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Sárkányfi meséje
iskolánkban

ÓVODA

A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda gazdag múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Iskolánk jelenlegi épületében 1906-tól folyik magyar nyelvű oktatás, mely
1947-ben megszakadt, majd két év múlva újraindult.
Most is arra törekszünk, hogy a magas szintű tantárgyi tudás mellett tanulóink
megfelelő emberi tartással is rendelkezzenek. Legyenek nyitottak, kreatívok, fogékonyak a művészetek értékeire, becsüljék meg a tudást és képességeiket, hogy tehetségüket kamatoztatva megtalálják helyüket a társadalomban és az életben. Hangsúlyt fektetünk az önálló gondolkodás fejlesztésére.
Diákjainknak számos délutáni szakkört biztosítunk. Alsó tagozaton angol, kézilabda, képzőművészeti, labdarúgó, szlovák és olvasókört, illetve néptáncot látogathatnak. Felső fokon közkedvelt a sportkör, a természettudományi, az angol, a
matematikai, a képzőművészeti és a médiakör. Biztosítjuk számukra az úszó- és
sítanfolyamon való részvételt, valamint az erdei iskolában való tartózkodást óvodás
kortól kezdve, továbbá tanulmányi és osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat.
Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Legeredményesebb tanulóinkat a tanév
végén könyvjutalomban részesítjük. Fontosnak tartjuk a gyerekek tanításon kívüli
foglalkoztatását, igyekszünk bevonni a családokat is az iskola életébe, és számos
közös családi programot szervezünk.
Mivel kis iskola vagyunk, 105 tanulóval, előnyünk éppen ebből a tényből fakad:
minden egyes tanulónkra oda tudunk figyelni, mind az intellektuális fejlődése–fejlesztése, mind testi-lelki fejlődése terén.
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Tantestületünk 15 pedagógusból és 3 nevelőnőből áll. Óvodánkban 4 óvó néni neveli a piciket.
A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda célkitűzései közé tartozik:
• az anyanyelven való képzéssel erősíteni az identitás megőrzését
• családias légkörben biztosítani a humánus oktató-nevelői munkát
• fejleszteni a gyerekek egyéni képességeit
• kulturális és történelmi értékeinket közvetíteni tanulóinknak
• biztosítani a számítógépes képességek fejlesztését minden tantárgyon belül
• elősegíteni az olvasás szeretetét, a kommunikáció fejlesztését
• az angol nyelv használatát az általános iskolai képzés befejezéséig kommunikációs
szintre fejleszteni
• fejleszteni a holisztikus, kreatív és logikai gondolkodást
• fejleszteni a tanulók sikerérzetét a különböző tanulmányi versenyekkel, projektekkel, kézműves foglalkozásokba való bekapcsolásukkal, szakköri tevékenységgel
• növeljük a sportolási lehetőségeket
• fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését.
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– FATÉHPUR
Fatéhpur Indiában található (némiképp megeg-magyarázza, miért nem személyes élményekkel
kel
el
szolgálok), és egyetlen írástudatlan muszlim
lim
uralkodónak köszönheti meglehetősen rövid
vid
vid
életét (1571-től 1585-ig). A mogul birodalom
om
legnagyobb uralkodója, Akbar alkotta meg, éss
ugyanő rendelte el kiürítését is. Akbar nemcsak
sakk
a vallások iránt volt nyitott — szívesen beszélzéél-getett a bölcs bráhmanákkal, jezsuita térítőkkel,
kel,,
zoroasztriánusokkal, zsidókkal és másokkal —,
—,
ettt-de a művészetek iránt is. Elsősorban bátor tettár-nek minősíthető a részéről, hogy a szúfi utat járyekk
ta, és a művészetben megengedte az élőlények
lai
aitt
ábrázolását. Például a szultána szobájának falait
rra
rr
angyalok ábrái díszítették, amiből egyesek arra
következtetnek, hogy keresztény felesége is lleezsaa
hetett, de figyelembe kell venni, hogy a perzsa
„firist” (angyal) ábrázolások is hasonlítanak a keke-resztény angyalokra, így ez alapján nem szabad
bad
d
messzemenő következtetéseket kinyilvánítani..
Akbar azonban nem csak a festészetet újíújíította meg, de építészeti csodákat hozott létre.
trre.
Új stílust teremtett, melynek olyan csodálatos
toss
példái sorakoznak Fatéhpurban, mint a Dzsama
ma
Maszdzsid, a Díván-i-Khász (Magánkihallgaga-tások Csarnoka), a Díván-i-Ám (Nyilvános
noss
Kihallgatások Csarnoka), továbbá az Ánkh
nkkh
Micsauli – amelynek a jelentése: „csukott szeze-mek”, és valójában császári kincstárnak szánták
ták
–, valamint a Pancs Mahal, amelyet az új vvii-lágvallás székhelyének szánt. (Igen, még erree iss
volt ideje, valószínűleg Kabir, Dádu és Nának
naak
hitújítók hatására az Isteni hitet, a Dín-i-Iláhi-t
hi-t
akarta megalapozni, s eredetileg ennek a székék-helye lett volna a Pancs Mahal.) A komplexum
um
öt, egymáshoz oszlopokkal aszimmetrikusan
saan
kapcsolódó szintből áll. A földszint 84 oszlopot
pott
foglal magába, amely számot a hinduk nagyon
yyoon
kedvezőnek tartották, mivel a hét ismert bolyolly-gó számának szorzata a zodiákus 12 jegyével.
vell..
Akbar muszlim feleségei az újholdat jártak ide
idee
megtekinteni, míg a rádzsputi hercegnők telieli-holdkor látogatták ezt a helyet.
És mindez csak a kezdet volt! Akbar a sasasa
ját síremlékét is megtervezte, igaz, ez már
már
nem Fatéhpurban fekszik, hanem az Agrától
áttóól
nem messzi Szikandrában (a már említett
tett
tt
fia, Dzséhángir építette fel), ám az építéíté
té-
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si elvek a fatéhpuri Pancs Mahalt tükrözik, s a
kenotáfiumot sem a megszokott helyen, a földszinten, hanem a síremlék legfelső emeletén helyezték el a nyitott tetőcsarnok közepén.
Az új építészeti stílus sem perzsa, sem hindu, sem muszlim – és mégis, mindegyik képviselve van benne. Az új stílus neve: mogul. A
kupolák és az oszlopok az iszlám építészetre
emlékeztetnek, az oszlopcsarnokok, a pillérek
formái indiai, szaracén vonásokat viselnek, a
márványrácsos megoldások szinte mindenütt
megtalálhatók éppúgy, mint a később ugyancsak
elterjedt pietra dura eljárás (színes kőberakás).
Dzséhangir már külföldi művészeket és iparosokat (többek között olaszokat) foglalkoztatott.
Igaz, csak képzeletben és a neten található,
valamint művészeti könyvek képeinek segítségével járom Fatéhpur utcáit, tereit és a paloták
elérhető termeit, nem tudok betelni azokkal a
csodálatos, változatos, művészi megoldásokkal,
melyek később Agrában, Lahorban, Delhiben
és más városokban is felbukkantak, sőt mi több,
Akbar unokája, Sáh Dzséhán (Dzséhangir fia),
a Tádzs Mahal (1632 és 1647) építője is ennek a
vonalnak a képviselője (a Tadzs Mahalt legkedvesebb felesége, Mumtaz-i Mahal — A Palota Ékessége — emlékének szentelte). A mogul kultúra,
a mogul építészet az ő korában érte el tetőfokát;
az áttört kőablakrácsok, a fehér márvány, a pietra
dura színes kőberakásai, a tükörtermek tetőzték
be mindazt, amit valamikor Akbar kezdett el.
Egy oldalon nem lehet elég alaposan bemutatni Fatéhpurt, de lehet, hogy az itt olvasottak alapján valakinek kedve támad utánanézni, sőt valaki
el is utazik oda. Bár a faanyagot, kapukat, ajtókat
a helyiek rég elvitték, eltüzelték, a kőből faragott
elemek mindmáig hirdetik Akbar akaratát…
Fatéhpur végzetét, végzetének okát nem látjuk tisztán: egyik magyarázat az ivóvíz hiányát
hozza fel, a másik szerint Szelim sejket zavarta a
város zaja meditálás közben, harmadik szerint a
Dín-i-iláhi megalapítására tett sikertelen kísérlet
vette el Akbar kedvét attól, hogy a várost fenntartsa. Nem tudjuk biztosan…
Fatéhpur azonban áll, s bár testem soha nem
járt ott — és valószínűleg nem is fog —, lelkem
szívesen fogadja azokat a gondolatokat, melyeket a város történelme sugall…
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Amikor ezeket a gondolatokat táplálgatom a gép memóriájába, még
több mint egy hosszú hónap választ
el bennünket a 2020-as parlamenti
választásoktól. Sajnos, ma még nem
tudhatjuk, fellélegezhetünk-e végre,
bekövetkezik-e a pedagógusok és az
egész oktatásügy jelenlegi helyzete
miatt jogosan aggódó szakemberek
és az érintett szülők által is évek óta
várt változás, az új kormány szakít-e
végre elődeinek gyakorlatával – mely
szerint a kormányprogramjaikban sokat ígérnek, de a gyakorlatban szinte
semmit nem teljesítenek –, és valóban
kiemelt feladatként, prioritásként kezeli-e majd a felnövekvő nemzedékek
oktatásával kapcsolatos kérdéseket.
Ma sajnos még azt sem tudjuk, megértik-e végre a parlamentben szinte vezényszóra így-úgy vagy ha kell, akkor
éppen amúgy szavazgató képviselők,
hogy a nemzetiségi nyelven történő
oktatás nem egy megtűrt, évtizedek
óta zavarónak tekintett szegmense
a szlovákiai iskolaügynek, hanem e
rendszeren belül semmi mással nem
helyettesíthető, hiszen speciális feladatokat teljesít. Éppen ezért speciális
igényei is vannak, amelyeket nem elég
egyetlen, szinte semmitmondó paragrafussal elintézni – ahogyan teszi ezt
a jelenleg érvényben lévő oktatási törvény… Őszintén bízom abban, hogy
a közeljövőben már nem ismétlődhet
meg, hogy a parlament még a tárgyalási programjába sem hajlandó beiktatni az említett jogi norma általunk
jogosan elvárt irányú és tartalmú módosítását célzó törvényjavaslatot. A
parlamenti választásokat követő első
hetekben – vagyis a Katedra márciusi
számának megjelenésekor – minden
bizonnyal még csak arra kaphatunk
választ, mennyire volt eredményes
az összefogást szorgalmazó igyekezetünk, és sikerült-e elérnünk, hogy az
új kormány felejtse el végre azt a bennünket nemzetiségi önérzetünkben is
mélyen sértő gondolatot, mely szerint
bizonyos változtatásokhoz „nincs meg
a politikai akarat“... Úgy érzem, a szlovákiai pedagógusok számára az lenne
a legszebb és legértékesebb pedagógusnapi ajándék, ha az új kormány
kötelező érvényűen elkötelezné magát
a szlovákiai oktatásügy rendszerszintű fejlesztése mellett, és ezen belül a
nemzetiségi iskolák fontosságának és

az itt dolgozó pedagógusok munkájának egyértelmű elismerését jelentené
a fentiekben említett törvénymódosítás gyorsított eljárásban történő elfogadása. Ugyanis szinte érthetetlen,
hogy minden bírálat ellenére, amelyek
nem csak itt, a Katedrában és a Katedra Napokon hangzanak el, hanem már
a legtöbb hazai oktatásügyi szakember
is rendszerszintű változást sürget. Sajnos, egyre többször fordul elő, hogy a
szülő is fokozatosan elveszíti az iskola
iránti bizalmát. A mi esetünkben ez
azért kimondottan veszélyes, mert az
adott szülő csak azt az egy adott magyar tanítási nyelvű iskolát ismeri,
amelybe a gyermeke jár, és így arra a
téves következtetésre juthat, hogy kár
volt ebbe az iskolába íratnia a gyermekét, talán mégis jobb lett volna a
más tanítási nyelvű iskolát választania
gyermekének... Ezekben az esetekben
véleményem szerint csak az iskola vezetése segíthet, amelynek a tagjai nem
engedhetik meg a tantestület egyetlen
tagjának sem a folyamatosan átlagon
aluli, sőt a közepes teljesítményt sem.
Ehhez viszont az szükséges, hogy az
igazgató és a helyettesei nagyon pontosan ismerjék minden pedagógusuk
képességeit és munkájának színvonalát. Ám mindez lehetetlen akkor, ha az
iskola igazgatója egyéb kötelességeire
hivatkozva szinte teljesen elhanyagolja az óralátogatást, ami napjainkban
sajnos egyre gyakrabban fordul elő.
Cinikusan azt is mondhatnám, hogy
nyugodtan megtehetik, hiszen a járási tanfelügyeletek megszüntetése óta
szinte alig beszélhetünk érdemi ellenőrzésről az iskolákban... Azt hiszem,
kollégáim is egyetértenek velem, hogy
az elkötelezett és igényes iskolavezető ellenőrzés nélkül is képes magas
szinten vezetni a rábízott intézményt.
Ugyanúgy, ahogy a sok-sok kiváló és
sikeres pedagógus, akik lelkiismeretes
és magas színvonalú munkájukkal kivívták diákjaik és a szülők szeretetét
és tiszteletét is. Én a magam és a Katedra szerkesztősége minden tagjának
a nevében mindenekelőtt ezeknek a
pedagógusoknak kívánom, hogy a
pedagógusok napján kapják meg a
megérdemelt elismerést, tiszteletet,
és érezzék diákjaik bármilyen módon
kifejezett szeretét. Mert nekik ez az elismerés és köszönet valóban kijár.

NÉGYSZEMKÖZT

N. TÓTH ANIKÓ

„AZ IRODALOM EGYETLEN ESÉLYE, HA OLVASSÁK ÉS BESZÉL(GET)NEK RÓLA”. BESZÉLGETÉS PETHŐNÉ NAGY CSILLÁVAL
Hogyan lehet az irodalomórát különleges élmények keretévé tenni? Mivel
lehet felkelteni és tartóssá tenni a diákokban az olvasás iránti vágyat? Hogyan járulhat hozzá egy-egy irodalmi
mű, a róla való (közös) gondolkodás a
személyiség alakulásához, a döntő felismerésekhez? Ezek a kérdések számos
magyartanárt foglalkoztatnak. Köztük
Pethőné Nagy Csillát, a pécsi Babits
Mihály Gimnázium vezetőtanárát, aki
tudását tankönyvcsaládokban, a befogadást és képességfejlesztést támogató
irodalomtanítási módszereket pedig
nagyszerű kézikönyvében tette közzé.
A tanárok munkáját képzésekkel is segíti.
Miért választottad a tanári pályát,
azon belül a magyar szakot?
Fizika tagozatos gimnáziumi osztályba jártam. Másodikra derült ki számomra, hogy szabadabb, alternatívabb,
széttartóbb utakat is megengedő gondolkodást kínál számomra az irodalom, illetve az irodalomtanárom. Ehhez
választottam azután a történelmet, de
1989 óta csak magyart tanítok szakvezetőként, tanárjelöltek gyakorlatát is segítve. Irodalommal akartam foglalkozni, nem feltétlenül tanárként. Valójában
az, hogy pedagógus szeretnék lenni, a

gyakorló tanításom során dőlt el, amit
szintén gimnáziumi magyartanárom
vezetésével, nagy szabadságban végezhettem egykori alma materemben.
Milyen irodalomtanári minták között szocializálódtál?
Talán az első kérdésre adott válaszomból is nyilvánvaló, hogy legnagyobb hatással középiskolai magyartanárom volt rám. Az 1970-es években
műközpontú, strukturalista szemlélettel
tanította az irodalmat, Szépe György
tanár úr generatív nyelvtan kísérletének
keretében a nyelvtant. Ez nagyon nagy
szó volt. A magyartanárom napi szinten
nyomon követte szaktudományainak
területeit, olvasott és kezünkbe adott
kortárs irodalmat. Hálás vagyok azért,
hogy ideológiamentesen, akár rejtett
tantervet bevállalva, az értelmezést párbeszéd-szituációkra építve kínálta az
irodalmat a 3 T (támogatás, tűrés, tiltás)
korában. Én tankönyvet akkor láttam,
egy évben egyszer, amikor kifizettem
és hazavittem. De olvastunk Jelenkort,
Nagyvilágot, Élet és Irodalmat. Persze,
jó szívvel emlékszem arra a tanárnőre,
aki az általános iskola felső tagozatán
tanított, megalapozta kíváncsiságomat,
rászoktatott a könyvtárba járásra, olvasásra. És igen, a szegedi egyetemen is

voltak szakmailag és emberileg is remek
tanáraim, mint például Keserű Bálint
vagy Ilia Mihály.
Mikor és minek (vagy kinek) a hatására fordultál el a magyar nyelvterületen
elterjedt poroszos, pozitivista alapozású
irodalomtanítástól?
Hát persze, hogy Szende Béláné, Ibi
néni volt itt is az inspiráló, aki – ma
már tudom – a szókratészi kérdve kifejtő módszert használta. Vagyis az
egyetemig nem szocializálódtam pozitivista alapozású irodalomelméleti
rendszerben. Bevont, aktivizált, gondolkodásra,
véleménynyilvánításra
ösztönzött bennünket a művel kapcsolatban. Ez nagyon sokat jelentett, mert
innen eljutni a hermeneutikához és a
recepcióesztétikához már csak egy lépés volt.
Az interaktív-reflektív tanulás változatos módszer- és eljáráskészletével azonban 1998-ban találkoztam (17 évvel a
diplomázásom után) egy meghívásos
továbbképzésen, amelyet a Nemzetközi Olvasástársaság, a Magyar Olvasástársaság és a Soros Alapítvány vitt
el számos volt szocialista országba. Itt
találtam meg a céljaimhoz azt a módszertárat, amit a mai napig használok,
formálok, alakítok, bővítek magam is.

NÉGYSZEMKÖZT

Milyen következményei lettek e
szemléletváltásnak a pályádon?
Oly nagy váltásra nekem nem volt
szükségem. A fentebb említett továbbképzés inkább az értelmes, számomra
is jelentéssel bíró pedagógia és módszertan fejleményeinek beépíthetőségét jelentette a napi osztálytermi
gyakorlatomba. Gondolok itt a szociálkonstruktivista pedagógiára mint a
tanulásról, tanulássegítésről való gondolkodásom új keretére, valamint arra
a módszertani tudatosságra, ahogyan
az épp aktuális tanulási célokhoz eszközként a módszereket, tanulási technikákat választom, alkalmazom. A
TUDATOSSÁG itt a kulcsszó, tudatosság a tanulási folyamatok tervezésében,
szervezésében, értékelésében.

klasszikus felé igenis vezet út a populáristól, a kortárstól, a maitól. Hogy a
módszertani repertoár eszköz- és nem
célkategória, hogy az akadémikus tudás
mellett, helyett van egy élményszerűbb,
laikusabb, olvasói tapasztalatokra, olvasói kérdésekre, olvasói reflexiókra épülő tudás is. Hogy gyermeket tanítunk,
nem tantervet, és nem is általánosan a
gyermeket, hiszen nagyon mások az iskolák, osztályok, családi hátterek, egyéni tudások és motivációk, tehát mindig
egyénre szabottan, egyéni tanulási utakat kínálva kellene segítenünk a tanulási folyamataikat.

A befogadó- vagy befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazása milyen változásokkal, illetve eredményekkel kecsegtet?
Elsőként említeném, hogy az irodalmi szövegekkel, az olvasmányokkal
való találkozást személyesebbé, a megértést párbeszéd-szituációkban működő aktív-reflexív folyamattá tehetik,
ami kiterjeszthető az olvasóközösségre,
az olvasóknak a műről szóló beszélgetésére. Mivel a tanuló személyesen vagy
csoportpárbeszédben alakítja ki a saját
jelentését, munkát, gondolkodást tesz
a saját megértésébe, bevonódik, érdekeltté válik, inspirációkat kap – ami
egyben azt is jelenti, hogy beállítódása
pozitívan alakul – tantárgyi tudásában,
olvasói stratégiáiban eredményesebbé
válik. Legalább ennyire fontos, hogy
olyan ön- és világismeretre tesz szert,
ami más műveltségterületeken nem
elsajátítható, illetve másmilyen aspektusokból elsajátítható. Harmadrészt – a
tudomány mai állása szerint – a kompetencia a legadaptívabb tudás, sokféle
kontextusban, sokféle változatban felhasználható, alkalmazható.

Milyen visszajelzéseket kaptál az új
módszerek meghonosítására tett kísérletek során diákoktól, tanároktól,
hivatalnokoktól?
Tudjuk, a pozitív megerősítés motiváló, jobbra sarkalló erő. A tankönyvcsaládot a tantervi változások és kiadói
lehetőségek nyomán vagy ötször dolgoztam át, míg elnyerte mai formáját,
szerkezetét. A fejlesztési folyamatokban nagy szükségem volt a lektori, kiadói, felhasználói visszajelzésekre, szerencsére nem volt hiány sem a kritikai,
sem a dicsérő észrevételekben. Mivel
tanítok, szinte mindent kipróbáltam
a tankönyvi feladatokból, volt bizony,
hogy egy osztály szedett ízekre feladatot vagy tankönyvi szöveget. Nagyon
sokat köszönhetek Arató Lászlónak, a
Magyartanárok Egyesülete elnökének,
aki nagy tudású, kritikus lektorként segítette a munkámat. Támogató-elfogadó, értékelő gesztusokkal találkoztam
az akkreditációs folyamatokban is. A
tankönyveket kísérő Módszertani Kézikönyv pedig – úgy gondolom – mérföldkő lett az irodalomtanítás szemléletének formálásában. Ugyanakkor az
irodalomtanítás ilyenfajta felfogása ma
sem általános, a konzervatív oktatásirányítás, a tanártársadalom konzervatívabb része jócskán megnehezíti a
paradigmaváltást.

