár urat 
váltottam, az ő katedráját, székét kap-
tam meg, abban a kabinetban ültem 
8 évig, ahol ő is 18 évig. Az elmúlt 26 
évben sokszor találkoztunk, beszél-
gettünk – érdemes volt odafi gyelni 
gondolataira, tanácsaira. 2017-ben a 
85. születésnapján nemcsak az iskola 
igazgatósága és tanári kara, de váro-
sunk akkori polgármestere is köszön-
tötte őt. A tanár úr nagyon örült, hogy 
neve bekerült városunk krónikájába is.

Tanár Úr, Ön is ott marad örökké 
szerettei és tanítványai szívében. De 
most szomorú szívvel mondják ők is 
velem együtt: Tanár Úr, Isten vele!

Köszönjük a sorsnak, hogy tanítvá-
nyai, kortársai lehettünk. A komáromi 
Selye János Gimnázium volt és mai ta-
nárai és diáksága nevében búcsúzom 
drága halottunktól. Legyen örök pi-
henőhelye Komárom földje. Tanár Úr, 
nyugodjék békében! Tisztelt gyászoló 
Rokonság, vigasztalódást!

Andruskó Imre
(Konczer Veronika és dr. Holczhei 
Árpád visszaemlékezései alapján)
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„SZÓLJ, S KI VAGY, ELMONDOM…” – SZÓNOKVERSENY A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A 2019/2020-as tanévben is megrendez-
ték a „Minden morzsa számít” Közösség-
építő és Segítő Egyesület, illetve a Kölcsey 
Társaság támogatásával a II. Kárpát-
medencei Kölcsey Ferenc szónokver-
senyt. A regionális döntők Magyarorszá-
gon és a határon túli magyarlakta terü-
leteken egyaránt zajlottak. Felvidéken a 
Selye János Gimnázium adott otthont a 
versenynek, ahol 2019. december 17-én 
került sor a megmérettetésre három kö-
zépiskola hat diákjának a részvételével. 
Gimnáziumunkat két diák képviselte: 
Mikulec Amina, II. B és Szarka Beáta, 
III. A osztályos tanulók, akik a követke-
ző eredményeket érték el: Szarka Beáta 
1., Mikulec Amina 2. helyezett lett ezen 
a napon, így mindketten továbbjutottak 
a Kárpát-medencei fordulóba, ahol több 
társukkal mérik össze tudásukat. A ver-
senyre diákjainkat dr. Farkas Adrianna 
és Mézes Zsuzsanna tanárnők készítet-
ték fel. A verseny főszervezője Gergely 
Zsolt tanár úr volt, a zsűri tagjai: Fehér 
Csaba – a zűri elnöke, aki a legjobb felvi-

déki versenyzőnek egy színes tévét aján-
lott fel –, Batta György és dr. Knirs Imre 
voltak.

A döntő helyszíne Vácott lesz, a vá-
rosháza dísztermében. A továbbjutott 
versenyzőknek gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk.

Diákjaink elmondása szerint nagyon 
jól érezték magunkat a versenyen, s re-
mélik, máskor is részt vehetnek majd a 
későbbi években ezen a megméretteté-
sen. Hiszen jól szónokolni erény, mert 
„az érvelés az egyik legjobb társasjáték. 

De ebben nem a szerencse dönt, és a 
tétje is nagyobb annál, mint célba érni a 
pályán. Meggyőződések, hitek, ismere-
tek, tettek múlnak rajta. Aki érvelni tud, 
az képes formálni a világ erőit és élni a 
pillanattal, jogaival. Képes együtt élni 
másokkal.” (Aczél Petra) Mi pedig em-
berként a világ formálására, az együtt-
élésre törekszünk – a gimnáziumban és 
az életben egyaránt. 

Fekete Annamária, PhD.
Selye János Gimnázium

PROJEKTTALÁLKOZÓ 
OLASZORSZÁGBAN

Az Erasmus+ Virtuális Innovációs 
Központ szlovákiai, lengyelországi és 
görögországi résztvevői az olaszorszá-
gi Casarano városában találkoztak. Az 
üzleti készségek fejlesztésére összpon-
tosító tervezet koordinátora az Építők 
utcai Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola Komáromból volt. 