Melyek voltak a legfontosabb felismerések, tapasztalatok, amelyekre a
tankönyveid és az irodalomtanítást
segítő módszertani kézikönyved írása
közben tettél szert?
Például, hogy az irodalom egyetlen esélye, ha olvassák és beszél(get)
nek róla. Hogy mindegy, mit olvas a
gyermek, csak olvasson, s ha nem olvas otthon, akkor az osztálytermet, a
magyarórát kell az olvasás elsődleges
terepévé tenni. Hogy, ha már olvas, lehetőleg jó irodalmat olvasson, s hogy a

Számtalan képzést tartottál nemcsak
Magyarországon, hanem pl. erdélyi és
szlovákiai magyar pedagógusközösségekben is. Tapasztaltál-e különbséget
az irodalomtanítás céljait, feladatait,
a tantárgy presztízsét, a kollégák attitűdjét illetően az anyaországi és a határon túli képzések során?
Általánosságban talán elmondható,
hogy a határon túli irodalomtanításnak küldetéses szerepe is van, és ez
természetes. A magyarság megmaradásának egyik, ha nem a legfontosabb

feltétele az anyanyelv megmaradása. S minél inkább szórványban kell
magyar irodalmat tanítani, nyilván
annál nagyobb a felelősség, a feladat,
a küzdelem, sokszor a kiszolgáltatottság. Ugyanakkor mindig lenyűgöz
erdélyi tanártársaim szakmai-módszertani felkészültsége, ami a Bolyai
Nyári Akadémiának is köszönhetően
nagyon tudatosan tervezett úton halad, mondhatni, naprakészen reagál
a kihívásokra. Itt, Szlovákiában most,
Nyitrán volt szerencsém először megtapasztalni, milyen csodálatos programok, hatékony szakmai találkozások
születhetnek, ha egyetem és iskola
összefog, ha az egyetem támogat, szervez, segít, ösztönöz. Ezúton is gratulálok a LEGERE projekthez, szellemiségéhez, vállalásához.
Azt mondtad, a nagykamaszok, a
középiskolások a te igazi korcsoportod. Miért?
Nem konformak. Lázadnak, ellentmondanak, vitatkoznak. Minden poénlehetőséget kihasználnak, minden
labdát lecsapnak. Ugyanakkor nyitottak, kíváncsiak, képesek rugalmasan
és mélyen gondolkodni, empátiát gyakorolni, alternatívákat állítani. Épp az
ön- és világismeret dinamikus, aktív,
kétkedő, kereső, pörgős útját járják. Ha
jóval, jókor és jól kínáljuk meg őket,
segíthetjük személyiségük és értelmük
kibontakozását.
Ez az interjú a középiskolásoknak
szóló Legere Irodalmi Verseny apropóján készült, amelyen a felkészítő tanároknak, illetve a nyitrai egyetemistáknak, tanárjelölteknek tartottál képzést.
Milyen benyomásaid vannak a rendezvénnyel kapcsolatban?
Lenyűgözött, amikor beléptem a
nagyelőadóba és megláttam, hány csapat, hány diák, hány felkészítő kolléga
vesz részt a megmérettetésnek ezen a
fordulóján. Hogy a tanárjelölt egyetemisták segítik a szervezést. Igazi összhang, igazi együttműködés. Szimpatikus, hogy a verseny csapatmunkára
épít, hogy a fordulók más-más témához kapcsolódnak, hogy a diákokat
egyetemi oktatók előadásai segítik a
felkészülésben és kreatív, ötletes feladatlapjai a versenyben. Úgy vélem,
ez a verseny fontos ÖSSZEFOGÓJA a
szlovákiai magyartanításnak, elméletnek és gyakorlatnak… „középiskolától
egyetemig”. Sok erőt, kitartást és sikert
kívánok hozzá még sok-sok évig, az
idők végezetéig!

A KÖNYV HÓNAPJA

RADICS RUDOLF

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYVEK
AZ IRODALOMOKTATÁS KONTEXTUSÁBAN1
„Az elmúlt években mintha a magyartanításban éppen a lényeget felejtettük volna el. Azt ugyanis, hogy
az egésznek az a célja, hogy a diákok
megtanuljanak értőn olvasni, hogy
bele tudjanak helyezkedni más korok,
emberek, értékek, problémák világába, hogy megtanulják elemzőn látni
önmagukat és azt a világot, ami körülveszi őket, hogy érzékenységet, figyelmességet és empátiát tanuljanak, hogy
azonosulni tudjanak olyan értékrendekkel, amiket az irodalom hordoz,
hogy példákat, eszményeket és elveket lássanak maguk előtt, hogy szeressék az irodalmat, hogy érezzék: az
irodalom megkönnyíti és gazdagabbá
teszi az életet, hogy az élet izgalmassá és kihagyhatatlanul fontossá teszi
az irodalmat” — írja tanulmányában
Fenyő D. György irodalomtörténész,
pedagógus. Ahhoz, hogy elérjük a fentebb kifejtett részcélokat, előbb képessé kell válnia az iskolának arra, hogy
a társadalom fejlődését szolgálva, ne
csak a tartalmat, hanem annak átadási módszereit is megújítsa. Mit értünk
módszer alatt? Míg tudományos értelemben a módszer általában a célhoz
vezető utat, illetve eljárást jelenti, a tanítási módszer a tanítás céljához vezető útként, a tudás elsajátításához vezető eljárásként értelmezhető. A tanítási
folyamat sikerességét alapvetően befolyásolja a módszerek és eljárások megfelelő alkalmazása. Ezért jelen írásban
arra vállalkozom, hogy néhány általam is ismert és a mindennapi tanítási
folyamatban használt módszertani kézikönyvet mutassak be, az irodalomtanár-jelölteknek, illetve a gyakorló
pedagógusoknak egyaránt, így elősegítve, hogy a megfelelően kiválasztott
technikák növeljék a tanítási-tanulási
folyamat hatékonyságát, illetve felkeltsék a diákok egyes tananyagrészek
iránti érdeklődését.
CSERHALMI ZSUZSA: AMIT A
IRODALOMTANÍTÁSRÓL TUDNI
KELLENE (2001)

Cserhalmi Zsuzsa egyetemi hallgatóknak (és gyakorló pedagógusoknak)

szánt könyve 2001-ben jelent meg a
Korona Kiadó égisze alatt. Cserhalmi
elsősorban az irodalomtanítás során
felbukkanó problémák mentén körvonalazza mondanivalóját, majd a
történetileg változó irodalomfogalom
kialakításának módszereire, a műismeretre, az elméleti és történeti képzés technikáira helyezi a hangsúlyt. A
könyv négy fő fejezetre tagolódik: a
tanári pályára készülők célképzetének
és feladattudatának feltérképezésére,
az irodalomórán történő ismeretközvetítés módszertanára, valamint az
ismeretközvetítés tanári technikáira. A „tankönyv” egyetemi hallgatók
irodalomtanítással kapcsolatos óravázlataival, illetve jegyzőkönyveivel
zárul. Cserhalmi könyve leginkább
azzal a céllal íródott, hogy segítő kezet
nyújtson azoknak a tanárjelölteknek,
illetve pályákezdő pedagógusoknak,
akik úgy érzik, hogy szükségük van
némi támaszra a vizsgákra való felkészülés, valamint az oktatási-nevelési
folyamatba való betagozódás kezdeti fázisában. Viszont ez nem zárja ki
azt, hogy a gyakorló pedagógusok is
forgassák a könyvet, hiszen ahogy a
könyv címe is jelzi, mindent tartalmaz
— „Amit az irodalomtanításról tudni
kellene”.
PETHŐNÉ NAGY CSILLA: MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV (2005)

Pethőné Nagy Csilla az interneten
digitálisan is elérhető módszertani
kézikönyvére a magyartanárképzés
alapműveként hivatkoznak. A módszertani ötlettár a Korona Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben. A
kézikönyv célja, hogy egyfajta útmutatóként ötletekkel és különféle fortélyokkal lássa el a tanulási folyamat
szervezőjét. Bár a kézikönyv a Korona Kiadó tankönyveivel (Irodalomkönyv 9–12. és Irodalomtankönyv
a szakközépiskolák számára 9–12.)
dolgozó pedagógusoknak kíván segítséget nyújtani, nem zárja ki, hogy
az adott módszereket beilleszthessük a szlovákiai magyar tankönyvek
használóinak tudástárába is. A kézikönyv három fő fejezetre tagolható:

_______________________________________
1 Jelen munkát a Magyarország Collegium Talentum 2019 programja támogatta.

a tudományelméleti háttér ismertetésére, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanulási
folyamat tervezésére és szervezésére,
valamint az interaktív és reflektív tanulási technikák a befogadóközpontú
és kompetenciafejlesztő irodalomtanulás szolgálatában című fejezetre
(technikaleírások). A kézikönyv végén évfolyamokra bontott tanmenetjavaslatokat is találunk, amelyek az
egyes tananyagrészekben rejlő tanítási lehetőségekre hívják fel a figyelmet. Kiemelendő, hogy a módszerek
vizualizálása és gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése apropóján 2011
márciusában öt módszertani szemléltetőt (1. Asztalterítő és T-táblázat
kombinálása, 2. Jellemtérkép készítése, 3. Kettéosztott napló, halmazábra;
4. Fürtábra, 5. Jelölés, jelöléstáblázat
– interaktív jegyzetelés) töltöttek fel
a Nemzeti Tankönyvkiadó (NTK)
YouTube-csatornájára.
SIPOS LAJOS (FŐSZERK.): IRODALOMTANÍTÁS A HARMADIK
ÉVEZREDBEN (2006)

A 78 szerző írásaiból válogatott kötet
2006-ban jelent meg a Krónika Nova
Kiadó gondozásában. Ahogy a kötet
előszavában Sipos Lajos főszerkesztő
kifejti (szerkesztő Fűzfa Balázs), az első
rész három nagy fejezetet tartalmaz: 1.
Az irodalomtanítás elméleti pozíciói,
2. Horizontok az irodalomtanításban,
3. Műfaj, stílus, motívum témákat; míg
a második részben nyolc fejezet kapott helyet: 1. Pályaképek; 2. Portrék;
3. Látásmódok; 4. Kortárs irodalom; 5.
Világirodalom; 6. Színház- és drámatörténet; 7. Az irodalom határterületei;
8. Regionális kultúra címmel. A közel
ezeroldalas tanulmánygyűjtemény segédletként szolgálhat a gyakorló magyartanárok részére, hiszen az egyes
fejezetcímek utalnak a magyar irodalom érettségi kövelményeinek témáira, így elősegítik a diákok érettségi
vizsgára való felkészítését. De mit kamatoztathat mindebből a monumentális anyagból egy szlovákiai magyar
pedagógus? Az elméleti hátteret biz-

A KÖNYV HÓNAPJA

tosító írások segítségével fejleszthetjük az irodalomtudományról való ismereteinket, ezzel biztosítva a tanári
tudás folyamatos megújítását, illetve
a szövegalkotás és szövegbefogadás új
lehetősegeinek megismerése során kellőképpen elmélyülhetünk a stratégikus
szövegfeldolgozás tanításának rejtelmeiben. A gyakorlatiasságot kedvelők
számára pedig mindenképp ajánlatos
elmélyülni a második rész kínálta ínycsiklandozó csemegékben, nekik ajánlom Arató László Populáris regiszter az
irodalomtanításban című tanulmányát,
amelyben a szerző a Hamlet egyes sajátosságait a Columbo című sorozattal
hozza párhuzamba, vagy a felvezetőben is idézett Fenyő D. György írását,
aki a Sorstalanság tanítása során felmerülő kérdések mellett kitér a filmadaptáció iskolai feldolgozására is.
PETRES CSIZMADIA GABRIELLA:
SZEMÉLYES (AZ) IRODALOM
(2014)

Petres Csizmadia Gabriella monográfiája 2014-ben jelent meg a pozsonyi
Kalligram kiadó gondozásában. A
monográfia „kiváló áttekintést ad az
önéletírás elméleteiről, széleskörű
irodalmi tapasztalatainak köszönhetően képes több területen is alkotó
módon kapcsolódni az önéletírói műfajok szakirodalmához” — olvasható
Dobos István egyetemi tanár könyvajánlójában. A könyv sajátossága,
hogy az autobiográfiai kutatás általános pedagógiai-didaktikai feltételei
mellett kitér a személyes szövegtípusok irodalompedagógiai koncepciójának, vagyis különböző stratégiák,
módszerek és tanulási eljárások ismertetésére is. Mindenképp érdemes
kiemelni Az intimitás és nyilvánosság
határai/hatásai az internetes én-szövegekben című fejezetet, melyben a
szerző különféle internetes én-szövegek pedagógiai-didaktikai feldolgozásaival foglalkozik (a Patchworkálom feladat például „az írott nyelvi
kommunikáció során megfigyelt írói
stílusra, sajátos kifejezésmódra, szófordulatokra a személyiség árulkodó
jegyeiként irányítja a figyelmet”). A
monográfiában olvasható módszertani technikák nagyon jól alkalmazhatók a tanórai foglalkozásokon, ahol
a diákok megismerkedhetnek az
autobiografikus szövegek értelmezési
szempontjaival, valamint az őket foglalkoztató én-témák értelmezési lehetőségeivel.

N. TÓTH ANIKÓ – PETRES CSIZMADIA GABRIELLA: MÓDSZERTANI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY AZ
IRODALOM OKTATÁSÁHOZ (2015)

Az N. Tóth Anikó és Petres Csizmadia Gabriella által összeállított módszertani szöveggyűjtemény 2015-ben
jelent meg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. A kötet négy egységre
oszlik: 1. Az irodalomtanítás elméleti
kérdései, 2. Az irodalomtanár feladatai, 3. Ötletek és óraminták, 4.
Játéktár. A korszerű irodalomtanítással foglalkozó szöveggyűjteményben
többek között olyan tanulmányokkal
találkozhatunk, melyek az oktatási
folyamat során felmerülő dilemmákat, az olvasóvá nevelés kérdését, a
kompetenciaalapú irodalomoktatás
összetevőit, illetve a szövegértésiszövegalkotási kompetencia fejlesztési lehetőségeit tematizálják. A kötet
utolsó fejezete (Játéktár) 111 interaktív és reflektív tanulási technikával
próbálja ellátni az oktatási folyamat
szervezőjét. A szöveggyűjtemény
módszertani jellegét még inkább erősítik az egyes interaktív, élményközpontú értelmezéseket kínáló lehetőségek. Kiemelendő például Edgar
Allan Poe A vörös halál álarca című
novella élményközpontú feldolgozása, vagy A Pál utcai fiúk című regény
egyes fejezeteinek projektmódszerrel
történő tanítása.
CZIMER GYÖRGYI – KOVÁCS
SZILVIA – MIKLÓSVÖLGYI MIKLÓS: AZ IRODALOMTANÍTÁS ÚJ
ÚTJAIN (2015)

A három szerzőpáros nevével fémjelzett (elektronikus formában elérhető) módszertani kézikönyv 2015ben jelent meg a Debreceni Egyetem
Tanárképzési Központjának jóvoltából. A könyv három fő fejezet mentén körvonalazható: 1. Konstruktív
pedagógia és kooperatív tanulás, 2.
Tehetséggondozás és irodalomtanítás, 3. Az irodalomtanítás új útjain.
Míg az első fejezet a konstruktív
pedagógia fogalmának, illetve módszertani alapjainak tisztázására fókuszál, addig a második fejezet a tehetséggondozás módszereit, többek
között egy-egy mese köré szerveződő önismereti foglalkozás részletes
leírását veszi górcső alá. A zárófe-

jezet az RJR modell (ráhangolódásjelentésteremtés-reflektálás) elméleti
áttekintése mellett különféle interaktív-reflektív technikák irodalomórán
való alkalmazására is kitér. Mindenképp érdemes elolvasni A facebook
mint lehetőség a reflektív és interaktív
tanítási-tanulási folyamatban című
írást, melyben a közösségi oldal
irodalomtanításban való alkalmazásáról kapunk érdekes tippeket. Példaként említhető az írásban kiemelt
második feladat, melyben a diákoknak Petőfi Felhők ciklusának címét
kellett értelmezniük privát üzenetekben, majd később a jobban sikerült
megoldások megosztásra kerültek a
tantárgyi zárt csoportban.
VOJTEK SÁNDOR: OLVASÓKÖZPONTÚ IRODALOMTANÍTÁS (2017)

Vojtek Sándor (1972–2013) hátrahagyott írásainak válogatása
2017-ben jelent meg a Magyartanárok Egyesülete Könyvtár és Katedra
című sorozatában. A kötet a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán
megrendezett VIII. Legere Irodalmi
Verseny keretén belül is bemutatásra került (ahogy több más felvidéki
településen is), Fenyő D. György
szerkesztő jóvoltából. A jelenlévő
gyakorló pedagógusok és tanárjelöltek nem csak kezükbe vehették a
kötetet, de Fenyő D. György irodalom-módszertani munkájába kapcsolódva élesben is kipróbálhattak
néhány feladatot. A kötet négy részre tagolódik: 1. Versek és drámák a
magyarórán, 2. Prózai művek a tanításban, 3. Témák, motívumok az irodalomban, 4. Az irodalomtankönyvek szemlélete. Ahogy az Iskola az
iskolában című fejezetben is olvasható, „Ötleteket, s nem kidolgozott
óraterveket adok, azt minden tanárnak magának kell elkészítenie, hogy
valóban élő legyen az óra”, vagyis a
szerző olyan mintákkal kívánja ellátni az olvasót, amelyek nem csak egy
maghatározott műre, hanem más
művekre is jól adaptálhatók. Olyan
érdekes ötletetekkel gazdagodhatunk a könyv által, mint például
hogyan készítsünk társasjátékot a
Csongor és Tünde alapján, vagy hogyan játsszunk vers-barkochbát a
Tücsökzene tanítása során.
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BRUTOVSZKY GABRIELLA

SZÓRAKOZTATÓ FORMÁBAN MEGÍRT
IRODALOMTÖRTÉNET

NÉNYEI PÁL:
AZ IRODALOM VISSZAVÁG

Nényei Pál alternatív irodalomtörténeténetének harmadik része
2019-ben jelent meg, melyre nagyon
sokan vártak kifogyhatatlan érdeklődéssel (az első kötet 2015-ben). Az
irodalom visszavág nem egy megszokott tankönyv vagy amolyan száraz segédanyag, sokkal inkább egy humorral, közvetlenséggel, meghökkentő
nyitottsággal és összefüggésekkel teli
könyv. A szerző maga is középiskolai
tanár, így számos ötlete, továbbgondolása diákjaival való munkájának eredményeképpen született meg. A könyvsorozat témája képlékeny, izgalmas,
olyasfajta összefüggéseket láttat meg,
amit tanárként jómagam is óriási lelkesedéssel és felismeréssel fogadtam.
A sorozat elsődleges célközönsége a
diákság, azok közül is nem feltétlenül
az irodalom iránt fogékony és érdeklődő kamasz. Ugyanakkor elmondható, hogy remek kiegészítő anyagként
használható a kötetek bármelyike
mind a tanár, mind az irodalom iránt
lelkesült diák számára.
Kiknek ajánlja a szerző a könyvét?
(...)
– akiknek piszkos és gyűrött a füzetük – ha el nem veszett már év elején

– akik egyszerűen nem képesek olvasónaplót írni
– akik kizárólag szomszédjukról, illetve a füzetükből másolják a dolgozataikat
– aztán gátlástalanul puskáznak
– akik a „kötelező olvasmány” kifejezés elhangzásakor heveny undort
éreznek, és azonnal internetes összefoglalások meg Kötelezők röviden című
kiadványok után néznek
– akik a memoriterek magolása közben szitkozódnak, és a költő meg a tanár édesanyját emlegetik
– akik olyanokat mondanak, hogy
minek foglalkozni olyan dologgal, aminek semmi értelme (...)
A könyvsorozat legnagyobb előnye,
hogy az irodalmat nem úgy kezeli,
mint egy magasztos, misztifikált dolgot, hanem mint egy bennünket körülvevő, a hétköznapiságot tükröző,
igencsak emberszagú jelenséget, mely
beleivódik a mindennapjainkba, még
akkor is, ha ezt eddig sosem fedeztük
volna fel.
„Ha elkezdesz sztorizni (‚És akkor
odajött a csajom anyjának a szeretője,
és azt mondta, de ez tök komoly, hogy
húzzak el a…, mert rendőrt hív. Én
meg erre megfordultam, köptem egyet

a földre, és otthagytam őket. A csajom
meg utánam futott, de már későn.›),
személyedben máris megszületett egy
kis epikus. És egy irodalmi művecske.
De epikus mű az is, ha viccet mesélünk:
‹Pistikét felelteti a tanárnő, de Pistike...›
Ha elkezdesz lelkizni (‹Tegnap éjszaka végig rád gondoltam, úgy éreztem
magam, mintha forogna velem a világ,
fájt a szívem, és nagyon-nagyon hiányoztál!›), hopp, lírikus lettél, hiszen a
belső világodról, lelked történéseiről
vallottál. Levelet írsz gyötrelmeidről?
Lírikus vagy.
(...) Bár... tulajdonképpen minden
beszélgetés dráma. Hiszen elbeszélő
nincs, csak beszélnek, beszélnek a szereplők! Mi, mindannyian. Leültök kávézni és beszélgettek? Az egy élőtársalgási dráma. Szerző nélkül.”
Az irodalom visszavág kötetei a ’Tilos
az Á’ kiadó kamaszoknak szóló sorozatában jelentek meg. Nagyjából követik
a gimnáziumi tananyagot, csak sokkal
részletesebben és hangsúlyeltolódásokkal mesélik el az irodalom történetét. Az eddig megjelent részek témája
magába foglalja az irodalomtörténet
ókortól a felvilágosodásig tartó periódusát. A kísérletezés egy fő elv a
kötetekben. Látunk kortárs művekre,
filmekre való utalást, de nem tekint-
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hetjük ezt a fajta kortárs kapcsolódást
a kötet fő szervezőelvének, hiszen nem
egyszer a mítosz, a folklór és az irodalom kapcsolatának kérdéséhez vezet
vissza egy-egy témakör.
Sok mindent elárul a kötetről a borítója, mely a Star Wars univerzumát
idézi: a főcímből ismerős betűtípus felett a Darth Vaderként ábrázolt rossz
tanuló és a Luke Skywalkerként megjelenített szorgalmas diák áll szemben egymással, majd együtt lépnek
be a Pokol kapuján, és a harmadik
kötetben együtt ülnek Anonymus két
karján. A könyv borítóján elhelyezett
karika figyelmeztet, hogy csak 14 év
fölötti olvasóknak ajánlják a műveket,
az olvasóhoz gyakran kiszóló elbeszélő pedig esetenként figyelmezteti a
„széplelkű” olvasókat, hogy mely részeket érdemes átugorniuk. Persze aki
valóban átugorja ezeket a magyarázatokat, az alighanem lényegi lépéseket
hagy ki a magyarázatból.
De hát mi minden derül ki ezekből a
könyvekből? Csak egy-két példa...
Az Antigoné kapcsán: „Felnőtt korban szinte kötelező rendesnek és törvénytisztelőnek lenni. Kiállni az iskola
értékei mellett. Kiállni a rendszerért,
harcolni a cigi ellen, hogy „ez aztán
egészségtelen, hagyd abba, fiam”! (…)

Miért kell ez, tehetjük föl a kérdést.
Miért csinálja – lényegében – ugyanezt
Kreón (a világirodalom első „felnőttje”)? Miért okoz neki örömet, hogy Antigonét „szívatja”? Hogy hatalmaskodik
vele, és magyarázat nélkül parancsolgat
neki? Hogy visszaél hatalmával, tiszteletet követel csak a beosztása miatt,
mert király – olyan tiszteletet, amiért
nem harcolt meg? Miért kell tisztelni
egy tanárt? Csak azért tisztelni, mert
tanár?”
A könyv szerint az irodalom alapján
többet tudhatunk meg a reggeli merevedésről is. Hiszen ha vagyunk olyan
bátrak, és az ügyben a görög mitológiához fordulunk, hamar kiderül, hogy a
szerelmi képességeiről is ismert Orion
hajnalban volt a legaktívabb, az is előfordult, hogy szatírrá változott.
Hányan gondolkoztunk el azon,
hogy lehet párhuzamot vonni Odüszszeusz és Hófehérke között? Vagy
Odüsszeusz távollétét a válás modern
problémájával összefüggésbe hozni,
Télemakhosz központi szerepéből kiindulva.
Továbbá új megvilágításban láthatjuk például Szent Ágostont, Assisi Szent
Ferencet, Villont, Boccacciót, Balassi
Bálintot és Shakespeare-t. Emellett az
olyan fontos témakörök és fogalmak

szemléletes bemutatása sem marad
el, mint a rímfajták, rímszerkezetek, a
líra, a figura etymologica, a legenda, az
epika, de arra is fény derül, hogy mi
a kapcsolat a reneszánsz színház és a
mackósajt között.
De számos költői eszközt is könynyebben megvilágít a kötet szerzője,
hiszen példái hétköznapi beszédhelyzetekből származnak: „bejött egy német”, „a pofa kisodródott a motorjával”, „a 20. század még nem ismerte a
légdeszkát”, stb.”
És akkor zárásképpen néhány gondolat a szerző legutóbbi kötetének fülszövegéből:
„Mármint – akkor most mit jegyzeteljek le? Mi lesz a lényeg ebben a
könyvben?
Például az, hogy az irodalom nem
használati tárgy, nem kulcslyuk a szerző hálószobájába, hogy a művészet
nem kinyilatkoztatás, ítélkezés vagy
megoldás a...
Ez mind nem, de akkor mi igen? Mi
az irodalom?
Ha megmondanám, lehet, hogy az a
mondás már maga lenne az Irodalom.
Úgyhogy inkább gyertek, menjünk a
Hit Fényétől az Ész Világosságáig.”