A második oktatási tevékenység során, 
amelynek célja az érintett országok üzleti 
tevékenységének felmérése és összeha-
sonlítása volt, a résztvevő partneri iskolák 
hat tanulójának és két tanárának volt le-
hetősége betekinteni Dél-Olaszország üz-

leti sikereibe. A kíváncsi szemek bepillan-
tást nyerhettek a régi hagyományokkal 
rendelkező kisebb cégek működésébe, 
amelyek a helyi források felhasználásával 
állítanak elő minőségi termékeket, mint 
például egy családi olivaolajat előállító 
társaság, egy magán-kőfeldolgozó, vala-
mint a Los Angelesben található fi lmstú-
diók és a Broadway-en fellépő táncosok 
számára cipőt készítő gyár életébe. A 
projekt résztvevői így olyan vállalatok 
műhelytitkairól szerezhettek tudomást, 
amikhez az emberek többsége nem jut 
hozzá.

A résztvevők ötletekkel tele láttak ez-
után munkához, és nemzetközileg vegyes 
csoportokban dolgoztak egy-egy pro-

jektfeladatokon – bemutatták az érintett 
országok vállalkozásainak típusát, fi ktív 
vállalatokat alakítottak, üzleti tervet ké-
szítettek a Canvas modell segítségével és 
megtanultak brosúrát készíteni. A tevé-
kenység során a közös kommunikációs 
nyelv az angol volt. Annak ellenére, hogy 
a részt vevők először látták egymást, na-
gyon hamar megtalálták a közös hangot, 
és az egész héten tartó szoros munka-
tempó mellett új barátságok is köttettek. 
A következő projekttalálkozóra a görög 
szigeten, Krétán található Heraklion vá-
rosban kerül sor 2020 februárjában.

Ing. Hajabács Andrea,
projektkoordinátor

A fényképek Andruskó Imre felvételei. I. Csoportkép a verseny résztvevőivel  
II. A két komáromi gimnazista (balról): Mikulec Amina és Szarka Beáta
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2019 novemberében újra, immár ötöd-
ször vettünk részt a Best in English 
versenyben. A 14–19 éves középisko-
lások és gimnazisták versenye a Cseh 
Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 
védnöksége alatt zajlik, főszervezője 
pedig egy cseh nonprofi t szervezet, 
a Kompetenciafejlesztő Intézet és a 
Czech-U.S. Ügynökség, számos pro-
jektpartnerrel együttműködve. 

Ez egy online verseny, az iskola ne-
vezéséért idén első ízben kellett 35 
eurót fi zetni. A legjobb helyezést elért 
diákok tárgyi jutalomban részesülnek, 
míg a fődíj egy kéthetes kanadai nyelv-
tanfolyam.

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 tesztet a Prágai Károly Egyetem 
és a Brünni Masaryk Egyetem lekto-
ri csoportja állította össze, és a České 
Budějovice-i székhelyű Európai Nyelv-
vizsga Központ (European Language 
Examination Centre) szakértői véle-
ményezték. 

Az idei iskolai év versenyére 2019. 
november 29-én került sor. A teszt-
ben 117 volt a maximálisan elérhető 
pontszám. A 2019-es Best in English 

versenyben 25 ország 624 középiskolá-
jának 16 462 diákja vett részt, a konku-
rencia tehát óriási volt. A Selye János 
Gimnázium nagyszerű helyezésének 
ezért végtelenül örülünk.

Iskolánk 40 diákkal kapcsolódott 
be a megmérettetésbe. A legered-
ményesebb diákunk a 3. A osztályos 
Kollárovics Zsófi a lett, aki 110 pon-
tot szerzett, ezzel az iskola legjobb 
angolosa lett. A 2. legjobb eredményt 
Blahovics Zoltán, 2. A osztályos tanuló 
érte el (108, 5 pont), a 3. helyen Füssy 
László Bence, a 4. D osztály diákja 
lett (105, 5 pont). Kollárovics Zsófi a a 
16 462 résztvevő közül a 34. helyen, 
míg a 2 379 szlovákiai résztvevő közül 
a 4. helyen végzett. Ebben a verseny-
ben ez az eddigi legnagyobb, mond-
hatni történelmi sikerünk. Zsófi ának 
ezúton is szívből gratulálunk! 

A verseny egyúttal a legjobb iskola 
próbatétele is volt, amelyet a legma-
gasabb átlagpontszámot elért iskola 
nyert meg. Az átlagot az iskola 10 leg-
jobban szereplő diákja eredményéből 
számolták ki. A Selye János Gimnázi-
um 10 legjobb eredményét produkáló 
diákjai a következők: 1. Kollárovics 
Zsófi a (3. A), 2. Blahovics Zoltán (2. 
A), 3. Füssy László Bence (4. D), 4. 
Domonkos András (3. A), 5. Kiss Csil-
la (1. B), 6. Kovarčíková Sára (VIII. N), 
7. Kucsora Vivien (VI. N), 8. Kulcsár 
Nándor (2. A), 9. Ölveczky Árpád (1. B), 
10. Koncz Kristóf (VI. N). 

A Szlovákiából résztvevő 100 is-
kola közül a Selye János Gimnázium 
a 2. helyen végzett, a Nyitrai kerület 
14 bekapcsolódott iskola viszonylatá-
ban pedig az 1. helyet szereztük meg. 
25 ország 624 iskolája közül a kitűnő 

24. helyre kerültünk, ami kimagasló 
eredmény. A TOP 20 iskola kategó-
riájában, amibe a csehországi iskolák 
nem tartoztak bele, a 17.-ek lettünk. 
Ezek az eredmények rendkívüli öröm-
mel töltenek el minket és minden diá-
kunknak szívből gratulálunk.

Kedves diákok, joggal vagyunk Rá-
tok büszkék! A Ti eredményeitek diák-
jaink magas szintű tudását és a Selye 
János Gimnázium angolnyelv-tanítá-
sának színvonalát is tükrözik. Ezért 
szívesen megemlíteném azon angol 
szakos tanárnőink nevét, akiknek a 
diákjai ezzel a szép eredménnyel szol-
gáltak: Farkas Enikő, Tóth Éva, Vlahy 
Anita, Szász Boglárka, Szüllő Lívia és 
Hevesi Petruf Alena. 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.

Hevesi Petruf Alena és Vlahy Anita, 
a Selye János Gimnázium 

angoltanárai

A SELYÉSEK ÚJRA A BEST IN ENGLISH VERSENYBEN

A képeken: 1. Kollárovics Zsófi a (3.A) 2. (fentről balról): Blahovics Zoltán (2.A), Füssy László Bence (4.D), Domonkos András (3.A), Kiss Csilla (1.B), 
Kovarčíková Sára (VIII.N), Kucsora Vivien (VI.N), Kulcsár Nándor (2.A), Ölveczky Árpád (1.B), Koncz Kristóf (VI.N). (Fotó: Fehér Erzsébet)
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KÉTHETES TÉRÍTÉSMENTES REHABILITÁCIÓ KOMÁROMBAN

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet (Semmelweis Egyetem Pető András Kar) 
Magyarország kormánya, kiemelten a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködé-
sével 2014 óta szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitáció-
ját. Kárpátalja, Erdély és Vajdaság után 2017-ben a Pető Intézet Felvidéken is elkezdte munkáját egyszeri állapotfelmérés 
formájában. 2019-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében az érintettek háromhetes fejlesztésére, 
rehabilitációjára került sor.

Idén 2020. január 20-tól január 31-ig került sor a térítésmentes fejlesztő kezelésekre, az érintett gyermekek és felnőttek két 
héten át tartó intenzív rehabilitációjára az intézet szakemberei segítségével Komárom, a Danubius diákotthonban (Komárno, 
Dunajské nábrežie 1164/10), hiszen az épület mozgássérültek számára is jól megközelíthető. Az Pető Intézet közvetlen part-
nere továbbra is a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, társszervezője pedig a Pro Selye Univerzitas közhasznú szer-
vezet. 