PSZICHOLÓGIA

FEHÉR ÁGOTA

TERHEINK ÉS LELKI ERŐFORRÁSAINK
Mindannyian bizonyosan arra vágyunk, hogy csak örömteli pillanatokból álljanak napjaink, mégsem tudjuk
elkerülni, hogy életünket különböző
megterhelő történések, időszakok kísérjék. Mivel ezek kivédhetetlenek,
leginkább arra érdemes figyelnünk
ilyenkor, hogy hol és hogyan találhatunk támaszt, új egyensúlyt. S mivel az
a legjobb, ha a támaszra a saját belső
világunkban, készségeinkben lelünk
rá, leghatékonyabb ezeket tudatosítanunk.
A pedagógusok hivatása eredendően magában rejti a támasz nyújtásának képességét, különösen abban az
érzékeny időszakban, amikor a gyermekek személyiségének formálódása
a legintenzívebb. Jelentős szerepe van
ezért a gyermekek nevelőinek abban,
hogy úgy jelentsenek támaszt számukra, hogy ezzel együtt hosszabb távon
is erősítsék belső erőforrásaikat, tudatosan is fejlesszék a gyermekek lelki
ellenálló képességét. Bizonyos, hogy a

gyermekcsoportok életét óhatatlanul
átszövik az összeütközések, konfliktusok és az agressziónak különböző formái. Az ezekben való helytállás során
még kiemeltebb a személyes, belső lelki erőforrások szerepe, melyek a jövőbeli hasonló helyzetek könnyebb elviselésében, a velük való megküzdésben
ugyancsak segítséget nyújtanak.
Jelen írás mindezért áttekinti a
reziliencia jelenségvilágát, s célja az
érintett összetevők fejlesztési irányainak és lehetőségeinek tudatosabbá
tétele a pedagógusok számára, ezáltal
pedig a gyermekek sérülékenysége
mellett lelki erőforrásaik gazdagítása,
megküzdési folyamataik továbbfejlesztése.
TRAUMA ÉS SÉRÜLÉKENYSÉG
A trauma fogalma alatt „olyan eseményeket értünk, amelyek megrázó
hatással vannak az egyén életére, önképére, világképére, kapcsolatrendszerére, valamint mentális egészségére”

(Perczel Forintos, 2011, 491). Bizonyított, hogy a traumatikus élmény legfeszültebb pillanataiban az agy a szokásos fogalmi feldolgozástól eltérő, ún.
adatvezérelt információfeldolgozásra
(Ehlers–Clark, 2000) vált át. Mindezzel együtt jár a szenzoros benyomások
elárasztásának élménye, egyfajta sodródás, rémület, kétségbeesés, az átélt
negatív élmény későbbi visszatérése
– a megterhelő emlékképek elől pedig
nem lehet kitérni.
Nem kérdés, hogy tágabb természeti-társadalmi környezetünkben és
személyes belső világunkban is a fejlettség növekedése szinte együtt jár a
sérülékenység növekedésével (Faragó,
2011, 58). A felidézett élmény ilyenkor jelentős érzelmi hatás alatt formálódik, elveszíti logikai kontextusát,
és a személy nem tudja azt múltbeli
élményként megélni, túllépni rajta, hanem „megreked a pillanatban”
(Perczel Forintos, 2000, 320). A sérülékenységet fokozza, hogy hiába az
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élmény elnyomásának szándéka, a személy mégis egyre intenzívebben figyeli
a traumával bármilyen kisebb hasonlóságot mutató helyzeteket (Wegner–
Erber, 1992). Az ember hosszabb távon is hatása alatt marad a megterhelő
eseményeknek, azokra teljes személyiségével reagál. Elvész biztonságérzete,
testi-lelki integritása sérül, és kiemelt
élményévé válik a trauma ismétlődésétől való rettegés (Bóna, 2015).
A traumatikus élmény feldolgozása
akkor lenne sikeres, ha beilleszthető
volna az egyén korábbi élményeinek
tárába, azonban a traumatikus élmény
szinte megakadályozza a szabad önfeltárást, s ahogyan azt elfojtani törekszik az egyén, úgy egyre inkább
titokká válva zárja be magába (Bagdy,
2013). Támogató kapcsolatban, ahol
ismét van lehetőség bizalmat átélni, és
az élményről beszámolva azzal szembenézni, a traumatikus élmény lassan
átértékelhetővé válik, s a kapcsolódó
negatív érzelmektől is lassan egyfajta
megtisztulás következhet be (Perczel
Forintos, 2000).
Ne feledjük azonban: „csak a mélypontok késztetnek arra, hogy a fájdalmasan hozzáférhető mély bugyrokból
előhívjuk a rejtett tartalékokat… Meg
kell élni a szenvedést, és el kell jutni
a mélypontra, a gödör aljára ahhoz,
hogy az ember képes legyen onnan
elrugaszkodni” (Almási, 2013, 22). Ez
a folyamat segít megtapasztalni azt is,
hogy a személy tulajdonképpen valóban képes volt átélni a helyzetet, s a
nagy teher pozitív erőforrásokká formálható. A pozitív adaptáció „olyan
ugródeszkához hasonlítható, amely a
túlélőt a funkciók korábbinál magasabb szintjére repíti, vagyis azt jelenti,
hogy a személy nyert valamit a trauma
által, és nem azt, hogy valamit elveszített ugyan, de felépült (azaz homeosztatikusan visszatért az alapszintre),
vagy hogy semmit sem veszített, vagyis a traumához rugalmasan viszonyult” (Linley, id. Kulcsár, 2005, 297).
A REZILIENCIA JELENSÉGVILÁGA

A reziliencia fogalom kiemelt jelentése: lelki ellenálló képesség. A reziliens
személyiség rugalmas, hajlékony –
ahogyan a resalire fogalom jelentése:
előre, hátra hajolni, és közben egyenesen megmaradni, nem eltörni (Bagdy,
2013, 70). A fogalom eredetileg a műszaki, fizikai tudományok, valamint az
ökológia és az építészet világában volt
használatos, kiindulópontja a testek

ütközése esetén tapasztalt reakció: az
eredeti forma rugalmas visszanyerése
volt.
Később veszélyeztetett, illetve súlyosabb mértékű stressz alatt álló gyermekek vizsgálatán keresztül ragadták
meg a fogalomkört, Bowlby is felfigyelt
arra, hogy traumatizált csecsemők és
kisgyermekek egy része mégsem vált
patológiás fejlődésűvé (Szokolszky–V.
Komlósi, 2015). A fogalomkör további
pontosításai során később hangsúlyossá váltak a traumából való felépülés
folyamatához kapcsolódó kutatások
(Kiss, 2015).
George Bonanno megfogalmazása
alapján a reziliencia azt a képességet
jelenti, amellyel az ember „testi-lelki
szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek
átélése után gyorsan vissza tudja nyerni lelki egyensúlyát” (id. Szendi, 2013,
124). A reziliencia mint rugalmas ellenállási képesség egyúttal magában
rejti, hogy az érintett szervezet vagy
rendszer „az erőteljes, megújuló vagy
akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódni képes” (Kiss, 2015,
352). A fogalom érezhetően kibővíti
a trauma fogalmának kereteit, hiszen
minden olyan veszélyeztető helyzetet
magában rejt, ami rendkívüli, akár
sokkszerű hatással társul, s ezek ellenére sikeres alkalmazkodást hoz létre.
A reziliens emberek alapvetően nyitottak, rugalmasak, a nehéz helyzetekre, fenyegetésekre is tudnak pozitív érzésekkel, akár humorral válaszolni. Ha
ők és rokonaik nem sérültek meg, akkor tudnak mély hálát érezni, a megsérült társaikkal pedig mély együttérzést, segítőkészséget és érdeklődést
tanúsítanak (Szendi, 2013). Mindez
azt is magában rejti, hogy az egyén képes átmenetinek tekinteni a rossz dolgokat, és azokat nem általánosítja sem
önmagára, sem a világra nézve. Az optimizmus, a pozitív változásban való
hit, a helyzetek pozitív átkeretezése, a
remény, a hála mind-mind részei ennek a szemléletnek. Ez az értelmezési
keret pozitív érzelmeket is generál, és
hasonló pozitív húzóerőt képvisel a
személy társas világa számára.
A reziliencia létrejöttében, így a személyiség protektív védőfaktoraiban
egyaránt szerepet játszanak belső személyiségjelzőink: az önbizalom, optimizmus, vallásos hit, az élet értelmébe
vetett hit, érzelem- és viselkedésszabályozás, kiemelkedő tehetség valamiben, jó kognitív képességek. A család
oldaláról segíti létrejöttét a jó szülőgyermek kapcsolat, az édesanya ma-

gasabb iskolai végzettsége, a négynél
kevesebb gyermek, 2 év korkülönbség a gyermekeknél, valamint a kiterjedt családi háló. A társas környezet
tekintetében pedig protektív faktort
képvisel: az iskolához való kötődés, a
kompetens mentor személye, a normákat betartó barátok és a közösségi
tevékenység (Kiss, 2015).
A nehéz élethelyzetekben tehát sokféle lehetősége van az embernek. Ha
korlátot, akadályt érez, akkor mindez
megnehezíti számára a megküzdés
folyamatát, míg ha kihívásnak tekinti,
abba bevonódik és bízik a megoldás
lehetőségében, akkor mindez olyan
belső erőforrásokat hívhat elő, ami
akár egy korábbinál magasabb szintű
egyensúly elérését is lehetővé teszi számára.
A reziliens személyiség számára az
idő kezelése is sajátosan változik meg:
a múlt és a jövő helyett meg tudja élni
a jelen pillanatait. A percről percre
tett erőfeszítéseket érdemes megélni,
tudatosítani, hiszen ami belül történik ezek közben, az nagy segítségül
szolgálhat más, hasonló megpróbáltatásokkal való megküzdés folyamán
is. „A reziliencia azáltal születik, hogy
akkora egységekre bontjuk az időt, a
bármit, hogy az leküzdhetővé válik”
(Szendi, 2013, 139).
A REZILIENCIA MEGSEGÍTÉSE –
A PEDAGÓGUSOK LEHETŐSÉGEI

„A krízisek az élet által felkínált lehetőségek önmagunk megváltoztatására.
Még tudnunk sem szükséges, mi az,
ami megújulásra vár; csak késznek
és bizakodónak kell lennünk.” Luise
Rinser gondolata különleges üzenetet
hordoz mindannyiunknak, kiemelten
gyermekek nevelői, pedagógusai számára a pozitív látásmód fontosságáról
(Gruhl, 2013, 11).
A megterhelő élethelyzetekkel való
megküzdés folyamatát alapvetően sokan csak tehernek, nagy megpróbáltatásnak érzik, miközben a személyes
fejlődés és a sikeres élet szempontjából
sokkal eredményesebb volna ezeknek
a pozitív fogadása, a minőségi fejlődésfolyamataként való értelmezése.
Ahhoz, hogy ne csak egy korábbi,
hanem annál magasabb szintű, új
egyensúlyt elérhessünk, szükség van a
problémával való szembenézésre, annak tudatos feldolgozására, egyéni élmény-, érzés- és tapasztalatvilágunkba
való integrálására. A reziliencia megerősítése ezáltal megküzdési tartalékokat is létrehoz (Gruhl, 2013).

A pedagógusok hivatásuk beteljesítése során fontos mintát nyújtanak
a gyermekeknek. Amennyiben pozitív látásmóddal rendelkeznek, bíznak
abban, hogy megoldható a helyzet, és
ezért ők maguk is tehetnek, úgy az
önmagukban való bizalmuk megsegíti
a tényleges megoldás megszületését.
Természetesen a bizalom a gyermekek
bizalmának formálása tekintetében
is fokozottan lényeges. A pedagógiai
munka során mindez kibontakozik
abban a kötődésben, ami a gyermek
és a pedagógus között – leginkább az
édesanyával való kötődés mintájára
– kialakul, és ahogyan biztonságosságában a gyermek szükségleteire való
érzékeny ráhangolódás által megmutatkozik (Zsolnai, 2001). Másrészt a
bizalom úgy is megerősíthető, ha a
pedagógus a szabad kibontakozás lehetőségét is megadja a gyermekeknek,
miközben a kereteket, a támasz lehetőségét is nyújtja számukra. Ha megbízik
abban, hogy a gyermekek önmaguk
belső erőforrásaiból is tudnak meríteni, úgy ez a belső erő számukra is átélhető és gazdagítható lesz.
A reziliens személyiség nyitottsága
alapvető segítséget jelent abban, hogy
problémahelyzetekben ne akadjon
meg, hogy tudjon akár új látásmódot
is észrevenni. A nyitottságot megsegítő pedagógus számára ennek kialakításához nagyon fontos, hogy engedje
a gyermekek készségeinek kifejezését,
majd jelezze vissza számukra az elért
eredményeiket, így tudatosíthatja az
eredmény mögött rejlő belső utat.
A reziliens személyiség nyitottsága
együtt jár a kreatív szemlélettel, amit
ugyancsak egy olyan légkör segíthet,
amiben kifejeződhet a szokatlanság
vállalásához is szükséges önbizalom,
a játékosság, a változatosság, ahol a
kihívás pozitív értelmet kap, a sokszínűség előnyös és megengedett, s ahol
a lehetséges nézőpontbeli különbségek
is gazdagító erővel hatnak. Az ún. kreatív klíma támogató légkörének megvalósulásához a következő tényezők
szükségesek (Péter-Szarka, 2014):
kölcsönös bizalom, átlátható kapcsolatok, nyitottság, új ötletek, elgondolások támogatása;
kihívás és motiváció, a szervezet
céljaival való elköteleződés;
szabadság és autonómia az információk felkutatásában, a kezdeményezés lehetősége;
a nézőpontok, a tudás és a tapasztalat sokszínűsége, lehetőség egymás
véleményének megismerésére.

A reziliencia jelenségvilágával
együtt járó alapvető pozitív életszemlélet természetesen nem jelenti a nehézségek hiányát, ám a szemléletmód
nagy segítséget jelent abban, hogy a
nehézség előnnyé fordítható legyen.
A pedagógusok számára napról napra
kínálkozhatnak olyan mozzanatok a
gyermekekkel való együttlétük során,
amelyekben megannyi visszatükrözhető pozitív pillanat rejlik. Ha ezekre
és a gyermekek készségeiben rejlő pozitív elemekre is fókuszálni tudnak, s
azokat a visszatükrözés által megerősítik, az feltehetően gyakoribbá is válik a jövőben, vagyis könnyebben aktivizálható szükség esetén. Bizonyos,
hogy leginkább a meglévő készségeink
állnak rendelkezésre nehéz helyzetekben, míg egy vágyott új készség beépülése és aktivizálása kevésbé könnyen
valósulhat meg.
A rezilienciát kibontakoztató pedagógiai helyzeteknek közvetlen része
kellene legyen az elfogadás készségének megerősítése is. Amíg az egyén
lázad a körülmények ellen, addig nem
tudja belső erőforrásait mozgósítani
(Gruhl, 2013). Az elfogadás egyúttal
azt jelenti, hogy a személy képes megnyílni a valóság felé, s ezzel a hozzá
való kapcsolódását tudatosítja és elfogadja azt. A helyzet közelebb érzése önmagához segít azt értelemmel is
felruházni, ami jelzi az elfogadás, az
önmagába való integrálás megvalósulását. A folyamatban természetesen
nélkülözhetetlen a türelem, és az, hogy
közben a bizakodás és a megoldás felé
való orientálódás ne csorbuljon.
A pedagógusok hivatása napról
napra követve talán kevésbé hordoz
közvetlen látványos előrehaladást a
személyiség belső erőforrásainak gazdagításában. Mégis, bizonyos, hogy
a lelki ellenálló képesség folyamatos
fejlesztésére, készségeinek megerősítésére elengedhetetlen szükség mutatkozik a gyermekek nevelése során
– a jövő egyelőre rejtett kihívásai előtt
olyan személyiség tud megfelelni, aki
támaszkodni tud a biztosan meglévő
lelki bázisaira.
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REHÁK TÜNDE

MAGYAR TANNYELVŰ KÖZPONTI ISKOLÁK ÉS
KISISKOLÁK A MÁTYUSFÖLD KÉT JÁRÁSÁBAN1
A határon túli magyar kisebbségek
fennmaradásának egyik kulcskérdése,
hogy mennyire áll módjukban az iskolás korú generációknak anyanyelven
tanulni. A mindenkori magyar kormány Trianon óta szívügyén viselte és
viseli azt a célt, hogy a kisebbségi helyzetbe került közösségek otthonukban
is boldogulni tudjanak. A boldogulás
a határon túliak számára egyet jelent
a kisebbségi kultúra továbbadásával –
amelynek a helye elsősorban az iskolában valósul meg – és a kisebbségiek
többségi társadalomban való kiteljesedésében. Mindehhez a Magyarországgal szomszédos országok oktatási
kormányzatának a megértésére és támogatására, a kétoldalú kapcsolatok és
a szakmai együttműködés folyamatos
javítására is nagy szükség van.
A NÉPESSÉGCSÖKKENÉS ÉS
AZ ASSZIMILÁCIÓ HATÁSAI
A FELVIDÉKI ISKOLÁKRA

A felvidéki magyarság csökkenő demográfiai tendenciáit többek között
Gyurgyík László, demográfus kutatta.
Szisztematikus kutatásai során felmérte, milyen tényezők befolyásolják az
immár harminc éve felgyorsulni látszó fogyást. Megfigyelései és elemzései
alapján arra a következtetésre jutott,
hogy a magyarok létszámának intenzív
csökkenését három fő tényező okozza.
Az első tényező a természetes fogyás,
ennek fő oka, hogy a természetes népszaporulat negatív mutatói, az elöregedés, az alacsony születési számok a
szlovákiai magyarság körében eleve
magukban hordozzák a csökkenés tendenciáját. (Például a 2001–2010 közötti
időszakban 26,2%-kal kevesebb magyar nemzetiségű gyermek született,
mint az előző évtizedben, az elhalálozások száma pedig a folyamatosan növekvő átlagos élettartam ellenére jóval
magasabb volt a születések számánál.)
A második tényező a külső migráció, a tartós vagy átmeneti kivándorlás, amely a külföldön dolgozó, tanuló,
élő, illetve az országok között mozgó

állampolgárok egyre növekvő száma
miatt folyamatosan egyre erőteljesebben befolyásolja a magyar közösség
számának alakulását. A Gyurgyík által leírt harmadik tényezőt az asszimiláció jelenti, ami a nyelv- és nemzetiségváltás jelenségére utal.
Elmondható, hogy az asszimiláció
egyet jelent a kultúra és a nyelv elvesztésének, felcserélődésének párhuzamosan történő jelenségével. Az
asszimiláció számos oka közt a mi
helyzetünkben a vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek szlovák
nyelv- és iskolaválasztása tűnik a leginkább meghatározónak, ami nagyon
szorosan összefügg a magyar nemzetiségűek fokozatos elszlovákosodásával.
A részletes elemzések azt mutatják,
hogy az országos átlagot tekintve a
magyar-szlovák vegyes házasságokban született gyermekek 80%-a szlovák, 20%-a magyar nemzetiségű lesz.
A mutató súlyát jelzi, hogy a magyar
párú házasságok közel 30%-a vegyes
házasság (Gyurgyík, 2012; Kende,
Kosztandinidisz, Szilassy, 1999).
Arról sem szabad elfeledkeznünk,
hogy a népszámlálási eredmények
hitelességét ezek mellett még az is
problematikussá tette, hogy a 2011-es
népszámlálás során a szlovákiai állampolgárok 7%-a nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. Gyurgyík
László becslése szerint a magyarok
számának megcsappanásában az aszszimiláció 60%-os, a természetes fogyatkozás 26%-os, a migráció 5%-os,
a nemzetiségükről nem nyilatkozó ismeretlenek hatása 9%-os súllyal lehetett jelen. Láthatóan a legkritikusabb
tényezőknek az asszimilációs mutatók,
illetve az azt legnagyobb mértékben
generáló jelenségek számítanak: a vegyes házasság, az iskolaválasztás, illetve a többségi nyelvi közegben végzett
munka, a szlovák többségű lakókörnyezet hatása, stb. (Gyurgyík, 2012).
Mindhárom tényezőt figyelembe
véve, főként pedig az asszimilációs
folyamatok súlyát szem előtt tartva,

_______________________________________
1 A munka az SHA Collegium Talentum programjának keretei közt készült.

megállapíthatjuk, hogy a magyar népesség száma folyamatosan csökkent
az elmúlt évtizedekben.
Mielőtt rátérnénk a mátyusföldi
régió tanügyi viszonyainak részletesebb elemzésére, fontosnak tartom
először az egyes fogalmak tisztázását.
A „kisiskola” kifejezést sokféleképpen
definiálják. Tanulmányunkban a különböző meghatározásokat és az országos viszonyokat szem előtt tartva,
kisiskolának tekintünk minden olyan
intézményt, amelyekben az oktatás
különböző évfolyamok összevonásával zajlik, illetve azokat az iskolákat, amelyekben megtalálható mind
a négy, illetve kilenc évfolyam, de a
tanulók létszáma nem éri el az ötven,
illetve a százhuszonöt főt. Ezt a kiindulópontot a következőkkel szeretném indokolni. 2004-ben bevezették
a tanulói létszámhoz kötött „fejpénz”
alapú normatív finanszírozást. Ennek
nyomán alig pár év alatt nemcsak az
alapvető pénzügyi problémák, hanem
az alacsony létszámú iskolák életben
maradási gondjai is megmutatkoztak.
Megkezdődött a küzdelem a fennmaradásért. Ez a probléma különösen
hátrányosan érintette a kisebbségi magyar tannyelvű iskolákat Szlovákiában
(Fodor, 2015).
A VIZSGÁLT RÉGIÓ:
MÁTYUSFÖLD