A Pető Intézet a konduktív nevelés magyarországi központja. Az intézet alapítója, Pető András által kifejlesztett módszer 
a központi idegrendszer betegsége miatt mozgássérültté váltak kezelésében nyújt segítséget, és kapaszkodót ad az érintettek-
nek és családtagjainak. 

Az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik bizonyos tartalékokkal, az új kapcsolatok kiépülésének lehetőségé-
vel. Ez a tartalék-rezerva a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével hatékonyan mobilizálható. A konduktív módszer 
latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés. A konduktorok mozgásfolyamatok elvégzésére tanítják, vezetik rá a betegeket, 
épp csak annyi segítséget nyújtva, amennyi szükséges az adott mozgás vagy mozdulatsor elvégzéséhez. A fejlesztést végző 
szakemberek, konduktorok komplex tevékenységekkel az érintetteknek azt a speciális emberi aktivitást, belső késztetést, he-
lyes intenciót tanítják, ami segíti az idegrendszerben, a mozgásban az összerendezést, a koordinációt, annak automatizálását, 
belsővé válását.  

A konduktív nevelés célja mind a gyereknél, mind a felnőttek esetében a helyes működés elérése az idegrendszerben. En-
nek érdekében nem a fogyatékosság megváltoztatására törekszik, hanem a változásra képes ember segítésére, az önállóságra 
szoktatásra, a rangosabb, jobb életminőség elérésére. Ehhez számos speciálisan kifejlesztett segédeszközt is igénybe vesznek. 
A konduktív nevelés egy komplex együttműködést igénylő hosszú, időigényes, de eredményes folyamat. A módszer akkor a 
legjobb hatásfokú, ha minél hamarabb kezdik el a kezelést, ezért a korai felismerés rendkívül fontos. A fejlesztést, a szülőket 
is bevonva, érdemes korán elkezdeni, fi gyelve, hogy otthon is a rendszeres gyakorlás megtörténjen. 

A konduktív nevelés keretein belül koraszülött, megkésett mozgásfejlődésű gyerekek fejlesztése, központiidegrendszer-
sérültek tanítása, integrációjuk segítése, napirend kialakítása, életvitelprogramok tervezése, halmozottan sérültek fejlesztése, 
diszlexia-prevenció, fi gyelem és koordináció fejlesztése valósulhat meg.

A konduktív pedagógia során:
– lazulnak a feszes izmok, erősödnek a gyengék,
– fejlődik az értelem (életkornak megfelelő értelmi fejlesztés során),
– javul a beszéd,
– fejlődik a mozgás,
– önindította, aktív mozgás alakul ki,
– a tanult mozgásokat a naprend egyéb tevékenységeikben is kamatoztatni tudják.
A kéthetes intenzív kezelést azok számára biztosították, akik a központi idegrendszer betegsége miatt mozgássérültek, de 

állapotuk a Pető-módszerrel javítható. 
 

Az SZMPSZ archívumából összeállította: Novák Monika
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Mgr. B. MÁNYA ÁGNES, a Czuczor Gergely Alapiskola tanára, Érsekújvárban él; PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, 
a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra 
szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@upcmail.sk); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok 
doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); HANESZ JÚLIA, a Prágai Köztársasági Főiskola hallgatója (hanesz.julia@gmail.com); 
JÓNÁS DÁNIEL JÓZSEF, a Pécsi Tudományegyetem végzős hallgatója, Komáromban él (j.d.jozsef.2017@gmail.com); Mgr. KASZMÁN-
SARÓKA LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, a Tandem n. o. munkatársa, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com); Mgr. KATONA 
NIKOLAS, a Csallóközcsütörtöki Alapiskola tanára, Dunaszerdahelyen él (soldier.nick@citromail.hu); MENYHÁRT RITA, a Dunaszerda-
helyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ pszichológusa, Nádszegen él (ritamenyhart@outlook.com); Bc. MOLNÁR 
KRISZTINA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara magyar-biológia szakos hallgatója, Rozsnyón él (krisztinamolnar333@gmail.com); 
Mgr. MORVAY KATALIN, az Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke, a pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium igaz-
gatónője (katalin.morvay@mtag.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Kara adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, 
biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes 
kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola és Óvoda peda-
gógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); dr. habil. VASS VILMOS, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, Budapesten él (vassv@ujs.sk);  
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

Az Érsekújvár és Párkány között majdnem 
félúton található Szőgyén, a szülőfalum, 
persze más értelemben, mint a múlt század 
negyvenes éveiben világra jött szüleimnek és 
három nagyszülőmnek is volt. Ez az a hely, 
ahol életem első huszonnégy évében éltem.