Mátyusföldnek mint földrajzi, történelmi és kulturális tájegységnek pontos körülhatárolása a mai napig vita
tárgyát képezi a kutatók közt, és a
történeti, néprajzi és földrajzi szakirodalom gyakran eltérően határolja be a
tájegységet. A 14. században minden
bizonnyal a Trencséni Csák Máté (Mátyus) uralma alá tartozott északnyugat-magyarországi területet jelentette,
ahova mintegy 500 falu és 40 vár tartozott. Jóllehet Csák Máté utód nélkül
halt meg, ezt az egész területet róla
nevezték el először „Terrae Mathei”nek, más néven „Máté földjének”.
Napjainkban vannak, akik a Nyitra
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folyóig, mások a Garamig terjedően
határolják körül a nyugatról a Vág alsó
folyása, délről pedig a Kis-Duna által
kijelölt történeti tájegységet (Ág, 1996;
Novák, 2005). Ebben a tanulmányban
a Mátyusföld megnevezést szűkebb
értelemben, a kistérség Galántai és a
Vágsellyei járásaira vonatkozóan fogjuk alkalmazni. Ez a terület a Kis-Duna és a Vág alsó folyása által kijelölt
magyar többségű kistérséget jelenti. A
Galántai járás igazgatása alá összesen
harminchét település tartozik, míg a
Vágsellyei járás igazgatása alá tartozó
települések száma tizenhárom.
A Galántai járás egyike azoknak a
dél-szlovákiai közigazgatási egységeknek, amelynek kialakítása során tudatosan figyelmen kívül hagyták az „éles
nyelvhatárt”. Észak-déli irányban egymáshoz nem tartozó kistérségeket adminisztratív eszközökkel egybekényszerítve szlovák többségű egységeket
alakítottak ki. Ez a fajta elhatárolás a
mai napig érezteti negatív hatását, hiszen a magyar nemzetiségűek száma
folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat. Ezt tükrözik a 2001-es és a legutóbbi 2011-es népszámlálási adatok
is (Szarka, 2001, 208–222).
A népszámlálási adatokból kiderül,
hogy mintegy tíz év alatt a Galántai és
a Vágsellyei járásban is majdhogynem
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egyezerrel csökkent a lakosok száma.
Arányait tekintve viszont a Vágsellyei
járásban a tíz év alatt nem fogyatkozott
meg a magyar nemzetiségűk száma,
hiszen mindkét népszámlálás során
nagyjából 35%-ra tehető a magyarok
részaránya. Ezzel szemben a Galántai
járásban nagyon lecsökkent azoknak
az aránya, akik magyar nemzetiségűnek vallják magukat (38%-ról 31%ra). A többségi nemzetbe való ilyenfajta gyors beolvadás a szociológusok
kutatásai alapján nagyrészt a már említett asszimilációs folyamatoknak és a
vegyes házasságoknak „köszönhető”
(Népszámlálási adatok, 2001, 2011).
KÖZPONTI ISKOLÁK ÉS KISISKOLÁK A GALÁNTAI ÉS A
VÁGSELLYEI JÁRÁSBAN

A fentebb jelzett adatok/ megállapítások mind együtt és komplexen
befolyásolják a felvidéki és ezen belül
a mátyusföldi magyar tannyelvű iskolák tanulói létszámait. Azt, hogy ez a
komplex hatás mennyire befolyásolja
a Mátyusföldön található magyar tannyelvű iskolák beiratkozási adatait, jól
mutatják a következő táblázatok, amelyek egy évtized beiratkozási adatait
ölelik fel.
A táblázat meglehetősen borús képet
vetít elénk. Ha megnézzük, általános-
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2009/2010

2013/2014

ságban véve is nagyon kevés tanulót
íratnak be az egyes magyar többségű
községek és a két szlovák többségű
város magyar tannyelvű iskoláiba.
Azt is láthatjuk, hogy az elmúlt tíz év
alatt annyira lecsökkent a diákok létszáma néhány iskolában, hogy arra
kényszerültek, hogy bezárják kapuikat
(Taksonyban 2015-ben, Nemeskajalon
2016-ban, Nemeskosúton 2019ben). De nincs sokkal jobb helyzetben a vízkeleti, vágai, királyrévi és az
alsószeli vagy éppen a feketenyéki iskola sem. Ha a közeljövőben tovább
csökken a beíratott gyermekek száma,
akár a felsorolt hat iskola bezárására is
sor kerülhet.
Annak ellenére, hogy a diákok száma mindenütt csökken, a galántai
alapiskolában egészen a múlt tanévig
nőtt a beiratkozók száma, de a tavalyi beiratkozásnál erős csökkenés volt
tapasztalható. Összességében még a
járási város magyar tannyelvű iskolájára is a tíz év alatt egyfajta kiegyensúlyozottság vagy éppen stagnálás a
jellemző. Ez viszont jórészt azzal magyarázható, hogy a galántai alapiskola
diákjainak több mint a fele nem galántai lakos, hanem a környező településekről, többek közt az iskolájukat bezárni kényszerült szomszédos Kajalról
és Taksonyból érkeznek.
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Feketenyék

MTNY Alapiskola, 1–4. évf.

11

7

5

13

10

Vízkelet

MTNY Alapiskola, 1–4. évf.

4

5

10

3

5

Alsószeli

Alapiskola, 1–4. évf.

11

9

8

8

9

Galánta

Kodály Zoltán MTNY Alapiskola

25

31

39

39

30

Felsőszeli

Széchenyi István MTNY AI és Óvoda

7

13

12

9

14

Jóka

Gregovits Lipót MTNY Alapiskola

15

17

12

21

14

Nemeskajal

Alapiskola, 1–4. évf.

1

5

-

-

-

Nemeskosút

Alapiskola, 1–4. évf.

4

1

2

2

-

Királyrév

Alapiskola, 1–4. évf.

8

7

3

6

2

Taksony

Alapiskola, 1–4. évf. és M és SzNNY Óvoda

6

1

-

-

-

Hidaskürt

MTNY Alapiskola és Óvoda

9

18

10

12

8

Diószeg

Petőfi Sándor MTNY Alapiskola és Óvoda

13

10

10

8

10

Tallós

MTNY Alapiskola és Óvoda

17

19

14

13

23

Nádszeg

MTNY Alapiskola és Óvoda

26

21

19

22

21

Vága

MTNY Alapiskola

10

6

2

3

0

Nagymácséd

Mészáros Dávid MTNY Alapiskola

18

18

16

13

18

Nagyfödémes

Borsos Mihály MTNY Alapiskola

21

10

10

14

13

Vezekény

MTNY Alapiskola, 1–4. évf.

7

3

1

6

8

215

201

173

192

185

Galántai járás
összesen

1. táblázat: A magyar tannyelvű és a közös igazgatású alapiskolák magyar osztályainak beiratkozási adatai a Galántai járásban
(SZMPSZ honlapja, beiratkozási adatok)

Ezek után megállapíthatjuk azt az
egész Dél-Szlovákiára érvényes tendenciát, hogy a központi iskoláknak
lehet egyrészt pozitív, másrészt negatív hatása is. Pozitív hatásról azért
beszélhetünk, mert a demográfiai
csökkenéssel szemben ezek az iskolák egyfajta védő, befogadó szerepet
tudnak játszani, s általában a jól felAz iskola helye

szerelt városi, központi intézmények
versenyképesek tudnak maradni.
Mindez növelheti az adott központi
iskolák magyarságmegtartó erejét.
Másfelől viszont látnunk kell azt a
negatív tendenciát is, ahogy a központi iskola hatására a vonzáskörzet
kisiskolái elveszítik megtartó erejüket
és az adott településen nemzetiiden-
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titás-megőrző szerepüket. Aligha tévedünk, ha nagy általánosságban azt
feltételezhetjük, hogy a kisiskolai tanintézmények bezárása éppen az asszimiláció malmára hajtja a vizet.
A második táblázat a Vágsellyei járás beiratkozási adatait mutatja.

2009/2010

2013/2014

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Deáki

MTNY Alapiskola

14

10

6

12

8

Vágkirályfa

MTNY Alapiskola, 1–4. évf.

4

7

2

3

1

Negyed

Pongrácz Ágoston MTNY Alapiskola

13

13

16

13

18

Sókszelőce

Osztényi Leander MTNY Alapiskola és
Óvoda

13

12

10

12

9

Vágsellye

Pázmány Péter MTNY Alapiskola és Óvoda

13

13

21

19

17

Pered

MTNY Alapiskola

24

23

14

12

17

Vágfarkasd

MTNY Alapiskola és Óvoda

21

28

19

14

17

Zsigárd

MTNY Alapiskola

8

10

10

11

14

110

116

98

96

101

Vágsellyei járás
összesen

2. táblázat: A magyar tannyelvű és a közös igazgatású alapiskolák magyar osztályainak beiratkozási adatai a Vágsellyei járásban
(SZMPSZ honlapja, beiratkozási adatok)

A Galántainál jóval kisebb Vágsellyei
járásban természetesen a magyar tannyelvű alapiskolák száma is kevesebb.
Összességében ebben a járásában még
szerencsésnek mondható a helyzet. Az
elmúlt évtizedben egyik iskola sem
szűnt meg az itt is jellemző alacsony
tanulói létszám miatt. Ezzel együtt
a deáki, de különösen a vágkirályfai
iskolákban is nagyon kevés a beiratkozó, és a jelentkezők száma az évek
során egyre jobban csökken. Évekkel
ezelőtt felmerült, hogy a környék magyar lakosságú falvaiból, ahol időközben megszűnt vagy veszélybe került a
magyar tannyelvű oktatás, így például
Vághosszúfaluból, járjanak a királyfai
iskolába a magyar gyermekek.
Ebben a régióban szintén a járási
városban a legkedvezőbb a helyzet.
Tény, hogy tíz évvel ezelőtt kevesebb
gyermeket írattak be a vágsellyei
Pázmány Péter Alapiskolába, mint a
2019/2020-as tanévben. Ez minden
valószínűség szerint szintén annak
köszönhető, hogy több községből is
Vágsellyére küldik vagy hordják be
szüleik gyermekeiket. Ebből adódóan
az idei évben sem csökkent a beiratkozók száma a vágsellyei alapiskolában (összesen 17 gyermeket írattak
be a 2019/2020-es tanévben). „Iskolánk óvodájából kilenc gyereket írattak
be a szülők, és az óvodapedagógusok

előrejelzése szerint jövőre hat iskolaköteles gyerek várható. A vágsellyei
szlovák óvodákból négy elsősünk lesz.
Vághosszúfaluról és Vágtornócról, ahol
nincs magyar alapiskola, egy-egy iskolaköteles gyereket hoztak a szülők.
Vágkirályfáról, ahol van kisiskola, két
gyerek érkezik. Más régióbeli községekből elsősorban azokat az iskolaköteles
gyerekeket íratták be szüleik a városi
alapiskolába, akiknek az idősebb testvéreik nálunk tanulnak” – nyilatkozta
Hamar Mónika, az iskola igazgatónője az Új Szó című napilapnak. Ezek
alapján elmondható, hogy ebben a
régióban a vágsellyei Pázmány Péter
Alapiskola kezdi betölteni a központi
iskola szerepét (Száz, 2018).
Természetesnek kell-e tekintenünk,
hogy ha egy kistérségben központi magyar tannyelvű iskolák alakulnak ki, az
negatív hatással legyenek a környező
községek iskoláira, és ez a folyamat
meggyorsítsa a kisiskolák létrejöttét?
Attól lehet tartani, hogy a gyermekek
utaztatása középhosszú távon, 15–20
éven belül akár több községben és több
dél-szlovákiai járási székhelyen is a
magyar tannyelvű iskolák bezárásához
vezethet. A galántai és vágsellyei iskolák jövője sajnos már most a környező
falvakból bejáró tanulókon alapszik,
hiszen csak a városiak nem tartanák
fent a magyar tannyelvű iskoláikat.

Ezek alapján megállapítható, hogy a
közeljövőben az iskolák arculatának
a jó megítéléséhez, illetve beiratkozási
stratégiákhoz szorosan kapcsolódnia
kell az infrastrukturális és intézményi
fejlesztéseknek, a versenyképesség növelését célzó módszertani újításoknak.
Sajnos a kisiskolák létrejötte és az
egyes intézményekben a tanulók fogyása azzal is magyarázható, hogy a
szülőkben kialakult egyfajta bizalmatlanság a kisiskolákkal szemben. Persze a galántai és a vágsellyei magyar
tannyelvű iskolák vonzerejét, illetve a
járásban a tanulók mobilitását nagymértékben befolyásolja többek között
a két város előnyös földrajzi elhelyezkedése és gazdasági helyzete, a munkahelyek száma, Pozsony közelsége,
stb. A szülők egyre nagyobb része
munkalehetőségeket keres és talál a
két városban, emiatt sokan választják
azt a megoldást, hogy gyermekeiket
gépkocsival hordják a városi iskolába.
Ezenfelül a szülők egyik leggyakoribb érve a központi iskola mellett
az, hogy nem szeretné, ha a gyermeke összevont osztályokban tanulna.
A Vágsellyei járásban összesen 24
alapiskola található. Ebből 16 szlovák
és 8 magyar tannyelvű. Összevont
osztályokban mindössze 5 alapiskolában folyik a tanítás, ebből 4 szlovák
(Vágkirályfa, Deáki, Negyed, Zsigárd)

és mindössze 1 magyar tannyelvű
(Vágkirályfa). Tehát ebben az esetben
kizárhatjuk azt az érvet, hogy a tanulás
szervezése miatt nem vinnék a falusi
iskolába a szülők a gyermekeiket.
A Galántai járásban a helyzet valamivel kedvezőbb, hiszen összesen 40
alapiskola működik. Ezek közül 25
szlovák és 15 magyar tannyelvű. Összevont osztályokban 11 iskolában folyik
a tanítás, ebből hat szlovák tannyelvű
(Alsószeli, Nemeskosút, Pusztakürt,
Vága, Nagymácséd, Nemeskürt) és öt
magyar tannyelvű (Vízkelet, Királyrév,
Diószeg, Vága, Vezekény). Ezek közül
tizennégy iskola számít kisiskolának,
ahol 50 fő alatti a tanulók száma). A
legkritikusabb helyzetben a vezekényi
iskola van, ahova mindössze 8 gyereket írattak be idén is (Tudományos
technikai központ adatai).
NÉHÁNY KÖVETKEZETÉS
Összességében véve azt láthatjuk, hogy
a két járás több magyar tannyelvű iskolája is az utóbbi években kritikus helyzetbe került. Amennyiben nem változik
az oktatáspolitikai rendszer és nem jön
új módosítás a közoktatási törvényben,
vagy olyan iskolareform, amely módszertanilag is felkarolja a kisiskolákat,
több mint valószínű, hogy fokozatosan
tovább fog fogyni a magyar tannyelvű
intézményeink száma.
Ezenkívül elmondható, hogy meg
kell próbálni megfordítani a szülők
körében kialakult bizalmatlanságot a
kisiskolákkal szemben. Természetes,
hogy mindenki a legjobbat szeretné a
gyermekének, így az is, aki a szlovák
tannyelvű iskola mellett dönt. De a

szülők számára felkínált tanfolyamokkal, tájékoztatással, a helyi tanárokkal
közösen el lehetne talán érni, hogy
mérlegeljék a helybeni kisiskolák előnyeit. Így talán egyre többen belátnák,
hogy a gyermekek a helyi kisiskolákban tanulva is versenyképes tudásra
tehetnek szert. Ma még sok esetben ez
pont fordítva történik: a kisiskolákban
tanuló gyermekek gyengébb teljesítményt nyújtanak, mivel nem tudnak
úgy kibontakozni.
Nézetem szerint ahhoz, hogy a magyar nemzetiségű gyermekek sokkal
jelentősebb részét magyar tannyelvű
iskolákba írassák, ezen a téren is jelentős módszertani fejlesztésekre, a
tanár–szülő kapcsolat átalakítására
és általában komoly szemléleti változásokra van szükség. És persze nem
szabad többé negatív tabutémaként
kezelni a környezeti nyelvnek számító
szlovák nyelv oktatásának módszertani, beszédközpontú átalakítását, eredményességének fokozatos javítását, az
ehhez szükséges eljárások mielőbbi
rendszerbe állítását. Nem kellene félni például attól, hogy a magyar tannyelvű iskolákban is lehetne külön
programokat, táborokat, szakköröket
szervezni/ tartani, ahol játékos keretek
között szlovák nyelvi környezetet teremthetnének a tanulók számára. Ám
mindent összegezve a megvalósítható
megoldások nagymértékben függnek
attól, lesz-e biztos jogi háttere, szülői
támogatottsága a magyar tannyelvű
iskoláknak, különösen a kisiskoláknak a két mátyusföldi járásban, illetve
a szlovákiai magyar szülői társadalom
körében.
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TŐZSÉR ANETT

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR FELSŐOKTATÁSI TÉR KIHÍVÁSAI ÉS
POTENCIÁLJA, DÖNTÉSHOZÓI INTERJÚKON KERESZTÜL (1. RÉSZ)
BEVEZETÉS

Jelen tanulmány a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet EFOP-3.10.1-17-201700002 „Az oktatási struktúrák Kárpátmedencei makroregionális együttműködését támogató kutatások” című
projekt keretein belül, a „Kutatások,
vizsgálatok a felsőoktatásra és köznevelésre hatást gyakorló tényezők,
tendenciák megismerése érdekében”
témában született eredmények alapján
készült. A 2018. június – 2019. április között végzett kutatás célja a Kárpát-medencei oktatás- és nevelésügy
vizsgálata volt, és ehhez kapcsolódóan kérdeztünk meg az oktatásügyben
döntéshozó, döntésbefolyásoló Kárpát-medencei magyar köz- és felsőoktatási szakembereket. A kutatással
az érintett témával kapcsolatos kihívásokat és potenciálokat, illetve az egyes
nemzetrészek közötti kapcsolatokat
szerettük volna azonosítani. A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási
tér vizsgálatán belül külön figyelmet
szenteltünk a nemzetrészek közötti
hasonlóságok és különbözőségek vizsgálatának a felsőoktatásban. A kutatás
keretében összesen 49 szakértői interjút készítettünk el, ebből 12 készült a
felsőoktatás szakembereivel. Jelen tanulmányunkban ezeket a felsőoktatási
szakértők által megfogalmazott véleményeket és javaslatokat összegeztük.
MÓDSZER

Az elkészített interjúkkal – a teljesség
lehetősége nélkül – a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás helyzetére
nyertünk kitekintést. Ahhoz, hogy az
elkészített interjúk a Kárpát-medencei
magyarság oktatási helyzetképét reprezentálják, a következő szempontok
figyelembe vételét javasoltuk az interjúalany-listák összeállításánál: azokat
az oktatási szereplőket választottuk
ki, akik a felsőoktatásban döntéshozó,
illetve döntést befolyásoló szerepben
vannak. Mivel a felsőoktatást Kárpátmedencei szinten vizsgáljuk, alapvető
szempont volt, hogy a magyarországi
szereplők mellett a külhoni magyarság
képviselőit is megszólaltassuk. Ily módon Szlovákiából, Romániából, Szerbiából is megszólaltattunk szakembe-

reket. A felsőoktatási interjúk alanyai
értelemszerűen azokból az országokból kerültek ki, amelyekben magyar
nyelvű felsőoktatásról beszélhetünk.
Magyarországról 4 főt, Szlovákiából és
Romániából 3-3 főt, Szerbiából pedig
2 főt szólaltattunk meg. Bár Kárpátalján is létezik magyar nyelvű felsőoktatás, a jelen kutatási mintába nem vettünk fel kárpátaljai interjúalanyokat,
amelynek az az oka, hogy Kárpátalja
oktatáspolitikai helyzete sajátos, ami
önálló vizsgálatot igényel, így ezt nem
tartalmazza még jelen kutatásunk.
A felsőoktatási témájú interjúkat az
alábbi szervezetek szakértőivel készítettük el: Magyarországon az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárság,
az Országgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottsága, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Rektori Konferencia képviselői, Erdélyben
(Románia) a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem szakértői. Felvidéken (Szlovákia) a Selye János Egyetem, a Nyitrai Egyetem Közép-európai
Kara Pedagógusképző Intézete, a Vajdaságban (Szerbia) pedig az Újvidéki
Egyetem Szabadkai Közgazdaságtudományi Kara és a Szabadkai Műszaki
Szakfőiskola szakértőivel.
Tekintettel arra, hogy – ahogyan mi
azt feltételezzük – nemzetrészenként
eltérők lehetnek a problémák, az egyszerűség kedvéért kettéválasztottuk a
magyarországi és a külhoni interjúkérdéseket. Különböző kérdéssort állítottunk össze a magyarországi, a felvidéki,
az erdélyi és partiumi, valamint a vajdasági interjúalanyok számára, figyelembe véve a felsőoktatási rendszerek
nemzetrészenként tapasztalható, illetve
a kisebbségi létből eredő különbözőségeit. Ugyanakkor a nemzetrészekre
vonatkozó kérdéssor esetében igyekeztünk a Magyarországgal közös problémákat is beazonosíthatóvá tenni.
A felsőoktatási kérdések összeállításánál alapvető háttéranyagként használtuk fel a Kováts Gergely és Temesi
József által szerkesztett A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–2017 című

tanulmánykötetet. Ennek aktuális megállapításaira támaszkodva, követve a
tanulmánykötet tematikáját, állítottuk
össze a kérdéseket. Ily módon külön
blokkban foglalkozunk a nemzetközi
környezet, az ágazatirányítás és ágazati szerkezet, a felsőoktatás gazdasági kondíciói, a felvételi tendenciák és
hallgatói létszámok, a felsőoktatásban
tapasztalható elvándorlás és a diplomás
pályakövető rendszer, a tanítás és tanulás minősége, a kutatásfejlesztés és innováció, valamint a nemzetköziesedés
témaköreivel.
Az interjúk főbb eredményei című
fejezetben az interjúalanyok által elmondott vélemények olvashatók.
AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGI
FELSŐOKTATÁS JELLEMZŐI

Az 1. ábrán látható, hogy 2000-től
2017-ig 48 031 fővel, 27 százalékkal
csökkent a hallgatók száma, 2017/2018
őszén iratkoztak be a legkevesebben
felsőoktatási intézményekbe (247 008
fő). A KSH népszámlálási adatai alapján (KSH 2011) ez a folyamat többek
között demográfiai okokra vezethető
vissza: a beiskolázás szempontjából
releváns középiskolás (15–19 éves)
korosztálynak a létszáma a 2001-es
népszámlálási időszakhoz képest 2011re 341 206 főről 304 075 főre, 11%-kal
csökkent. Ennek eredője nyilván az,
hogy Magyarországon több évtizede a
népesség számának csökkenése jellemző. 2011-ben 9 937 628 fő volt az ország lakossága, 261 ezer fővel kevesebb,
mint 2001-ben (KSH 2011). Ezzel a
folyamattal párhuzamosan az Oktatási
Hivatal statisztikai kimutatásai szerint
az érettségizők száma is csökkent: amíg
2011-ben 142,6 ezer fő, addig 2019-ben
111,1 ezer fő volt az érettségizők száma
(https://m.eduline.hu).
A jelentkezők számának visszaesése azonban nem magyarázható
kizárólag a demográfiai folyamatokkal. Okozhatta még a részidős képzés
iránti kereslet csökkenése, a lakossági
fizetőképesség válsággal összefüggő
csökkenése.