Már az őskori emberek is letelepedésre 
alkalmasnak tartották a mai település előd-
jét, mint arról a Kr. e. 4. évezred környékéről 
származó régészeti leletek tanúskodnak: az 
egyik, egy antropomorf edény még Szőgyén 
újkori címerébe is bekerült. Ha minden igaz, 
a közelben elmélkedett oly sokat Marcus 
Aurelius, a fi lozófus császár, és vívott döntő 
ütközetet a kvádok ellen. A falu az államala-
pítás után az esztergomi érsek birtoka lett, 
és az is maradt egészen a 19. század közepé-
ig. Közben pusztította tatár, dúlta török, de 
mindig meg tudott újulni, igaz, a lakosság 
egy részét német és szláv telepesekkel pótol-
ni kellett. Attól fogva a település sajátos se 
veled, se nélküled viszonyban, két „önálló” 
faluként, Német-, illetve Magyarszőgyén 
néven működött az 1944-ben bekövetkezett 
hivatalos egyesülésig. A néphagyomány sze-
rint maga II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos 
fejedelem is tanácskozott itt az ún. pappin-
ce mellett ma is zöldellő hársfák alatt. Petőfi  
Sándor is járhatott a faluban, és találkoz-
hatott a jegyzőként működő Pathó Pál úr-
ral, aki versírásra ihlette a költőt. Pathó Pál 
ugyan nem a faluban született, de ötvenéves 
korában („Ej, ráérünk arra még!”), már má-
sodszor, innen nősült, itt vállalt hivatalt, és 
itt is van eltemetve. A Pest–Bécs vasútvo-
nal (nagy bánatomra) széles ívben elkerül-
te Szőgyént, így a kései utódok kénytelenek 
autózni, vagy a meglehetősen gyér autóbusz-
járatok valamelyikével eljutni a szomszéd 
település vasútállomására, ha dolguk akad a 
falujuk határán kívül. Ennyi kritika a jövőbe 
nem igen látó, bizonyára a jól termő földje-
iket féltő ősök rovására még azt hiszem, be-
lefér. 
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A helyi alapiskola névadója, Csongrády 
Lajos (1843–1919) kántor és főtanító nem itt 
született (a testvérei már igen), de életének 
legjavát a községben töltötte. A maga korá-
ban igazán úttörő pedagógusnak számított: 
jól tanuló diákjainak könyvet ajándékozott, 
kezdetleges sokszorosítóval készített saját 
tankönyvekből tanított, az iskola épületében 
múzeumot rendezett be, kántorként pedig 
egyházi énekeket és imádságokat gyűjtött 
össze és adott ki a hívek számára.

A szőgyéniek hősiesen helytálltak az első 
és a második világégéskor. Ez utóbbi idején 
a falu lakossága is megszenvedte a magáét, 
hiszen a háború vége felé a gyorsan válto-
zó frontvonal Szőgyén határában húzódott, 
így hol a németek, hol a szovjetek miatt 
voltak közvetlen veszélyben. A szőgyéniek 
a csehszlovák időkben is büszkén vállalták 
magyarságukat: a kitelepítés idején a hatósá-
gok rengeteg családot kényszerítettek szülő-
földjük elhagyására. Sokan közülük – így a 
rokonaim is – idővel beköltöztek a városba, 
Tatára. Ezért is mondják: „Tata a legnagyobb 
szőgyéni város!”

A szocializmus éveiben a helyi Csehszlo-
vák – Szír Barátság EFSz kitűnő eredménye-
ivel volt tele az országos sajtó: a „jééerdé” 
fóliasátrai alatt még kivit is termesztettek! 
Hogy milyen volt, nem tudom, sosem ettem 
belőle. Dimbes-dombos szülőfalum mindig 
is a szőlőről meg a belőle készült borról volt 
ismert.