1. ábra: A hallgatók számának változása munkarend
szerint, 2000–2018
Forrás: OH FIR alapján
NSKI saját szerkesztés
(2019) (https://www.oktatas.
hu/felsooktatas/kozerdeku_
adatok/felsooktatasi_
adatok_kozzetetele/
felsooktatasi_statisztikak)
Megjegyzés: a 2012/13-ig a
távoktatás munkarend adatai
a levelező tanulókkal együtt
értendő

Kérdésként merülhet fel az is, hogy vajon volt-e hatása a szakpolitikai beavatkozásnak, azaz a teljes hallgatói létszám
tekintetében az államilag támogatott
létszám meghatározásának (létszámkeret-meghatározás és finanszírozás),
másrészt a minőséget is érintő országos
felvételi minimum ponthatár meghatározásának. Veres Pál (2017) szerint
ez is hatást gyakorolhatott a hallgatói
létszámok csökkenésére. Kérdés továbbá, hogy a felsőoktatás önköltségessé
tételének 2013. évi bejelentése – amely
együtt járt az állami finanszírozású helyek csökkenésével és újraelosztásával
– is előidézhette-e a jelentkezők számának a csökkenését. Egyes vélemények
szerint (Veres 2017; Kováts–Temesi
2018) ez a tényező is okozhatta a hallgatói létszámcsökkenést.
A Kárpát-medencei magyar felsőoktatási rendszerek közös jellemzője a felsőoktatási piac kibővülése. Ez
egyrészt jelenti a többségi és magyar
nyelvű képzések közötti konkurenciát,

ám a 2000-es évektől hangsúlyosabban
megjelentek az egy országon belüli
magyar–magyar párhuzamos képzések, illetve piaci versengések is (Csete 2010). Ezek a tényezők ugyancsak
erősíthették a magyarországi hallgatói
létszámok csökkenését.
A hallgatói létszámok változásától
eltérően az oktatói létszámok részben
stagnálást, részben csökkenést, részben
pedig növekedést jeleznek (2. ábra).
A hallgatói létszámcsökkenéssel
párhuzamosan Magyarországon a felsőfokú végzettségűek aránya a 30–34
évesek körében folyamatosan emelkedett, és az Európa 2020 Stratégiában nemzeti célként meghatározott
30,3%-os határt meghaladva 2015ben már 34,3%-ot ért el (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2016).
Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Információs Rendszerének adatai
alapján az is látható, hogy alapképzési
szinten tanul ma a teljes hallgatói létszám közel kétharmada (1. táblázat),

amely részben az állami felvételi és
finanszírozási szabályoknak, részben
pedig az állampolgári választási preferenciáknak tudható be.
A magyar felsőoktatás a képzési típusok között a rövid idejű képzéseket
nem tudta megerősíteni, amelyek azonban számos országban a tömegesedés
fő csatornái: a múltban az életen át
tartó tanulást támogató szakirányú továbbképzés iránti kereslet és e képzésben résztvevők létszáma a 2003/2004es tanévig növekvő, majd határozottan
csökkenő trendet mutatott, a csökkenés a 2012/2013-as tanévben megtörni
látszott. A jövő szabályozási és finanszírozási kérdése lehet, hogy az alapdiplomával rendelkezők később menynyien térnek vissza a munka világából,
és hogyan választanak a mesterképzés
és a szakirányú továbbképzés között.
Szakpolitikai kihívás továbbá az alapés mesterképzés, valamint az osztatlan
képzés hallgatói létszámának visszaesésével felszabaduló infrastrukturális és

2. ábra: intézmények és oktatók számának
változása, 2000–2018. Forrás: OH FIR alapján NSKI saját szerkesztés (2019)
(https://www.oktatas.hu/felsooktatas/
kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_
kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak)
Megjegyzés: Az oktatók száma a teljes és
részmunkaidőben, valamint megbízással
foglalkoztatottak számát jelenti
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részben humán kapacitás hasznosítása az életen át tartó tanulásba történő
érdemi bekapcsolódás révén (Veres,
2017, 7–17).
Miközben folytatódott a magyar felsőoktatásban a belföldi hallgatók számának csökkenése az elmúlt öt évben
(11,5 százalékkal), addig „a külföldi
hallgatók száma dinamikusan nőtt, 39
százalékkal. Ennek eredményeként a
külföldi hallgatók aránya elérte a 11,4
százalékot. A növekedés legnagyobb

forrása a kormány által finanszírozott
Stipendium Hungaricum program,
amely a külföldi hallgatók 16 százalékát biztosítja” (Kováts–Temesi, 2018,
156). Fontos fejlemény a határon túli
magyar hallgatókat illetően, hogy „míg
a négy szomszédos ország (Románia,
Szlovákia, Ukrajna, Szerbia) hallgatói
2009-ben 46,2 százalékot tettek ki, ez
az arány 2017-ben 21,5 százalékra mérséklődött: abszolút számokat tekintve
8 384-ről 6 950 főre csökkent a határon

túli, döntően magyar anyanyelvű hallgatók száma” (Kováts–Temesi, 2018,
155). A szomszédos országok magyar
hallgatói egyedül Szerbiából jöttek nagyobb létszámban, mint korábban. Ennek olyan oka is van, hogy Erdélyben
és a Felvidéken növekedett a helyben
tanulás lehetősége magyar nyelven, míg
a Vajdaságban erre csak korlátozottan
nyílt lehetőség (Kováts–Temesi 2018;
Fokozatváltás a felsőoktatásban 2016;
NSKI 2019).
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MSc)

osztatlan
képzés

szakirányú
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1. táblázat. A magyar felsőoktatás hallgatói létszámának képzési szintek szerinti megoszlása, 2017/2018 (fő) Forrás: OH FIR alapján NSKI
szerkesztés (2019) (https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak)

A felsőoktatás közfinanszírozását
2008-ig emelkedő trend, később stagnálás, majd az utóbbi években ismét
emelkedő trend jellemzi (2. táblázat).
Ha figyelembe vesszük a hallgatói létszám csökkenő trendjét, az egy főre
eső közfinanszírozás javulása figyelhető meg, illetve várható (Veres, 2017).
A költségtérítéses képzés megjelenésével koordinációs (beleértve a finanszírozást is) tekintetben duálissá vált
a magyar felsőoktatás: kialakult egy
jelentős piaci szektor, amit valamenynyi kormányzat tudomásul vett. „A
2004/2005-ös tanévig az önköltséges
képzés aránya nőtt, és a csúcspontján,
ha kis mértékben is, de meghaladta az
50 százalékot. Hasonló változás figyelhető meg a nappali és a részidős képzés

arányát tekintve is, ami a két folyamat
közötti összefüggés valószínűségére
utal” (Veres, 2017, 11).

2011
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Év

Felsőfokú oktatás (folyó áron,
millió forint)
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261 763
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2. táblázat. A költségvetés kiadásai (2001–
2017) folyó áron. Forrás: OH FIR alapján
NSKI szerkesztés 2019. (https://www.ksh.hu/
docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi014.html)

Hasonló – illetve valamivel kedvezőtlenebb – helyzetet látunk, ha nem
a költségvetés főösszegéhez, hanem a
GDP-hez viszonyítva vizsgáljuk a felsőoktatási kondíciókat (3. táblázat).
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3. táblázat. A felsőoktatás kiadásainak és állami támogatásának GDP-hez viszonyított aránya a központi költségvetési törvények tervadatai
alapján 2009–2018 (%) Forrás: Polónyi 2018, In Kováts–Temesi, 2018, 83.
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Itt a cél az 1% elérése lett volna, azonban a 2009-es 0,85% is csökkent 2013ban 0,56%-ra. 2017/18-ban a 0,6%-ot
ugyan kissé meghaladta, de a pozíció
nem javult. A felsőoktatási kiadások
aránya (ez az összes forrást számba
véve alakul) a vizsgált időszak alatt
2011-ben volt a GDP-hez viszonyítva a legnagyobb (1,70%), 2016-ban a
legalacsonyabb (1,38%), és jól látható,
hogy 2018-ban alig haladja meg ezt a
legalacsonyabb arányt (Polónyi, 2018,
13–14).
A magyarországi felsőoktatásban
fontos változások történtek az elmúlt
két évtizedben a képzési szerkezet, a
koordináció és a tulajdonjogok tekintetében.
A fokozatváltás a felsőoktatásban
középtávú szakpolitikai stratégia cselekvési terve (2016–2020) szerint Magyarországon a felsőoktatáshoz való
hozzáférés kiszélesedett, a képzésből a
korábbi évtizedekben kizárt csoportok
megszerezhették a kívánt végzettséget,
megvalósult a tanítási szabadság, kialakult az egységes magyar felsőoktatás
intézményrendszere és képzési szerkezete, visszaállt az oktatás és kutatás
egysége, megjelent a felsőoktatás minőségi fejlesztésének igénye, és nőttek
a felsőoktatási pénzügyi ráfordítások.
A szakpolitikai stratégia megállapítja,
hogy ebben az időszakban adottak a
szükséges pénzügyi feltételek ahhoz,
hogy a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával, változatlan
állami szerepvállalás mellett, ugyanakkor külső többletforrások bevonásával
a saját lábára álljon a hazai felsőoktatási
rendszer. 2030-ra megvalósulhat egy
biztos alapokon nyugvó, nem pusztán
közösségi forrásokból táplálkozó felsőoktatás, amely a minőségi oktatásnak
és versenyképes képzésnek köszönhetően képes lesz külső források bevonásával is finanszírozni tevékenységét.
A Kováts–Temesi szerkesztésében
elkészült tanulmánykötet (2018) összefoglaló fejezete azonban rámutat arra,
hogy az elmúlt évtizedben csökkent a
felsőoktatási ágazat súlya, amelynek
jele volt a felsőoktatási ágazatért felelős vezető kormányzati struktúrában
elfoglalt helyének (szintje) változása,
a magas szinten tárgyalt és elfogadott
felsőoktatási stratégiák hiánya, illetve
a felsőoktatás-politikák egyeztetésébe
bevont szervezetek (ún. köztes szervezetek) szerepének leértékelődése. E véleménnyel szemben az interjúalanyok
részéről más álláspontok is megfogalmazódtak. Ezek azt hangsúlyozzák,

hogy bár 2010 óta nincs önálló oktatási tárca, és valóban „csak” államtitkár
vezeti az oktatási ágazatot, funkciója
mégis olyan, mint a régi struktúrában
a miniszteré volt, azaz teljes hatáskörrel
dolgozik. E vélemények szerint a felsőoktatás jövője nem azon múlik, hogy
államtitkárnak vagy miniszternek hívják a vezetőit, hanem azon, hogy a kormány mit akar tenni az oktatással, és
azon, hogy az oktatási államtitkárnak
milyen stratégiája van, milyen víziói
vannak az oktatás fejlesztésére.
Paradox módon az átalakulás olyan
módon zajlott le, hogy annak végpontján egy több elemében változó
hatékonysággal működő felsőoktatási
rendszer képe is kirajzolódik. Ez történt például a bolognai rendszer implementációjával kapcsolatban (Fokozatváltás a felsőoktatásban szakpolitikai
stratégia 2016). A többciklusú képzési
rendszer (bolognai rendszer) bevezetése
2006-ban történt. Ennek 2010-re többek között az alábbi következményei
látszottak: „a létszámarányok tekintetében az alapképzés dominanciája és az
alapképzés tartalmának túlzsúfoltsága,
a mesterképzés iránti érdeklődés elmaradása a várakozásoktól, az elmélet és
a gyakorlat arányának tisztázatlansága,
a képzési programok tervezésének, a
képzési folyamat szervezésének módszertani hiányosságai”, amelyek a 2010
utáni szakpolitika kihívásait szaporították (Veres, 2017, 17).
Másrészt a felsőoktatási rendszer
eredményességének növelése érdekében „az állam az egységes felvételi követelmény szigorításával kívánta emelni
és egységesebbé tenni a felsőoktatásba
kerülő hallgatók színvonalát, növelni végzési és életesélyeiket. Az állam a
korábbinál szigorúbb szabályozással
(ponthatárokkal és létszámkorlátokkal)
kívánta befolyásolni a képzési területek
és szakok hallgatói arányait az államilag
támogatott körben” (Veres, 2017, 18).
A felsőoktatási intézmények irányítása Magyarországon 2014-től jelentősen
átalakult, 2014 őszén és 2015 januárjában sor került a kancellárok kinevezésére, majd 2016 elején a felügyeleti
szerepet ellátó konzisztóriumok felállítására. A konzisztóriumnak a kancellár és a rektor mellett három tagja van,
akiket a fenntartó nevez ki. A külsős
tagokra az intézmény, a hallgatói önkormányzat és az intézmény érintettjei
is tehettek javaslatot. A konzisztóriumok a költségvetéssel, vagyongazdálkodással, intézményi stratégiával kapcsolatban rendelkeznek vétójoggal. A

kancellári rendszer megteremtette e vezető közvetlen tulajdonosi kinevezését,
közvetlen és operatív ellenőrzésének
a lehetőségét. A koordináció kapcsán
már említett konzisztórium létrehozásával az állam részben ugyancsak
tulajdonosi befolyásának és ellenőrzésének teremtett intézményes formát,
ugyanakkor bizonyos mértékig külső
érdekgazda (stakeholder) befolyásnak
is teret adott. A változások a dinamikus
hatékonyság javulását mutatják (Berács
et al., 2017; Veres, 2017).
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ILYÉS GÁBOR

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI
Az iskola az életre készít fel. E kijelentő
mondat végére nyugodtan tehetnénk
más írásjelet is, hiszen sokan megkérdőjelezik ennek az igazságát. Az
életre való felkészítésben segíthetnek
azok a kulcskompetenciák, amelyeket
2007-ben emeltek be a pedagógusok
fogalomtárába (bár a kompetencia fogalmával már korábban is találkozhattunk). A kulcskompetenciák az egyik
tanulmány szerzője szerint „nem mások, mint a Life Long Learning, azaz
az egész életen át tartó tanulás szempontjából az európai Unió által fontosnak tartott, kiemelt kompetenciák”, vagyis „azok a mindenki számára
szükséges kompetenciák, melyek az új
információs társadalomban az élethez
és a munkához elengedhetetlenek”
(Falus–Vajnai, 2012). Az Európai Unió
számára fontos, hogy tagállamai mindent megtegyenek a minőségi oktatás
fejlesztésének érdekében, hiszen ez a
versenyképességének, jövőjének egyik
alapja. Ezért stratégiákat határoztak
meg, projekteket dolgoztak ki, hogy
az élethosszig tartó tanulás szükségességét felismertessék. Mint ahogyan
az egyik szerző is megfogalmazta:
„az iskola tehát nem marad az a
»szent hely«, ahol irreleváns tudást
közvetítenek napi sok órában, hanem
olyan intézmény lesz, ahol a fiatalokat
tényleg az életre készítik fel” (Falus–
Vajnai, 2012). Az életre való felkészítés mellett a másik fontos gondolat,

amely a kulcskompetenciák bevezetését szükségessé tette az egész életen
át tartó tanulás: „a tanulás többé nem
azonos az iskolai tanulással, hanem az
egész életen horizontálisan és vertikálisan átívelő emberi tevékenység” (Falus–Vajnai, 2012). Ezért vezették be a
2006-os európai parlamenti és tanácsi
ajánlás szerint az iskolában elsajátítandó nyolc kulcskompetenciát, amelyet
a NAT 2007-es átdolgozása is átvett.
Az ebben meghatározott, fejlesztendő kompetenciák sorában ott található a digitális kompetencia is, amely
„felöleli az információs társadalom
technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST)
magabiztos és kritikus használatát a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén” (web 1).
Tanulmányom első részében a digitális kompetencia fogalmát szeretném
körbejárni, majd a folytatásban a cikkem folytatásában közölt példákon
keresztül bemutatni, hogy a történelemtanítás során milyen lehetőségek
adódnak e kompetencia fejlesztésére.
A cikkem folytatásában közölt példák
elsősorban II. Rákóczi Ferenc életére
és az általa vezetett szabadságharcra
vonatkoznak, de azok más történelmi
korszakokra is adaptálhatók.
Marc Prensky 2001-ben megjelent
cikkei óta szokás a tanulót „digitális
bennszülöttnek”, míg a tanárt „digitális bevándorlónak” nevezni (web 2).

Szerinte „az oktatás legnagyobb problémája napjainkban, hogy a digitális
bevándorló tanárok, akik régi, elavult
nyelvet beszélnek (a digitális kor előtti nyelvet), azon kínlódnak, hogy egy
olyan csoportot tanítsanak, akik egy
teljesen más, új nyelvet beszélnek”
(web 3). Azon lehet vitatkozni, hogy
tényleg ez lenne-e az oktatásban a legnagyobb probléma, de az biztos, hogy
a diákok más nyelvet használnak, mint
a tanáraik. Éppen ezért „az iskolák
nem maradhatnak burokban: a diákok
mindennap magukkal viszik a változó
világot a tanterembe, és ennek a hatása a tanár hozzáállásán múlik” (web
4). Szükséges a tanárnak digitálisan
is kompetenssé válnia, ami gondolkodásmódjának változását, tanítási módszereinek átalakítását eredményezheti.
Csak így maradhat versenyben a diákkal, főleg, ha le akarja kötni az órán
a figyelmét, és meg akarja érteni az ő
motivációit, viselkedésének mozgatórugóit. Szintén Prensky szerint: „az
okos felnőtt bevándorlók elfogadják,
hogy nem ismerik új világukat, és
igénybe veszik gyermekeik segítségét,
hogy tanuljanak és beilleszkedjenek”,
míg „a nem-annyira-okos (vagy nemannyira-rugalmas) bevándorlók azzal
töltik idejüket, hogy zúgolódnak és
visszasírják «régi országukat»” (web
3). Egy modern, a korral haladni kívánó pedagógus nem folytathat struccpolitikát, hanem fel kell ismernie a
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szakmai megújulás igényét, és lépéseket is kell tennie ennek érdekében. A
negyvenes éveikben vagy azon túl járó
pedagógusok egyik legnagyobb kihívása, hogy megismerjék és megértsék
a digitális generációt. E megértésből
bontakozhat ki a folyamatos módszertani megújulás igénye: „Egy olyan
új szellemű tanár, aki képes hozzásegíteni a tanulókat az aktív, önálló, de
mégis közös ismeretszerzéshez, és folyamatos önképzéssel lépést tart az újdonságokkal, netán a saját tanulóival”
(web 5). Ezért érdemes elgondolkodni
azokon a tulajdonságokon, amelyek a
született digitális tanuló és az emigráns digitális tanár közötti különbségeket hordozzák (web 6).
Ezt a kérdéskört járja körül Sántha
Judit és Polonyi Tünde tanulmánya is,
amely azért is fontos, mert az elolvasását és átgondolását követően jobban
megismerhetjük a Z generáció tagjait, ezáltal pedig azt is megérthetjük,
hogy mi célból szükséges a pedagógiai szemléletváltás (Sántha – Polonyi,
é. n., 27–39). Egyre többet hallani a
gyerekektől, hogy ennek vagy annak
a megtanulására miért van szükség.
Fogják-e használni valaha az életük
során azt az ismerethalmazt, amelyet
bizonyos tantárgyak elsajátítása szolgál? Úgy tűnik, igaz, hogy „érdeklődésük nagyon haszonelvűvé vált, nem
képesek egyszerűen csak azért megtanulni dolgokat, mert mások ezt adták
nekik feladatként, vagy, mert esetleg
örömüket is lelhetnék benne, sokkal
inkább megkérdőjelezik minden dolog hasznát, és sok mindent feleslegesnek tartanak” (Sántha – Polonyi, é. n.,
34). Szintén a tanítási stratégiánk átgondolására késztet, hogy e generáció
gyermekei „kevésbé szeretnek önállóan feladatot végezni, óriási igényük
van a kooperációra, az összedolgozásra, szeretnek tehát úgy tanulni, hogy
közben folyamatosan kommunikálnak társaikkal, és ennek megfelelően
a jobban strukturált és irányított tanulást preferálják” (Sántha – Polonyi, é.
n., 35). Azt is egyre inkább tapasztalni,
hogy „egyre erősebb igényt mutatnak
a megerősítés, valamint a visszajelzés
iránt, azaz, hogy az általuk elvégzett,
vagy esetleg megtanult dolgoknak köszönhetően hova jutottak el” (Sántha
– Polonyi, é. n., 35). Összegzésük: „a
mai diákoknak tehát öt dologra van
leginkább szükségük ahhoz, hogy
az iskolában hatékonyan tudjanak
teljesíteni: partneri attitűdre, valós
tananyagra, gamifikációra, szociális

készségekre, illetve megfelelő önértékelésre, énképre és felelősségre” (Sántha – Polonyi, é. n., 37). Mindezek az
oktatási rendszer megújítását is feltételezik.
Megnyugtató, hogy Buda András
kötetében a Prensky-féle, elsősorban
a generációs különbségekből fakadó kategorizálást árnyalja és olyan új
fogalmakat vezet be, mint „digitális
nomád” és mint „digitális telepes”
(Buda, 2017, 13). A „digitális telepes”
kategóriájába sorolt tanárok többek
között „gyakran készítenek bemutatókat, interaktív táblás anyagokat, nem
egyszer korábban már sikerrel alkalmazott szemléltető anyagaikat, tanítási »trükkjeiket« alakítják át digitális
formára” (Buda, 2017, 18). Megerősödik és felértékelődik a módszertani
megújulás fontossága, már ha a pedagógusok szeretnék továbbra is a gyerekek figyelmét lekötni, és számukra
érdekes és izgalmas órákat tartani. „A
digitális világ is folyamatosan változik,
állandóan újjá kell születni, ha nem
akarunk lemaradni” (Buda, 2017, 23).
Digitális átállásra van tehát szükség, a
digitális kompetenciáink fejlesztésére.
Ezt a célt szolgálhatja az IKT eszközök
még szélesebb körű használata, a tanulók még nagyobb mértékű bevonása a
tudás elsajátításába és a projektpedagógia alkalmazása. Ez a tanár részéről
pozitív hozzáállást, felfedezővágyat és
kísérletezőkedvet is feltételez.
Ehhez az átálláshoz nyújthat gyakorlati tanácsokat Prievara Tibor könyve,
aki a személyes pedagógiai szemléletváltásának történetét írta meg és
foglalta össze tapasztalatait (Prievara,
2015). Megfontolásra érdemes az a
gondolata, hogy a tanár honnan közelíti meg a pedagógusi tevékenységét:
a tanulás vagy a tanítás oldaláról. Szerinte „az a pedagógus, aki inkább a tanulás (vagyis a diák) irányából közelíti
a munkáját, sokkal szívesebben és akár
még technikai akadályokat legyőzve is
fejleszti magát ezen a téren” (Prievara,
2015, 47). Ennek a megközelítésnek
a legnagyobb gyakorlati haszna lehet,
hogy az IKT eszközöket sikerül hatékonyan integrálnia a tanulási folyamatba. Aki viszont a tanítás, vagyis
a saját maga oldaláról közelít, annak
ezek az eszközök kevésbé tűnnek vonzónak. „Ilyen esetben is ki lehet lépni,
és próbálkozni lehet az IKT eszközök
bevezetésével, de itt az óravezetés és
a pedagógiai hit olyan eszközöket fog
előnyben részesíteni, amelyek a tanárközpontú oktatást képesek hatéko-

nyan támogatni” (Prievara, 2015, 47).
A szemléletváltás egyik kulcsa tehát,
hogy a pedagógusok honnan közelítik
meg a munkájukat.
A „digitális átállás” kifejezés szerepel Racsko Réka kötetének címében
is, amely Észtország és Finnország sikertörténetét mutatja be és hasonlítja össze a hazai helyzettel, miközben
elemzi azt és több fogalmat is tisztáz
(Racsko, 2017). Tanulmányában központi helyet foglal el az oktatás és a
pedagógus szerepe. Gyakorló tanárként érdemes tudatosítani azokat a
kihívásokat, amelyeknek a 21. századi
pedagógusoknak meg kell felelniük:
legyenek képesek „a hatékony tanulási
környezet megteremtésére, a differenciálásra, az IKT integrálására tanári
tevékenységükben, a teammunkára,
a kooperációra” (Racsko, 2017, 74).
A digitális pedagógusnak „olyan műveltséggel kell rendelkeznie, ami képessé teszi arra, hogy a későmodern
információs társadalmat megértse, és
felismerje a folyamatosan bővülő infokommunikációs eszköztár által kirajzolódó lehetőséghorizontot, és ennek
alapján tanári munkájában adekvát és
konstruktív megoldásokat valósítson
meg” (Racsko, 2017, 72–73). Nagy kihívás ez minden mai tanár számára,
amit a felnövekvő generáció versenyképességének biztosítása miatt is meg
kell lépnie. A digitális intelligencia
fogalmának bemutatása során fogalmazza meg, hogy „a digitálisan intelligens embereknek a technológiai, tárgyi tudás és ismeretek mellett alapvető
emberi értékekkel is rendelkezniük
kell, például tisztelettel, tisztességgel,
empátiával és megfontoltsággal, hiszen ezek az analóg mellett a digitális
világban is alapvető értékek” (Racsko,
2017, 60). A „digitális bevándorló”
vagy jobb esetben a „digitális telepes”
szeme felcsillan ezeken a sorokon, és
megnyugszik egy pillanatra a lelke,
hiszen a „digitális átállással” az alapvető emberi értékek nem kell, hogy
eltűnjenek! Sőt most érzi igazán, hogy
ebben a digitális világban is mennyire
szükség van rájuk. S talán ezen értékek
átadása még történhet hagyományos
módon is…
A 2016-ban készült Digitális Jólét
Program – melynek részét képezi Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája – egyik ösztönzője, hogy „a felnövekvő generáció versenyképessége,
munkaerőpiaci esélyei szempontjából
is elkerülhetetlen az oktatási rendszer
azonnali és radikális digitalizálása”
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(web 7). A jövő digitális iskoláját úgy
mutatja be, ahol:
„minden diák és tanár digitális
eszközökkel (sajáttal vagy iskolaival)
digitális hálózatra kapcsolódik;
digitális módszertanokkal, digitális
tananyagokat digitálisan felkészült tanárok oktatnak;
az oktatás-adminisztráció és a tanárok továbbképzése is digitális alapon történik” (web 7).
A program kiemeli továbbá annak
fontosságát, hogy „a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata
legyen, hanem szemléletmódjában,
módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet
jöjjön létre” (web 7). Ehhez viszont
az szükséges, hogy „a pedagógusok
IKT-tudása, módszertani kultúrája,
motivációja és használata feleljen meg
a digitális oktatás követelményeinek”
(web 7).
A különböző, elsősorban európai
uniós pályázatok (TÁMOP, EFOP)
céljai között szerepel, hogy „a digitális
oktatási stratégia megvalósításában tanári továbbképzést, eszközbeszerzést
és tantermi informatikai támogatást
nyújtson” (web 8). Az eszközök biztosításán túl „annak érdekében, hogy
a köznevelés rendszere képes legyen
megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a
munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények
és a pedagógusok megerősítésére is
ezen a területen” (web 8). A megerősítés mellett meg kell változnia a tanári
hozzáállásnak, amely egyfajta szemléletváltást igényel, azonban ez az egyéb
leterheltségek miatt nem biztos, hogy
egyszerű, és valószínűleg nem is min-

denki hajlandó rá. Jók tehát a kitűzött
célok, de a megvalósítás kulcsa, akárcsak minden innovációnak, a tanár,
aki a becsöngetés után magára zárja
az ajtót, és onnantól kezdve az ő kezében van az irányítás, ő dönti el, hogy
milyen módszerekkel tanít. Azonban
minden objektív és szubjektív nehezítő körülmény ellenére „a világban
zajló digitális transzformációt a pedagógusok nem hagyhatják figyelmen
kívül, hanem értő módon, a változásokra felkészült irányítóként kell a diákjaik előtt állniuk” (web 9).
Az informatika tantárgy kerettantervi leírásában fogalmazták meg a
következő elvárást: „Az informatika
műveltségterület fejlesztési céljai – a
tanulók váljanak a digitális világ aktív
polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott
leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az
egyes tantárgyak, műveltségterületek
tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt
módon kapcsolódnak az informatikához” (web 10). A történelem tantárgy
tanítása is kínál olyan lehetőségeket,
amelyeket a „digitális bennszülöttek”
nyelvén és igényeik szerint tudunk
megfogalmazni és kifejezni, ezáltal új
ismereteket, információkat átadni és
a meglévő tudást alkalmazni. Ezáltal
a történelemtanárok is hozzájárulhatnak az informatika műveltségterület fejlesztési céljainak eléréséhez
is. Mivel a magyarság történelmének
ismerete érzelmi többletet is kínál,
ezért a digitális technika és módszerek alkalmazásával, valamint a helytörténeti tartalmak becsempészésével a történelem bizonyos tananyagai
még jobban érthetőbbé és élvezhetőbbé válhatnak, továbbá erősíthetik
a nemzethez és a saját lakóhelyhez

való kötődést is. A következő tanulmányomban arra térek ki, miként
alkalmazhatók az IKT-eszközök II.
Rákóczi Ferenc alakjának megismerése és a szabadságharc feldolgozása
során.
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AZ INTERAKTÍV TÁBLA MINT MOTIVÁCIÓS ESZKÖZ
AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN
Nemrég még szinte hihetetlennek
tűnt, hogy a legmodernebb technikák
is eljutnak az alapiskolákba, nagyban
megkönnyítve ezzel a pedagógusok
és a gyerekek munkáját. Ma már minden szlovákiai alapiskola rendelkezik
internetkapcsolattal, és az olyan kifejezések, mint például a mobiltelefon,
internet, laptop, már ugyanolyan átlagosak az osztályban, mint a ceruza, a
baba, a könyv. A mai gyerekeknél már
más szavak szorulnak magyarázatra,
mint akár 10 évvel ezelőtt, de kisebb
a valószínűsége, hogy ezek a szavak
a digitális kompetenciával hozhatók
összefüggésbe. A mostani oktatási
rendszerben is még sokszor háttérbe
szorulnak az igazán fontos dolgok – a
kreativitás fejlesztése, az önálló gondolkodásra való nevelés, az önálló
véleményalkotásra való ösztönzés, az
együttműködés és a csoportmunka,
melyek mind-mind a későbbi boldoguláshoz kellenek. A kreatív pedagógus feladata az, hogy ezeket a készségeket a tananyag elsajátíttatása mellett
is tökélyre fejlessze. A klasszikus ok-

tatási formákkal ez szinte összeegyeztethetetlen, az újítás elengedhetetlen a
fejlődésben az oktatás keretein belül is.
Fontos, hogy a gyerekek már a kisiskolás kortól kezdve megismerkedjenek a
különböző IKT eszközökkel is, mivel
számukra ez nélkülözhetetlen lesz a
későbbiekben, és ha megfelelő alapokat szereznek, könnyebben fognak
tudni tájékozódni a rohamosan fejlődő technológiák világában.
Az interaktív tábla sokoldalú társunk lehet a hagyományos oktatási
formák mellett. A tábla használata elsőre bonyolultnak tűnhet néhányunknak, de alapvető számítástechnikai
ismeretekkel könnyen jóbarátunkká
válhat, hiszen rengeteg előnye van,
például a tanítási órákat még színesebbé és élvezhetőbbé tehetjük általa.
A jelenkori első osztályos tanulók már
az alfa-generáció tagjai, a digitális kor
gyermekei. Otthonosan mozognak a
digitális eszközök világában, sokszor
felnőtteket megszégyenítő magabiztossággal kezelik az érintőképernyőt
– a telefont, a tabletet –, mivel már

kiskoruk óta eszközhasználók. Osztályunkban a gyerekek fele szociálisan
hátrányos helyzetű, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az érintőképernyő használata természetes számukra
is. Az alfa-generációs gyerekek egyik
jellemzője a gyors élettempó és a gyors
alkalmazkodóképesség az ingergazdag
környezet miatt. Ebből kiindulva az
interaktív táblával való munka során
a gyerekek figyelmét leköti a látvány,
a mozgás, a hangzás. Viszont a hagyományos tanítási módszereket sem
szabad elhanyagolnunk a tanórákon,
ötvözni kell azokat a modern módszerekkel, hiszen az eredményesség
eléréséhez lényeges a kellő összhang
megtalálása.
Az interaktív táblát háromféleképpen használhatjuk: hagyományos
táblaként, prezentációs eszközként és
interaktív felületként. Az interaktív
tábla használata kiváló lehetőség arra,
hogy a tananyagot attraktívabban és
effektívebben adjuk át, az óráinkat
dinamikusabbá tehetjük. Akár a tanórán is szerkeszthetjük a tartalmakat,
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ezzel fejlesztve a diákok és önmagunk
készségeit az információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén, az
interneten azonnal kikereshetők az információk, bármiről is legyen szó. Az
interaktív táblák ötvözik a klasszikus
tábla, az érintőképernyő és a számítógép előnyeit. Érintéssel irányíthatjuk a
számítógépes applikációkat, a tanulók
aktívan bekapcsolódnak a tanítási órába.
Véleményem szerint a tábla egyik
legegyszerűbb és talán legkézenfekvőbb funkciója a prezentációs eszközként való alkalmazása. Már egyetlen
prezentáció is jobban leköti a gyerekek
figyelmét, hiszen úgy sokkal egyszerűbb valamit megtanulni, ha látjuk is,
nemcsak beszélünk róla. Látványossá
és könnyen érthetővé tehetőek a tananyagok, bármely tantárgyról is legyen
szó. Személy szerint az olvasás- és matematikaórákra szinte minden napra
készítek új prezentációt, és a feladatokat váltogatva viszonylag gyorsan
érdekes és izgalmas feladatokat lehet
„alkotni” a PowerPoint segítségével.
Ha e program alapvető funkcióival
tisztában vagyunk, könnyen készíthetünk a tanóra témájához kapcsolódó
gyakorlatokat. Az aktuális kedvenc az
olvasásórán nálunk az „Emeld a színt”
játék, amihez 4 különböző színű kártyát használunk – sárgát, zöldet, kéket,
pirosat (persze, lehet ez ceruza vagy
filctoll is, a szín a lényeges). A diákon
négyféle színű kör van, mindegyik
körben más szó. A feladatot én olvasom fel nekik, kezdetben három értelmetlen és egy értelmes szót bújtattam
el, és azt a színt kell adott jelre felemelniük (nálunk ez egy taps), amely megegyezik az értelmes szóhoz tartozó kör
színével. E feladatot többféleképpen
lehet variálni, például emeld fel azt a
színt, amely egy állat neve, ruhadarab,
fiúnév a lánynevek közt, gyümölcs,
de legjobban talán a találós kérdések
megfejtéseit szeretik megkeresni. Matematikaórán is használható ez a gyakorlat, például egy összeadás, kivonás
helyes eredményét kell a gyerekeknek
ilyen módon meghatározniuk, de mint
említettem, a variációs lehetőségek
száma végtelen, és csak a kreativitásunkon múlik, milyen feladattal lepjük meg gyerekeinket. E feladat előnye
az, hogy egyszerre dolgozik mindenki, és a visszajelzés is azonnali. Ha a
PowerPoint haladó felhasználói közé
tartozunk, akkor az animációs lehetőségeket kihasználva itt is készíthetünk
interaktív feladatokat.

Az interaktív használathoz egyszerű az előre elkészített feladatok alkalmazása, sokszor a tankönyvkiadók is
készítenek a digitális tananyag mellé
interaktív feladatokat is. Használhatjuk a táblaszoftvert feladatkészítésre, de napjainkban nagyon sok olyan
weboldal található, ahol online tudunk
egyszerűen és gyorsan feladatokat készíteni. Ezek az oldalak egyszerű regisztráció után használhatók is (www.
learninapps.org, www.wordwall.net),
nemcsak interaktív táblán, hanem
tableten, számítógépen, telefonon is.
Témakörökre lebontva válogathatunk
a kész feladatok között is, illetve sablonok segítségével mi is könnyen hozhatunk létre újakat. Az új feladat létrehozásához ki kell választanunk egy
sablont, s annak segítségével pár perc
alatt el is készülhetünk. A feladat létrehozása után egyetlen kattintással át
tudunk váltani akár egy másik sablonra is, így időt takarítunk meg, illetve
a feladatok könnyen szerkeszthetőek.
Jómagam leggyakrabban itt is az olvasásóráinkra készítek plusz feladatokat.
Ha kevesebb idő áll a rendelkezésemre, az Ábécéskönyvben megtalálható
szavakkal játszunk, ezeket gépelem
be, és az olvasás gyakorlása rögvest
élvezetesebbé válik. Doboznyitogatós
játékunknál mindenki sorban kinyit
egy dobozt, melyben egy szó van elrejtve és elolvassa azt. Mint mindegyik feladatfajtánál, itt is többféle
témából választhatunk, így a háttér
lehet tévés kvízműsor-szerű, kártyákat
fordíthatunk fel, kis jegyzetfüzeteket
nyithatunk ki. A szavak ugyanazok, a
háttér egy kattintással változtatható,
így a gyerekeknek fel sem tűnik a játék hevében, ha a szavak esetlegesen
ismétlődnek. Ők ezt játéknak fogják
fel, türelmetlenül várják, hogy sorra
kerüljenek. Néhányuk számára az eltelt idő is motiváló, ugyanis bármely
feladatot is választjuk, a sarokban ott
ketyeg az óra, mely az eltelt időt méri.
A szerencsekerekes feladat is népszerű, ami a régi tévéműsort idézi, illetve
van külön kártyás feladat, ahol a kártyák hátoldalára kerülnek a szavak.
Kvíz is nagyon könnyen szerkeszthető, a mostani tanulási szakaszunkban
elsődlegesen kép–szó (rövid mondat)
párosításra használom. A kép feltöltésénél ügyelnünk kell a minőségre,
valamint én igyekszem mindig olyan
képet választani, ami közel áll a gyerekek világához. Az oldal egyik hibájának tartom, hogy a betűtípus nem választható, ami a használható témákat

korlátozza számomra, mivel első osztályban tanító pedagógusként mindig
ugyanazt a betűtípust kell használnom
a gyerekeknek. A weboldalak előnyére
írható azonban, hogy egy kattintással
megoszthatók az elkészített tartalmak,
legyen szó kollégáról vagy szülőről.
A matematikaórákon is előszeretettel használjuk az interaktív táblát,
főként az online készített feladatok
aratnak nagy sikert az elsősök körében. A számfogalom elmélyítésétől
kezdve az összehasonlításokon át, nyitott mondatok megoldásán keresztül,
az összeadás és kivonás gyakorlásáig
– ezek mind-mind szívesen gyakorolt feladattípusok nálunk. Különösen
kedvelik a tanulók, ha egy feladat sikeres megoldása után a saját képük jelenik meg a képernyőn. A learningapps.
org oldalra pár kattintással saját kép
tölthető fel, itt is sablonok segítik a feladatkészítést, az elkészített feladatok,
„tankockák” kategóriákba rendezve
érhetők el. Könnyen készíthetünk mi
magunk is „tankockák”, de válogathatunk a készek között, amiket vagy
módosítás nélkül használunk fel vagy
változtatunk rajtuk igényeink szerint.
Szlovákóráinkat a tankönyvhöz készült interaktív feladatokkal, illetve
párkereső feladatokkal tesszük színesebbé, melyekben a feladat a megfelelő
mutató névmás hozzárendelése a szavakhoz, vagy a hallott szó képpel való
párosítása. Gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére kiválóak ezek a feladatok.
Az interaktív táblával való munka esetemben kétirányúan motivál –
ösztönzi a gyerekeket és engem is. A
gyerekeket illetően ösztönzőleg hat a
gyors visszajelzés, verseny az idővel,
verseny az osztálytársakkal, érdeklődés az újabb feladatok iránt. Számomra pedig fantasztikus érzés, hogy a
gyerekek élvezik, lekötik őket a különböző feladatok, ezenfelül a tény, hogy
külső ösztönzés nélkül, sokszor a szünetekben is ezeket az interaktív feladatokat „játsszák”. Hozzáteszem, a leggyengébb tanulómat ugyanúgy lekötik
ezek a feladatok, mint az autizmussal
élő elsősömet. Kérik, igénylik az újabb
feladatokat, mely engem is arra buzdít,
hogy mindig újabb és újabb feladatokkal lepjem meg őket. A tábla minden
órán sokoldalúan használható, csak a
kreativitásunkon múlik, mit hozunk
ki belőle.
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KOLLÁR KRISZTINA

A MOBILTECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT TANULÁS ÉS
TANÍTÁS MÓDSZEREI
A mobileszközök széleskörű elterjedése nagy változást hozott a magánéletben, az üzleti életben és az oktatásban
egyaránt. A STATISTA 2019-es adatai
szerint ma már 5,15 milliárd embernek van valamilyen mobileszköze.
Ez a számadat a népesség 66,77%-át
jelenti, és a szám egyre csak növekszik (https://www.bankmycell.com/
blog/how-many-phones-are-in-theworld).
Bár a mobileszközök ma már mindenütt jelen vannak, használatuk
pozitív megítélése a tanítási órákon
még mindig megoszlik. Éppen ezért
szeretném írásomban felhívni a figyelmet Dr. Abonyi-Tóth Andor – Dr.
Turcsányi-Szabó Márta A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszere című kötetére (Digitális
Pedagógiai Osztály, IKT Módszertani
Iroda, Budapest, 2015), amely alapul
szolgálhat minden pedagógusnak, aki
szeretné közelebbről megismerni a
mobiltanulás nyújtotta lehetőségeket.
A kiadvány teljes terjedelmében elérhető az alábbi linken: https://www.
educatio.hu/pub_bin/download/
t a m o p 3 1 1 _ I I / e re d m e ny e k / m _
learning/mlearning_kotet.pdf.
A kötet a mobiltanulás feltételeit
és módszertani eszközeit ismerteti.
A tananyagfejlesztés hátterét biztosító kutatások adatait a szerzők a
2013/2014-es tanévben gyűjtötték
össze 614 diák és 12 tanár segítségével. Négy különböző órán – földrajz,
kémia, irodalom, biológia – tesztelték
az okostelefonokra letölthető ingyenes
applikációkat.
A kiadvány négy fő részre tagolódik.
Az első ezek közül bevezetést nyújt a

mobileszközök használatának oktatásban való használatára. Bevezetés
alatt azt értem, hogy tényleg az alapoktól indít, rögtön a mobileszközök
típusainak bemutatásával, az alapfogalmak magyarázatával. Kiemeli és
kritikusan reflektál a mobileszközök
külső és belső tulajdonságaira a tanulás-tanítás szempontjából. Bemutatja
a pedagógiai tesztelés folyamatát, továbbá segítséget nyújt abban, hogyan
lehet kezdeményezni a mobileszközök
oktatási segédeszközként történő, intézményszintű bevezetését, valamint a
diákok megismertetését ezzel az újfajta
tanulási módszerrel. Természetesen
a kiadvány felhívja a figyelmet arra,
hogy a mobileszközök oktatási célokra
való felhasználását a szülőknek is jóvá
kell hagyniuk. Részletesen tárgyalja a
Bring Your Own Device (BYOD), azaz
a Hozd a saját eszközöd intézményszintű bevezetését, és a programmal
kapcsolatos lehetséges kérdéseket,
problémákat és teendőket.
A második rész a mobileszközök
használatának témáját járja körül. Az
olvasó megismerheti a különböző kategóriájú mobiltelefonokat, a három
mobileszközt és a rajtuk futó operációs rendszereket, amelyek részt vettek a kutatásban (iOS 7.1.2, Google
Android v4.0, Windows Phone 8). A
fejezet segít elsajátítani a mobileszközök leggyakrabban használt gesztusait,
mint például a duplakoppintás (duple
tap), csippentés (pinch) funkcióját.
Ahhoz, hogy a mobileszközöket bevezessük a tanórán, fontos felhívni a
diákok figyelmét a biztonságos eszközhasználatra, védve ezzel személyes
adataikat és a telefont a vírusoktól.