Húsz éve máshol élek. Szőgyénbe csak 
vendégként, a szüleimhez megyek. Jóleső ér-
zés megállni, emlékezni a nagyszüleim sírjá-
nál, bámészkodni, imádkozni a tekintélyes, 
már-már városias méretű Nagyboldogasz-
szony-templomban és a második világhá-
borúban lerombolt Szent Mihály-templom 
kövei között, vagy szóba elegyedni gyer-
mekkorom „szereplőivel”. Ilyenkor igazán 
elememben érzem magam.

AZ ÉN FALUM – SZŐGYÉNÉÉ

B. MÁNYA ÁGNES

AZ ÉN VÁROSOM KÖNYVAJÁNLÓ

Juhász László: 
Fotósuli 
Kiadó: Vámbéry Polgári Társulás
Terjedelem: 178 oldal

„Ahhoz ugyanis, hogy a fény-
képezést megfelelő szinten elsajá-
títsuk, elsősorban nem csúcsminő-
ségű felszerelésre van szükségünk, 
hanem megfelelő tudásra, kreati-
vitásra, jó szemre és tapasztalatra. 
Megfelelő kezekben egy negyven 
éves, műanyagból készült szovjet 
Vilia kisgép is csodákra képes…” 
„A Fotósuli igyekszik mindenki 
számára megszívlelendő, géptípus-
tól függetlenül érvényes útmutatást 
adni (…) A könyvet vállaltan ama-
tőr fotós írta más amatőr fotósok-
nak.”

Ára: 15 €
Kedvezményes ár: 7 € 

Kedves Olvasóink!
Szeretettel ajánljuk fi gyelmükbe Juhász László Fotósuli című könyvét, melyből az amatőr fotósok számos gyakorlati segítséget, taná-
csot kaphatnak. Az iskolákban működő fotószakkörök tagjai számára februárban kedvezményes áron elérhető ez a kiadvány, me-
lyet megvásárolhatnak a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetnek a  marketing@liliumaurum.sk 
e-mail-címen is. 

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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   HANESZ JÚLIA: MAGYARÁZHATÓ-E 
A VISEGRÁDI ORSZÁGOK DIÁKJAINAK 
EREDMÉNYESSÉGE A NEMZETI OKTATÁSI 
RENDSZEREK TULAJDONSÁGAIVAL?

   MOLNÁR KRISZTINA: A GYÓGYNÖVÉNYEK 
DIDAKTIKAI FELHASZNÁLÁSA A BIOLÓGIAÓRÁN

A HÓNAP TÉMÁJA: XXVIII. KATEDRA NAP – 
A TANULÁS RENESZÁNSZA

   VASS VILMOS: A TANULÁS ÉS A TUDÁS 
RENESZÁNSZA

   TÓTH ERIKA: HALLGATOM, OLVASOM, MÉGSEM 
ÉRTEM. MIÉRT?

   KASZMÁN-SARÓKA LILIÁNA: A TAPASZTALATI 
TANULÁS ÚTJÁN

 SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
ÉS SZÜLŐK LAPJA
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DIÓSZEGI MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

Forgatáson – Markíza TV

A Pátriában

Tanulmányi szakok távoktatás formájában (szlovák nyelven):
2381 M gépészet
6317 M kereskedelmi akadémia
•  A gépészeti tanulmányi szakon oktatott szaktantárgyak: műszaki rajz, 

mechanika, gépészeti technológia, méréstechnika, gépszerkesztés, 
automatizáció.

•  A kereskedelmi akadémia tanulmányi szakon oktatott szaktantár-
gyak: vállalati gazdaságtan, könyvvitel, adminisztráció és levelezés, 
makroökonómia, gazdasági jog.

A távoktatásban működő 4-éves szakok tanulmányi ideje záróvizsgával
(inaslevéllel) rendelkezők számára 2 év. Végzettség: teljes fokú középiskolai
végzettség (érettségi vizsga).