A harmadik fejezet a tanórákon
használt alkalmazásokat mutatja be.
Ilyen például a Socrative, amelyben
kérdőíveket hozhatunk létre, esetleg
tesztelhetjük a diákok tudását. A Tintapad segítségével a tanulók egy közös
tartalmat alakíthatnak ki és szerkeszthetik azt. Ez mindenképp jó ötlet, ha
csoportmunkára szeretnénk ösztönözni a diákokat, és szeretnénk elkerülni
a módosított dokumentum oda-vissza
küldözgetését. Az olvasó részletes
leírást kap a QR-kódok felhasználási
lehetőségeiről és a tanítási óra szervezéséről. Ezenkívül olvashatunk az internetes böngészés sokoldalúságáról,
a tanári dokumentációról, valamint az
e-portfolió készítéséről. A fejezet részét képezik a 3D és a kiterjesztett valóságot (Augmented Reality) használó
alkalmazások is.
A negyedik fejezetben találhatók
az egyes órákon használt óravázlatok
bizonyos részei. Az összes óravázlat
teljes egészében nem található meg a
könyvben, de a részletes óravázlatok
és segédanyagok elérhetők a könyvben
megadott linken, amelyhez természetesen készült egy QR-kód is.
A kiadvány az olvasót nagyon hasznos és részletes információkkal látja el,
és ami különösen pozitív tulajdonsága,
hogy nem feltételezi a mobiltechnológia általi tanulás és tanítás meglevő
ismeretét, hanem inkább meg akarja
tanítani az olvasót arra. Minden egyes
leírás, magyarázat érhető és példákkal
alátámasztott. A könyv nagyon hasznos lehet azoknak a tanároknak, akik
még csak most próbálnak megismerkedni ezzel az újfajta tanulási-tanítási
módszerrel.
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A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (10. RÉSZ)
Cikksorozatom előző részeiben olyan
készségeket vettünk sorra, amelyek
szorosan kapcsolódnak a (nyelv)tanuláshoz, fejlesztésük pedig elősegíti és
hatékonyabbá teheti a nyelvelsajátítás
folyamatát. Ebben a cikkben egy olyan
készséget nézünk meg, amely szintén
ebbe a kategóriába tartozik, ugyanakkor úgy is tekinthetünk rá, mint
ami magában foglalja az összes eddig
említettet, sőt, beleértve még e cikkek olvasását is: azt nézzük meg, hogy
milyen módon gondolkodhatunk az
autodidaktizmusról a nyelvtanulás
kontextusában.
Könnyű belátni, hogy ha különböző
mértékben is, de mindannyian autodidakták vagyunk: önmagunkat tanítjuk,
amikor egy új receptet próbálunk ki,
amikor egy „hogyan csináljuk” videó
utasításait követjük, vagy amikor épp
egy informatív cikket olvasunk. A kíváncsiság természetes emberi tulajdonság, amit csak új tudás megszerzésével
tudunk kielégíteni. Kérdés az, hogy
vajon milyen mértékben érvényes ez
a nyelvtanulásra. A választ sok szempontból meg lehet közelíteni, melyek
közül itt most kettőt szeretnék kiemelni: a poliglottok (több nyelven beszélők) és a tanulási stílusok felőli nézőpontokat.
A poliglottokról köztudott, hogy leginkább autodidakta módon tanulnak
nyelveket, minimális külső segítséggel,
értve ezalatt főként a magántanárt vagy
a nyelviskolát. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis hogyan csinálják. Ha
nekik sikerül önmagukat megtanítaniuk több idegen nyelvre is, akkor mért

jár annyi ember magán(nyelv)tanárhoz
és/ vagy nyelviskolába? A poliglottok
lennének a különösen jó nyelvi érzékkel megáldott emberek? Ahogy azt már
egy előző cikkben részleteztem, erről
szó sincs. A nyelvi érzék vagy nyelvi
adottság egy tévhit. A háttérben sokkal inkább az autodidakta készség fejlesztése áll. A poliglottok azért képesek
önmagukat tanítani, mert olyan szintre
fejlesztették ezt a képességüket, amelylyel sem a nyelviskolák, sem a magántanárok nem tudnak versenybe szállni,
mégpedig azért nem, mert a poliglottok
nem ragaszkodnak egy általánosított
nyelvtanulási keretrendszerhez, módszerhez vagy stratégiához. A többnyelvűek általában folyamatos kísérletezéssel alakítják ki a saját maguk módszerét,
amely teljes mértékben személyre szabott, és éppen aktuálisan (de nem örökérvényűen!) a leghatékonyabb – nem a
tökéletes nyelvtanulási módszert keresik (hiszen nincs is olyan), hanem azt,
amellyel az adott nyelv adott aspektusát (pl. ragozást) a leghatékonyabban
tudják elsajátítani. Ha ezt megtanulták,
adaptálódnak a következő helyzethez.
Az is megtörténhet, hogy a következő
elsajátítandó nyelvnél a ragozást egy
teljesen más módszerrel fogják megtanulni, mert annál a nyelvnél, abban a
helyzetben éppen az volt a leghatékonyabb. És ez így megy tovább, amíg el
nem érik a kitűzött cél(oka)t.
Autodidakta készségünk fejlesztését
érdemes azzal kezdenünk, hogy alaposan körbejárjuk a tanulási stílusok
témakörét, és megpróbáljuk meghatározni, hogy különböző szituációkban,

különböző bemenetek és ingerek esetén
nekünk melyik tanulási stílus vagy tanulási stílusok kombinációja felel meg
a leginkább (vagyis melyik a leghatékonyabb). Alapvetően négy fő tanulási
stílust különböztetünk meg. Vannak,
akik auditívak, tehát hallás után tanulnak hatékonyan. A vizuális stílusúak
leginkább a képi ingerek segítségével
sajátítják el a kívánt tudást. A mozgásos tanulási stílust preferálók számára
a testmozgás elősegíti az új tudás megszerzését, míg a mechanikus stílusúaknál a gyakorlati cselekvés a fontos
(így tanulunk például bukfencet vetni).
Tévhit viszont az, hogy egy adott tanulási stílus abszolút és általános értelemben érvényes az egyénnél – különböző
szituációkban, különböző típusú információt és tudást más-más tanulási stílussal vagy akár stílusok kombinációval
tudjuk a leghatékonyabban megszerezni. Ez a nyelv(ek)re, a nyelvtanulásra is
érvényes. Elsősorban tehát azt kell kiderítenünk, hogy személy szerint melyik stílus vagy melyik stílusok ötvözete
működik számunkra a leghatékonyabban az adott nyelv adott jellemzőjének
vagy elemének elsajátításakor. A lényeg,
hogy a kísérletezéseinktől ne várjunk
olyan eredményt, amely univerzálisan
érvényes lesz a nyelvtanulási folyamat
egészében (ezért fontos, hogy adaptívak legyünk), viszont cserébe idővel azt
vehetjük észre, hogy a próbálkozásaink
során egyre erősödik majd autodidakta
készségünk, méghozzá anélkül, hogy
ezt előzőleg tudatosan, célként tűztük
volna ki.
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CSILLAGÁSZAT GYEREKSZEMMEL (1. RÉSZ)
A csillagászat vagy asztronómia az
egyik legrégebbi vagy legősibb tudományág, amely a természettudományok csoportjához tartozik. Tekintettel
a ,,hét szabad tudomány“-ra, különösen fontos, hogy ennek a tudományágnak megfelelő figyelmet szenteljünk.
A természettudományi kompetenciafejlesztés nagyon aktuális a jelen
felnövekvő generációjának életében.
Tudatában annak, hogy ehhez meghatározó módon hozzájárulhatunk a szabadidős tevékenységek által, érdemes
a pedagógusi társadalom figyelmét
felhívni a megvalósítható lehetőségekre. Az oktatás és nevelés fejlesztésének
nemzeti programja (2018–2027) című
hosszú távú stratégiai dokumentum
szerint a regionális közoktatás egyik
konkrét célja a minőségi oktatás és nevelés, amelyet az olvasási, matematikai
és természettudományi kompetenciák
fejlesztésével lehet elérni. Ennek értelmében a tanulmányunk előterébe
és fókuszába a természettudományi
kompetenciák fejlesztése került. A
tanulmány témája a csillagászatot felölelő szabadidős tevékenység, amelyet
elméleti síkon az állami oktatási programon keresztül mutatunk be. Az állami oktatási program olyan kötelező
érvényű dokumentum, amely meghatározza a nevelés és oktatás általános
célkitűzéseit, alapelveket és a kulcskompetenciákat, amelyet a nevelés és

oktatás által fejleszteni kívánunk. A
nevelési-oktatási célok úgy vannak
meghatározva, hogy a tanuló személyiségének kiegyensúlyozott fejlődése
biztosítva legyen. Az állami oktatási
program meghatározza az oktatás kerettartalmát is. Kiindulópontot nyújt
egy olyan iskolai nevelési-oktatási
program létrehozásához, amely figyelembe veszi az adott régió konkrét intézményszükségleteinek feltételeit is.
A köznevelésről és közoktatásról szóló
245/2008-as törvény 2008 szeptemberétől van hatályban. Az alapiskola alsó
tagozatát az 1–4. évfolyam alkotja. A
képzés e szintjére az állami oktatási
program előírja azokat a kötelező tanítási tantárgyakat, amelyek az egyes
művelődési területekbe integrálódnak.
Az alapiskolák nevelési (245/2008,
8.§) és iskolai oktatási (245/2008, 7.§)
programmal is rendelkeznek, amelyek
az intézmény alapdokumentumai közé
tartoznak. A primáris képzési szinten nyolc művelődési terület létezik:
Nyelv és kommunikáció, Matematika
és információkezelés, Ember és a társadalom, Ember és a természet, Ember és az értékek, Ember és a munka
világa, Művészet és kultúra, Egészség
és mozgás. Az innovált állami oktatási
program alsó tagozatos kerettanterve
előírja a kötelező heti óraszám teljesítését a művelődési területek, illetve

az azoknak megfelelő oktatási tantárgyakra lebontva.
A természettudományos összefüggésekkel, a csillagászati fogalmakkal
találkozhatunk, ha az állami oktatási
program egyes művelődési területeinek megfelelve választjuk ki azokat
a tantárgyakat, amelyek szilárd képviselői a természettel kapcsolatos oktatásnak, nevelésnek. Az elsődleges
találkozást mint bevezető ismerkedést
a csillagászathoz vezető úton, az Ember és a természet művelődési területen belül a környezetismeret tantárgy
adja. Ez az első és második évfolyam
tantárgyainak egyike. A tantárgy művelődési sztenderdjei szerint a tanulók
kognitív tevékenységei – amelyek a
keresés, felfedezés, vizsgálódás fogalmainak segítségével működnek – a
környezetismeret megismerésének és
megértésének alapfeltételeit képezik.
Megfigyelhetjük a környezetismereti
munkafüzet sajátos arculatát, amely
piktogramok segítségével irányítja a
kisiskolás mindennapjait. Az iskola
első évfolyamában a mese világából
kiindulva haladunk az iskola, az osztály, a család megismerő útján. A tanuló folyamatosan veszi tudomásul egy
másik időszak, az iskolaköteles kor
előtti időszak befejezését, az iskoláskor kezdetét. Az érzékek világát mint
az élet birodalmát, az élő és élettelen
természetet pedig mint a világ biro-
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dalmát taglalja a tankönyv. Felszólítja
a tanulókat az együttműködésre, mert
figyeltet, gondolkodtat, meséltet, rajzoltat. Megteremti a kellő tudásalapot,
alkalmasságot és attitűdöket a később
bevezetésre kerülő természetismeret,
honismeret tárgyakhoz. A környezetismeret tantárgya, az élettelen természet és természeti jelenségek kategóriájában teszi lehetővé számunkra
a találkozást központi csillagunkkal,
mint a legfőbb fényforrásunkkal a
Földön. Hozzá kötődik az árnyék jelensége, idő, óra és más jellegű fényforrások, mint a lámpaizzók, elektromos berendezések, melyeket az ember
alkotott meg. A művelődési területen
belül találkozunk a naptár, az időjárás,
az évszakok, a hónapok, az idő mértéke, a hét, a homokóra, az árnyékóra,
napóra fogalmaival. A tanulók a tartalmi sztenderdekben leírottak szerint
magyarázattal tudnak szolgálni az évszakok változásaira, az idő fogalmára. Jól megfigyelhető, hogy mennyire
épülnek egymásra a kötődő fogalmak.
Az Ember és a természet, illetve az
Ember és a társadalom művelődési
területen belül tovább haladunk a természetismeret és a honismeret tantárgyakkal, amelyek a harmadik és negyedik évfolyam tanítási óráit képviselik.
Az említett tantárgyak keretén belül
szerezhetik meg a tanulók az alapvető természettudományos ismereteket.
A természetismeret tantárgy célja a
fokozatos ismerkedés a természeti jelenségekkel és törvényszerűségekkel.
Az oktatás és tanulás a megfigyelési
és kutatási tevékenységeken alapul.
A problémákat a tanulók az aktuális

ismereteik, múltbeli tapasztalataik és
kognitív képességeik szintjéhez mérten oldják meg. Az oktatási tevékenységek célja a jelenségek és események
feltárásának megindítása, amelyeket
a tanulók a tapasztalati tanulás révén
sajátítanak el. A tanulók pozitív kapcsolatot alakítanak ki a természettel
és a tudománnyal egyaránt. Az alábbiakban bemutatjuk a minimális tartalmi és teljesítményi sztenderdeket
az egyes kategóriáknak megfelelően.
A 3. évfolyamban megfigyelhetjük,
hogy az élettelen természet és a természeti jelenségek vizsgálatának kategóriája jelenti az újabb továbblépést,
közeledést a csillagászathoz is kötődő
fogalmak világához. A tartalmi sztenderdekben kapcsolódó fogalomként
jelenik meg a meleg, a hőmérséklet, a
hőmérő. A 4. évfolyam elmélyíti a tanulók csillagászati ismereteit. Ebben a
részben megfigyelhető a kapcsolódás
a fizika fogalmaihoz, hiszen rámutat a
sebességre mint gyorsaságra, forgásra,
magasságra, távolságra, tömegre. A további kategóriákban megismerkedünk
a növényvilággal, az állatvilággal, a
vízzel, az anyaggal mint az élő – élettelen természettel és azok tulajdonságaival. A gáznemű, cseppfolyós és
szilárd halmazállapotú anyagok, a mezők növényvilága, a hőmérséklet, az
emberi test felépítése, az erő fogalma
és az univerzum is a témák egyike. Az
állami oktatási program az univerzum
témáját a 3. és 4. évfolyamnak ajánlja.
Megismerkedünk a bolygókkal, csillagokkal, csillagképekkel, a galaxis
fogalmával, a Naprendszerrel, a Földünk mozgásával. A tanuló megérti

a központi csillagunkhoz kapcsolódó
természeti jelenségeket, például a hőés a fény forrását, az éves hőmérsékleti
különbségeket, az évszakok váltakozását. Az egyik célunk az univerzum
fogalmának tisztázása és annak felfedezése a Földünkről és az űrből. Ezért
az elméleti rész, az elsajátított tantárgyi tudás úgy válik kézzel foghatóvá,
ha a gyakorlatban is alkalmazzuk. A
gyakorlat szolgálja és segíti a tanulókat, hogy átfogóbb módon értsék
meg a világegyetemhez kapcsolódó
jelenségeket. A tanulók a pedagógusok segítségével fejtik meg a felvetődő
kérdéseket.
A természettudományok csillagászati-ismeretterjesztő, de nem iskolai
szintű intézményei a hazánkban is
megtalálható csillagvizsgálók. Ha a
csillagvizsgálókról tanulnak a tanulók,
erősítjük a tárgyközi kapcsolatokat a
honismeret tantárggyal. Annak tartalmi sztenderdjei széles látómezővel jelenítik meg a tanulók számára hazánk
nevezetességeit, kulturális örökségeit,
értékeit. Bennünket jelen esetben a
kultúrtörténeti emléképületek identifikálása érdekel, amely szerves részét
alkotja a művelődési sztenderdeknek. A tanulók be tudják határolni az
ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló helyét és értelmezik küldetését.
Tanulmányom következő részében
egy az ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló közreműködésével megvalósított csillagászati tábor kivitelezéséről lesz szó. Ez a csillagászati intézmény
szolgálta számunkra és az alsó tagozatos tanulók számára a csillagászat testközeli, gyakorlati bemutatását.

ÚTJELZŐK
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KI LÁTOTT MÁR ÉLŐ LAPPANTYÚT?
Elmondhatom, hogy én igen, de tegyem hozzá rögvest, életemben csak
egyszer, hatvan esztendős korom táján. Azóta már vagy húsz esztendő telt
el, de a pár pillanatig tartó jelenet tisztán megmaradt az emlékezetemben.
Ha nem végeztem volna a nyitrai főiskolán biológia szakot, s nem lett volna
kitűnő zoológiatanárom, Stollár István
ornitológus, akinek jóvoltából máig
rajongok a madarakért, talán fel sem
ismerem a lappantyút. Megjegyzem,
nem Stollár tanár úrtól hallottam először e madárnak a nevét, hanem még
gyerekkoromban édesapámtól, aki
szülőfalum, Csiliznyárad erdejének
tisztásain, korántsem szándékosan,
néhányszor felzavarta.
A mi találkozásunk békésebb körülmények között történt. Egy kora
őszi, napnyugta utáni este, a muzslai szőlőhegy alatt, az egyik erdőcske
melletti ösvényen sétálgattunk a feleségemmel, s egyszer csak, mint egy
szél felkapta papírfoszlány, nesztelenül
meglibbent előttünk valami. Akkora
lehetett, mint egy vadgerle, és nyomban el is tűnt a sűrűsödő homályban.
Látványa néhány másodperig tartott,
ám e röpke meglepetéstől nejem öszszerezzenve alig bírta kilihegni: „Jaj,
azt hittem, kísértet”. „Miért, te már

láttál kísértetet?” – kérdeztem tőle
tettetett csodálkozással. „Most először – mondta –, de azt gondolom, inkább bagoly ijesztett meg bennünket”.
„Majdnem eltaláltad, de én is csak a
röptéről sejtem, miféle szellemlénytől
rettentél meg”. „Te talán nem?” „Csak
egy cseppet” – feleltem. „Szerinted mi
lehetett?” – kérdezett ismételten nejem. Hirtelen egy régi gyerekvers sorai
jutottak eszembe, azokkal válaszoltam: „Tengeri, kenderi kappan tyúk,
emelik a szekerem a lappantyúk…”
„Lappantyú? Nahát! Eddig még sohase láttam.” „Én is csak kitömve.” Aztán,
csöndesen, hogy ne zavarjuk a természet zajtalan, esti műszakváltását, viszszaballagtunk a hétvégi házunkhoz.
Közben azon morfondíroztam, vajon
a mai kisdiákok szívesen recitálják-e
még Simkó Tibor, Varga Imre, Weöres Sándor és más költők egykoron
közkedvelt verseit. A tanulók állandó
versenyeztetése, a jövőképük jósolgatása érdekében végzett, szüntelen
tudásszint-méricskélés és az egyre
intenzívebb aktaháború közepette a
megkeseredett tanítóknak jut-e még
idejük az efféle „haszontalanságokra”
pazarolni a maradék erejüket? Ámde
maradjunk a megkezdett témánknál!

Én azon is csodálkozom, hogy e fölöttébb félénk és mesterien rejtőzködő,
kissé furcsán viselkedő madarat eddig
még nem jelölték az év madarának.
Persze kérdés, mennyire veszélyeztetett faj, és az emberek mit tudhatnak
róla. Ajánlom, akit bővebben érdekel, a szakirodalomban nyomozzon
utána. Az internet segítségével arra is
ráakadhatunk, hogy e madárfaj(ok) a
bagolyalakúak (Strigiformes) – miként
az előző fejezetben utaltam rá – legközelebbi rokona(i). Továbbá, hogy a
lappantyúalakúak (Caprimulgiformes)
rendjébe tartozó lappantyúféléknek (Cprimulgidae) egyik családjába
72 faj tartozik, az estifecskefélékébe
(Chordelinae) pedig 10. Persze, mint
minden állatcsoportnak, a lappantyúféléknek a fajszáma sem mondható
állandónak. Hiszen, mint többször is
említettem már, a rendszertan nem
lezárt tudományág, minthogy semmilyen tudományos kutatás eredményei
sem véglegesek. Mindig újabb és újabb
dolgokra bukkannak rá a biológusok,
ami által az addig felépített rendszerek
törvényszerűen felbomlanak. A kutatók az általuk felfedezett ismereteket
összehangolják, bár egy ideig vitatkoznak rajtuk, mígnem eljutnak egy
közös pontig, s végül elhatározzák,

ÚTJELZŐK

hogy az addig alkalmazott rendszert át
kell dolgozniuk. Nekünk, szakpedagógusoknak pedig az (lenne) a dolgunk,
hogy amennyire képesek vagyunk rá,
nyomon kövessük a tudósok által közreadott tényeket. Csak egyre vigyázzunk, nem kell mindent, mindenáron
megtanítani. Pláne azoknak nem, akik
általános iskolákban működnek. Elég,
ha a neveltjeik kíváncsiságát fel tudják
kelteni egyes élőlények (fajok) iránt.
Divattá vált ma a természetvédelemről
szónokolni, konferenciákat rendezni,
sőt még tüntetni is miatta, de sajnos
nagyon kevesen ismerik a körülöttük
élő növény- és állatvilágot. De erről
már én is „szó(noko)ltam” néhány
alkalommal, az írásaimban. Mentségemre szolgáljon, hogy öreg fejjel
még mindig kíváncsi vagyok, s amire
rálelek, igyekszem másokkal is megosztani. Meg persze a régebbi tájékozottságomat is. Íme: Fentebb a lappantyúfajok számát 82-ben jelöltem meg,
de úgy vélem, hamar módosítanom
kell, mert a feljegyzések között találtam már száznál is többet. Keresgélve a szakirodalomban, már a jó öreg
Brehm is leírt néhányat a valódi kecskefejők közül. Most jut eszembe, még
nem említettem, a lappantyú sok népi
megnevezése között a kecskefejő szerepel az első helyen, de tévedés lenne
azt hinni, hogy ez valamelyik magyar
tájnyelvnek lenne a leleménye. Ki tudná ma megmondani pontosan, melyik
népnek a babonája keveredett bele az
egyes madárfajok megnevezésébe, ami
által az végül az egyik család, majd az
egész rend tudományos megnevezésévé vált. Ez esetben ugyanis a vadkecske
szakirodalmi neve Capra aegagrus, te-

hát az összes kecskéé Capra. Ám hogy
e jámbor, rovarevő madár a kecskéket
vagy bármelyik emlősállatot éjszakánként lopva megfejné, ez bizony népi
baklövés. Tehát kitaláció. Mégis léteznek olyan magyarlakta tájak, ahol tehénfejőnek (is) hívják a lappantyút. A
magyar lappantyú szó azonban e madár lappangó (meglapulva rejtőzködő)
életmódjára utal. Viszont még ez a név
is valamelyik (magyar) vidék babonájára utal, mert a lappantyúra, akárcsak
a baglyokra (lásd Strigifomes), a fekete
macskára, no meg régebben némelyik
házsártos öregasszonyra is ráfogták,
hogy éjjelenként ártó szellemekkel,
illetve boszorkányokkal paktálnak.
Talán elfogadhatóbb és igazabb a lappantyúalakúak másik családjának,
az estifecskeféléknek (Chordelinae) a
neve.
A lappantyúfélék családjai földrészenként változnak. Így például a síró
lappantyúk Észak-Amerikában élnek.
A hosszúfarkú faj, amelyet Brehm
is leírt, sőt képet is közölt róla, DélAmerikában, főleg Argentínában honos. Feltűnően hosszú farkával igencsak kirí az Európában elterjedtek
közül. A rozsdástorkú lappantyú Nyugat-Európa lakója, viszont nálunk, a
Kárpát-medencében csupán egyetlen
faj, a Caprimulgus europeus terjedt el.
Leírása és életmódja minden szakkönyvben és az interneten is megtalálható, ezért csak azokat emelném ki,
amelyek kimondottan rá jellemzőek.
Például, fészket nem épít, tojásait a
száraz avarra rakja, melynek színezete – ahogy a rajtuk ülő anyamadáré is
– egybeolvad a környezettel. Az anyamadár csak akkor röppen fel, amikor

az ember majdhogynem rálép. Nem
csoda hát, hogy ilyenkor reflexszerűen
összerezzenünk. Napközben a pihenő
madár, legtöbbször a hím, a fák rücskös oldalágaira simulva szunyókál,
de sohasem rajtuk keresztben. Olyan,
mintha maga a madár is fakéreg lenne. Biztonságos megkapaszkodását a
rövid lábain levő karmok segítik. A
baglyokra leginkább a nesztelen röptét
biztosító laza, lágy tollazata és nagynak tűnő feje miatt hasonlít. A csőre
viszont kicsi, szájzugában pedig igazán
csak rá jellemző, hosszú serték találhatók. A különlegességei közé tartozik,
hogy a szájrése majdnem a tarkójáig
ér. Ha a száját kitátja, testnagyságához
viszonyítva olyan, mintha egy nagy
tölcsérszerű szákot tolna maga előtt.
Szüksége is van rá, mert éjjeli repülő
rovarokra vadászik, hasonlóan, mint
a fecskék. Viszont a zsákmányát nem
a begyében halmozza fel, mert olyan
nincs neki. Sokféleképpen tud repülni,
s ebben mintha három különböző madárfaj vagy inkább család képességeivel rendelkezne; a baglyokéval, a fecskékével és a sólymokéval, merthogy
olykor még szitálni is tud a levegőben.
Megjegyzem, az európai lappantyú
vonuló madár, rendszerint április végén érkezik hozzánk, és szeptember
közepén kel útra Kelet-Afrika felé. Arról azonban, hogy egyedeit megpróbálták volna megszámolni, miként az
erdei fülesbaglyokét, eddig még nem
hallottam. Azt viszont merem állítani, hogy a tudomány nem fogadja el a
lehetetlent. Még ilyen haszontalannak
vélt dolgokban sem, mint a még meglévő madárfajok egyedeinek a megszámlálása.
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POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (5. RÉSZ)
A KÖZELGŐ VESZÉLY
Előző számunkban ott engedtük el a
történet fonalát, hogy a XX. század
elejére méretesre gyarapodó tudásanyag birtokában néhány tudósban
felmerült annak lehetősége, hogy a
klíma globális változása bizony nem
csak múló kellemetlenség, hanem az
emberiség létét veszélyeztető, véresen
komoly kihívás.
Az első jelentősebb aggodalmak az
üvegházhatás felfedezésével kapcsolatban fogalmazódtak meg. A kémiai Nobel-díj egyik első kitüntetettje, a svéd
Svante Arrhenius a jégkorszakok magyarázata kapcsán jutott el az üvegházhatású gázok vizsgálatáig. Arrhenius
elsőként alkalmazta a fizikai-kémia
alapvető megállapításait, hogy megmagyarázza, a földtörténeti korokban
miként váltogatták egymást a meleg
és hideg periódusok. Claude Pouillet
és John Tyndall néhány évtizeddel
korábban már felfedezte ugyan az
üvegházhatást, azaz, hogy bizonyos
gázok koncentrációjának növekedése
az atmoszférában a Föld felszínének
felmelegedésével jár, de Arrhenius volt
az első, aki kvantifikálta is a felmelegedés mértékét. Ő volt az elsők egyike,
aki felhívta a figyelmet arra a tényre,
hogy az antropogén CO2-kibocsátás
elég ahhoz, hogy megváltoztassa a Föld
klímáját. Kiszámolta, az atmoszféra
szén-dioxid koncentrációjának megduplázása öt-hat fokkal emelné a bolygó átlagos középhőmérsékletét, a felére
csökkenése viszont egy új jégkorszakot
indukálna. Érdekes apróság, hogy a
nagy svéd tudós akkoriban nem látta
az ebből fakadó veszélyt, ugyanis több
ízben arról értekezett, a felmelegedés
évezredekbe telne, ráadásul hasznos is
lenne az emberiség számára.