3447 K digitális média grafi kus tanulmányi szak – nappali képzés
Tanulmányi idő: 4 év
Oktatási nyelv: magyar
Felvételi feltételek: az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése, megfelelő
egészségi állapot
Végzettség: teljes fokú szakközépiskolai végzettség – érettségi vizsga, va-
lamint szakmunkás-oklevél, nemzetközi IES (International Education 
Society) tanúsítvány

A 3447 K digitális média grafi kus tanulmányi szakon oktatott szaktantár-
gyak: elektronikus publikáció, digitális médiák, kép- és szövegszerkesztés, 
szekvenciák feldolgozása, grafi kai dizájn, szakmai gyakorlat.

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT LEHETŐSÉGE AZ ERASMUS
MOBILITY PROGRAM KERETÉN BELÜL.

SZAKMAI PARTNEREINK:
Szlovák Rádió és Televízió, Pátria Rádió, Lux TV, 
Markíza TV, Szeredi Nova Mozi, CINEMAX, 
Szlovák Filmintézet, Duna Televízió.

Kapcsolatfelvétel
Telefonszám: 031 784 0134
Mobil: 0907 513 525
E-mail-cím: info@ssos-sladkovicovo.sk
Web: www.ssos-sladkovicovo.sk

OKTATÁS  AZ  ISKOLA  FALAIN  KÍVÜL – SZAKMAI  GYAKORLATOK

Ha iskolai oktatásról beszélünk, megjelenik szemünk előtt a jól ismert tan-
terem – a mai generáció számára már nemcsak táblával, iskolai padokkal és 
székekkel, hanem szerencsés esetben interaktív táblával, vetítővel, vetítővá-
szonnal, hangfalakkal felszerelve. Vagy eszünkbe jutnak a szaktantermek, 
amelyek jellege a tanulmányi szak függvényében változó. Lehet egy kémi-
ai laboratórium, egy szerelőcsarnok vagy éppen egy nyelvi osztályterem. 
Nálunk, a Diószegi Magán Szakközépiskolában leginkább számítógépes 
termek jelentik a szakoktatást, de van iskolai stúdiónk is, ahol a diákok a 
televíziózás stúdiómunkálatait gyakorolják, köszönhetően mediális partne-
reinknek, a Patria Rádiónak, a Lux TV-nek és a Markíza TV-nek.
A tanulás azonban nemcsak az osztálytermekben történik. A fényképezés, a 
mozgóképek felvétele, az élő közvetítések mind-mind új ismereteket adnak 
a tanulóknak, amelyekhez ki kell mozdulnunk a falak közül. Jó lehetőséget 
nyújtanak ehhez a különböző tanulmányi kirándulások és szakmai gyakor-
latok. 
A tanulmányi kirándulások során a diákok ellátogathatnak a Patria Rádió 
stúdiójába, a Markíza TV stúdiójában megnézhetik, hogyan zajlik egy élő 
adás, fi lmforgatáson vehetnek részt vagy betekinthetnek egy-egy mozifi lm 
vetítésbe, amelyet a vetítő oldaláról élhetnek át. 
A szakmai gyakorlatok közül legnépszerűbbek az Erasmus+ program ke-
retében  szervezett külföldi gyakorlatok, amelyek 3-4 hétig tartanak, hely-
színük ezidáig Budapest volt. Az idei évben Budapest mellett Eger és Prága  
a célpont, de a legújabb szakmai kapcsolatunk révén szervezés alatt áll egy 
Grúziában megrendezésre kerülő szakmai verseny, amely a kísérő prog-
ramjaival együtt óriási tapasztalatokat biztosíthat a résztvevőknek. 
Egy-egy ilyen külföldi szakmai gyakorlat előnyei közé sorolható, hogy a 
gyerekek számára a munka inkább kikapcsolódásnak tűnik, hiszen a valós 
munkahelyen töltött idő élményt, új emberek megismerését, újfajta grafi -
kai technikák kipróbálását jelenti, emellett a tanulók szabadidős (kulturális 
vagy tudományos) programokon vesznek részt. Kicsit mintha kirándulás 
lenne egy ilyen szakmai út. Pedig ez is a tanulási folyamat része – csakúgy, 
mint amikor az iskolai padban ülünk a füzet és tankönyv felett, és hallgat-
juk tanáraink magyarázatát.