Ahogy az a tudományban lenni
szokott, rengetegen vitába szálltak
Arrhenius megállapításaival. Laboratóriumi körülmények között tucatnyian próbálták megmérni a különböző
gázok infravörös-fényelnyelését, közülük többen arra jutottak, Arrhenius
jócskán túlbecsüli a CO2 jelentőségét,
ráadásul, vélték, az óceánok egyébként
is elnyelik az atmoszférában túlhalmozódó gázt. Ma már tudjuk, hogy a
század eleji kísérletek nagy része, megfelelő mérőműszerek híján, pontatlannak bizonyult.
Charles Greeley Abbot, neves asztrofizikus egészen más útvonalon indult el.
Úgy vélte, a ciklusváltások okát nem az
atmoszférában, hanem a „Napban” kell
keresni. Abbot és támogatói a húszas,
harmincas években uralták a tudományos közvéleményt azon elméletükkel,
hogy a napfolt-tevékenység és az egymást váltó hideg és meleg periódusok
összefüggenek. Csillagászati megfigyeléseikből kiindulva ezekben az években
sorra jelentették be a közelgő lehűléseket és meleg periódusokat, melyek aztán rendre elmaradtak, így az elmélet
hosszú időre háttérbe szorult. Abboték
kortársa, a szerb csillagász, Milutin
Milanković ugyan szintén a Napból
kiindulva magyarázta a klímajelenségeket, de a napfolttevékenység helyett
a Föld keringéséből adódó Föld-Nap
távolság és bolygónk dőlésszögének
változásával magyarázta a jelenséget.
Milanković elmélete szerint a fenti, ciklikus változások miatt eltérő
mértékű napsugárzás éri a Földet,
ebből adódóan váltakozva követik
egymást a lehűlések és felmelegedések. Az ún. Milanković-ciklusok létét
azonban számos tudós elutasította,

a rendelkezésre álló bizonyítékok
ugyanis azt mutatták, négy nagy, nem
pedig, ahogy azt a szerb csillagász
vélte, számos kisebb jégkorszak volt
a bolygó története során. Az ötvenes
években aztán, az egyre fejlődő izotópos technikáknak köszönhetően,
sikerült rájönni arra, hogy az óceánok
CO2 elnyelési képessége sokkal alacsonyabb, mint azt korábban gondolták.
Az ez idő tájt tengeri üledékeken és
korallokon elvégzett vizsgálatok pedig
megerősítették Milanković elméletét
és a ciklusok meglétét.
Az első, nagyobb nyilvánosságot
kapott aggodalmak a hatvanas években bukkantak fel. Lyndon B. Johnson
amerikai elnök tudományos tanácsadói
közleményben hívták fel a figyelmet
a klímaváltozás veszélyeire, ez volt az
első alkalom, hogy egy tudományos
testület az üvegházhatásról mint globális veszélyről beszélt. A Stanford
Egyetem kutatói 1968-ban azt írták,
„… ha a bolygó hőmérséklete jelentősen
megemelkedik, több eseményre számíthatunk, beleértve a sarki jégsapkák olvadását, a tengerszint emelkedését, az
óceánok felmelegedését és a növényi fotoszintézis erősödését. (…) Az emberiség
egy nagyszabású geofizikai kísérletezésbe fogott környezetével. 2000-re szinte
biztos, hogy szignifikáns hőmérsékletemelkedéssel kell számolnunk, és ezek a
klímaváltozást hozhatják el magukkal.”
A kutatók jóslata sajnos valóra vált,
2020-ra egyértelműen kijelenthető,
a klímaváltozás itt van a nyakunkon.
Következő számunkban erről és az
ezzel kapcsolatban kialakult tudományos konszenzusról lesz szó.

IN MEMORIAM

PERESZLÉNYI
MÁRIA EMLÉKÉRE
Pereszlényi Mária tanárnő tragikus
hirtelenséggel, 69 éves korában
eltávozott a földi életből. A pedagógustársadalom egy segítőkész, aktív,
jó szakembert veszített el, aki szellemiségével, egyéniségével nyomot
hagyott maga után. A tősgyökeres
„szenciséghez” mindvégig ragaszkodott, ahol kollégái, barátai és családja,
testvére, Klára és szeretett férje, Bandi
a „mindent” jelentették számára.
Barátságunk Budapestről, az ELTE
Bölcsészkaráról indult, ahol Mária
magyar-német szakon végzett. Pályáját Selmecbányán kezdte, ahol abban
a gimnáziumban tanított hosszú éveken át, ahol a csehszlovákiai diákokat
külföldi tanulmányokra készítették fel,
így nem egy osztálynak volt népszerű
osztályfőnöke. Fontos szerepet töltött
be a válogatott, jó képességű fiatalok
életszemléletének alakításában. Szép
emlékek kötötték Selmecbányához,
diákjaihoz, így sosem hiányzott az
érettségi utáni közös találkozókról.

Selmecbánya után hosszú évekig
a Pozsonyi Módszertani Központban
a magyar szakos tanárok módszertani
továbbképzéseinek,
szakvizsgáinak
főszervezőjeként, vizsgáztatójaként
dolgozott. Ezt követően közel 10 évig
tanított a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, a német nyelvi tanszéken.
Munkája során rendszeresen részt
vett Passauban szervezett nyári, több
hónapos képzéseken. Azon egyetemet
végzett tanárok egyike volt, aki a német, szlovák nyelvet anyanyelvi szinten művelte. A nyitrai főiskolai oktatói
munkája után Nagyszombat következett, ahol ugyancsak módszertani
ismereteit felhasználva európai uniós
projektek szervezésében vállalt főszerepet.
Pereszlényi Mária sok alap- és középiskolának közvetítette ezekben a
projektekben való részvételét, miáltal rengeteg pedagógus szerezte meg
a kreditpontos bizonylatokat. Még
mindig a fülemben csengenek szavai:
„Nézd, segíteni kell a magyar pedagógusokat”.
Többéves barátságunk során bekalandoztuk a Kárpát-medence azon
részeit, ahol mostoha körülmények

között élő magyarokat támogattunk
lehetőségeink szerinti adományokkal.
Úgy érzem, Pereszlényi Mária
most is itt van közöttünk, csak más
dimenzióban. Emlékezünk egy-egy
kézmozdulatára, hanghordozására,
bennünk maradt léptei kopogása, sajátos ironikus humora. Létezése átlényegült, emlékeinkbe épült. Az irodalmat
szerető tanárnőtől végleg búcsúzunk
Márai Sándor Az öregség c. művének
részletével: „Látod, így jön majd az
öregség, udvariasan. Mint a lictor, mikor a halálhírt viszi a patríciusnak, s
bókol, amint átnyújtja a halálos iratot.
Nem dráma az öregség, ne félj. Egy napon hírt kapsz, ennyi az egész. Felnézel a munkából és az életből, szórakozottan, s aztán készségesen mondod:
Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy
pillanat még, valamit akartam… Mit
is? Igen, élni. Tudom, most már késő.
Mehetünk.”
Pereszlényi Mária már távol jár, de
mi, akik ismertük és szerettük Őt,
megőrizzük szívünkben az oktatás
szerény nagyköveteként.
Utolsó üdvözletünk.
Molnár Ilona

ISKOLAHÍREK

AZ IDEI ELSŐ SPORTSIKER A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

A Selye János Gimnázium diákjai
ismét kitűnő eredményt értek el a
sportversenyek terén, így a tanév elején megkezdett sikeres időszak tovább
folytatódik.
2020. január 14-én a Selye János Gimnázium testnevelőtanára, Paraska István
szervezte a középiskolás lányok járási
kosárlabda-bajnokságát öt csapat részvételével, ahol iskolánk lánycsapata az 1. helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Viola
Eszter, Pásztó Laura, Rácz Lili, Jakab Adrienn, Vanya Zsuzsanna, Koczkás Eszter,
Tóth Réka, Garai Emese, Kalmár Annabella, Mészáros Dóra, Pálmay Anikó.
A csapatot dr. Horváth Fél Szilvia tanárnő készítette fel a versenyre. Neki és
a csapatnak is szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk a kerületi döntőben is!
-sjg-

A fényképen balról (felső sor): Paraska István – szervező, Viola Eszter, Pásztó Laura, Rácz Lili, Jakab Adrienn, Vanya Zsuzsanna, Koczkás Eszter, dr. Horváth Fél Szilvia – felkészítő, (alsó sor) Tóth Réka, Garai Emese, Kalmár Annabella, Mészáros Dóra, Pálmay Anikó

CORNIDES ISTVÁN MATEMATIKA-FIZIKA EMLÉKVERSENY EREDMÉNYEINEK AZ ISMERTETÉSE A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket
a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2019. november 22-én. A Cornides
István Matematika-Fizika Emlékversenyt a
gimnázium tanárai hívták életre.
Cornides István 1920. december 7-én
a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a
tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását
a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol
1990-től vendégprofesszorként tanított, és
a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt.
Cornides Istvánról a verseny megnyitóján
dr. Kalácska József, a Selye János Gimnázium nyugalmazott tanára emlékezett meg.
2001-ben a komáromi Selye János
Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István
Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy
kategóriában vesz részt.
A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján,
január 22-én került sor Horváth Katalin
tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével.
A díjakat – pénzjutalmakat – Cornides
Istvánné megbízásából dr. Kalácska Jó-

zsef, a Selye János Gimnázium nevében
Andruskó Imre, igazgató, és A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak
és Tanárainak Baráti Köréből Langschadl
István mérnök, elnök adta át.
1. évfolyam
1. Dezső Kende – Szent István Gimnázium,
Budapest
2. Szeidemann Márton – Eötvös József Gimnázium, Tata
3–4. Baumann Máté – Szent István Gimnázium, Budapest
3–4. Schiller Bence – Selye János Gimnázium, Komárom
2. évfolyam
1. Téglás Panna – Selye János Gimnázium,
Komárom
2. Szalai Balázs – Magángimnázium, Dunaszerdahely
3. Keresztes Levente – Selye János Gimnázium, Komárom

3. évfolyam
1–2. Ráfli Ádám – Szent István Gimnázium,
Budapest
1–2. Koleszár Csoma – Bencés Gimnázium,
Pannonhalma
3. Kulcsár Boglárka – Szent István Gimnázium, Budapest
4. évfolyam
1. Draskovits Mátyás – Bencés Gimnázium,
Pannonhalma
2. Baczó Domonkos – Szent István Gimnázium, Budapest
3–4. Klapper Zsombor – Szent István Gimnázium, Budapest
3–4. Fehér Balázs – Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium, Győr

Mindenkinek szívből gratulálunk!
2020 novemberében is nagy szeretettel várjuk a Felvidék és magyarországi
középiskolák diákjait a Cornides István
Matematika-Fizika Emlékverseny következő fordulójára.
-sjg-

A díjazottak és felkészítő tanáraik (balról): Draskovits Mátyás, Fehér Balázs, Schiller Bence,
Seidemann Márton, dr. Szeidemann Ákos, dr. Bukor Emőke, Hevesi Anikó és Szabó Endre.
Fotó: RNDr. Holczhei Árpád és Fehér Erzsébet

ISKOLAHÍREK

„GYERTEK, GYERTEK, JÁTSSZUNK EGYÜTT, VÁR A DESZKA, DOBOGÓ!”
Sokan azt gondolják, napjainkban
szinte nincs is olyan játék, amit pénzért ne lehetne megvásárolni. Nagyanyáink meséléséből azonban tudjuk,
hogy a két kezünkkel létrehozott játéknak nincs ára, azt nem lehet megfizetni. Bezzeg az ő idejükben alig vettek
üzletben babát, lovacskát, labdát. Aki
ilyet akart, az maradék rongyból varrta meg, fából faragta ki. Hulladékból
született a játék.
Ezt a régi hagyományt elevenítették
fel a tanulók a „Gyertek, gyertek, játszszunk együtt, vár a deszka, dobogó”
című, „Rázzuk a rongyot” alcímet viselő projektnapon. A fő feladat az volt,
hogy mindenféle hulladékból bábok
készüljenek, s egy-egy rövid produkció
is megszülethessen a nap végén. Ezen
pályázatot a Szitakötő folyóirat írta ki,
alkotásra buzdítva mindenkit.
A projektnapra vendégeket is hívtunk. Az Ógyallai Speciális Alapiskola
és a Feszty Árpád Alapiskola tanulói
közösen vágtak bele a tennivalókba.
Ráhangolódásként a rövid megnyitó
után közösen megtekintették a Hajnali
gondolatok című bábjátékot, mely 2015ben sikeresen szerepelt a Duna Menti
Tavaszon, majd egy verses kifestő találta meg a színeit. A kezdeti merevség egyre inkább oldódott, itt-ott már
felhangzott a halk kacagás, duruzsolás
töltötte meg a termet.
A ráhangolódás után kezdetét vette az
igazi nagy alkotómunka. Az asztalokra
felhalmozott üres konzervdobozok, a

régi zoknik, harisnyák, öreg gombok,
zacskók, papírgurigák, ringy-rongy,
tömőanyagok kupacát lelkesen túrta
a sok gyerek. Mindenki megragadta a
már előre kinézett darabokat, s tervezni kezdett. Alakultak a zoknibábok,
papírguriga-marionettfigurák, harisnyaszörnyek. Egyik ötletet követte a
másik, formálódtak a bábok. Életre kelt
egy zoknirénszarvas, számos zokninyúl
és -kutya, bajszos harisnyasárkányok,
harisnyakukac,
rongyszörnyecskék.
Mind más és más volt, mindegyik magán hordozta alkotója fantáziáját és
kreativitását. Tarka gombok teltek meg
élettel, szemekké váltak. Drótból, pamutból haj, bajusz, száj lett, rongyokból nyelvek, fülek. Még csak készült a
sok figura, de már kezdték mozgatni,
élettel megtölteni a gyerekek. A nyúl
makogott, a sárkányok üvöltöttek, a
szörnyecske rémisztő hangot adott ki.
Zsibongott a sok gyerkőc, mindenki
belefeledkezett a munkába. Mire elkészült a sok figura, vége is lett az első
résznek. Kicsit összetakarítottak, hogy
legyen hely a következő rész alkotásainak. A rongybábok az egyik padon sorakoztak fel, s pihenve várták, amíg újra
rájuk nem került a sor.
A második szakasz során konzervdobozokból és zacskókból alkottak az
ügyes kezek. Pár hasznos tanács elhangzása után ismét ötleteltek, terveztek a tanulók, majd belevetették magukat a fúr-farag-ragaszt munkákba.
Életre kelt egy unikornis, egy robot,

felszállt az űrhajó, nem olvadó hóember kerekedett, a zacskóbúvár is növekedett. Jó egy órán keresztül zajlott az
alkotómunka, mire mindenki elkészítette a saját figuráját. Ezek a figurák is
helyet foglaltak az egyik padon, várták
a produkciót. Ehhez azonban rendre
volt szükség, így nagyon gyorsan összetakarított a sok alkotó, közben a tanító
nénik felállították a színházat.
A gyerekek csoportokba tömörültek,
zenét választottak, és mindenkit várt
a deszka, dobogó. Öt csoportban mutatták be pár perces darabjaikat. A szégyenlősebbek hang nélkül táncoltatták
a bábokat. Két bátor csoport történetet
is rögtönzött. Az egyikből mindenki
megtanulhatta, hogy bátorságpróba
során nem szabad csalni, mert akkor a
királykisasszony keze másé lesz, hiába
adott a rozmár varázsitalt. A másik történetben a dühöngő fősárkány azt próbálta kinyomozni, ki ette meg és miért
a krumplilevesét. Jól elnáspángolta az
alsárkányokat, de azok semmit nem
árultak el a krumplilevesről.
Befejezésként elkészültek a csoportképek, mindenki elrakta a saját bábját,
búcsút intettek egymásnak, és nagyon
boldogan hazaindultak.
A nap tanulsága pedig: Egy saját kezűleg készített bábbal minden varázslat
gyerekközelivé válik, csak játszani is
engedjük őket, s akkor: „…együtt sír a
fabábuval és a végén jót nevet.”
Bathó Sylvia, ógyallai Speciális Iskola

SZMPSZ

A VERSVÁNDOR ÚTNAK INDULT FELVIDÉKEN IS
Tóth Péter Lórántot, kunszentmiklósi tanárt egyik irodalmi vándorútja
során ruházták fel a versvándor címmel, hiszen 2010 óta járja a Kárpátmedence magyarlakta területeit, és
rendhagyó módon tolmácsolja a határon túliaknak is Petőfi Sándor, Arany
János, József Attila, Radnóti Miklós és
Kányádi Sándor verseit.
A költészet segítségével biztat, eligazít és tanít, bár testnevelő tanári diplomával rendelkezik. Önként vállalta
a feladatot, hogy segítse a fiatalokban
erősíteni a szülőföldhöz való ragaszkodás érzését, felhívja a figyelmet a
magyar nyelv és irodalom szépségére.
S ha kérdezik, miért teszi, tömören fogalmazza meg a választ: „Mert volt egy
jó magyartanárom...”
A budapesti Magyarság Háza és Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának köszönhetően
került sor a felvidéki turnéra a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
szervezésében, melynek keretében 14
előadásra került sor a nyugati, 4 előadásra a gömöri régióban „...lélek vagyok, élni szeretnék!” címmel. Radnóti Miklósra emlékezett, az ő történetét
mesélte el –nem hétköznapi módon.

Az előadások során ellátogatott
Komáromba, Pozsonyba, Dunaszerdahelyre, Szencre, Ekecsre, Gútára,
Nagymegyerre, Érsekújvárra, Búcsra,
Bátorkeszire, Muzslára, majd folytatta
útját Bátkára, Tornaljára, Rimaszombatba. Az előadások között felkereste
Andódot is, az Érsekújvár melletti települést, ahonnan apai nagymamáját
16 éves korában kitelepítették. Mindig is büszkén vállalta, hogy felvidéki vér is csörgedezik az ereiben. Útja
során tiszteletét tette Nemesradnóton
is, ahonnan a költő családja származik. Másfél hét alatt sok száz diák és
felnőtt hallgatta értő figyelemmel a
versbe szőtt gondolatokat, üzeneteket.
Előadott községi könyvtárban felnőtteknek, művelődési házban háromszáz
fős diákseregnek, alapiskolásnak és
középiskolásnak oktatási intézményben, de mindenütt feledhetetlen percekben volt része a hallgatóságnak.
Végtelen egyszerűséggel tolmácsolta a
költőhöz fűződő mély tiszteletét.
Mesélt arról is, hogyan járta végig
gyalogosan a 110 esztendeje született
és 75 éve elhunyt Radnóti Miklós költő útvonalát a szerbiai Bor községtől a
Győr melletti Abdáig. A vers-zarándok
24 napon át vándorolt az általa „gyöt-

relmek útjának” nevezett útvonalon,
akárcsak a költő, és ő is 650 km-t tett
meg gyalogosan a 820 km-ből. A zarándoklat Szerbia, Horvátország és
Magyarország 42 települését érintette.
Tóth Péter Lóránt a magyarok által is
lakott települések közül 15 helyszínen
a Bori notesz verseiből és Kőszegi Ábel
Töredék című könyvéből összeállított
monodrámával emlékezett a költőre és
a háború névtelen áldozataira. Az útját
végigkísérte a szabadkai Pannon Televízió stábja is, melynek eredményét, a
24 részből álló, fejezetenként 20 perces
dokumentumfilmet február végétől tekinthetik meg az érdeklődők.
Tóth Péter Lóránt az előadásait
gyakran kezdte Kosztolányi Dezső
egyik gondolatával, legyen ez az egyik
maradandó üzenete számunkra: „Az
a tény, hogy anyanyelvem magyar, és
magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható. (...) Mélyen
bennem van, a vérem csöppjeiben,
idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így
nyilatkozhatom meg igazán.”
Novák Monika

SZMPSZ

A XIII. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL ELŐDÖNTŐI FELVIDÉKEN
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége hazai szakközépiskolásaink részére, január 16-a és 23-a között,
négy helyszínen, az otthont adó szakközépiskolák közreműködésével szervezte meg a XIII. Szakma Sztár Fesztivál felvidéki elődöntőit. Az elődöntők
időpontja és helyszínei a következők
voltak:
• Műszaki Szakközépiskola, Komárom, 2020. január 23.
• Szakkay József Szakközépiskola, Kassa, 2020. január 22.
• Neratovicei téri Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely, 2020. január 22.
• Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Érsekújvár, 2020. január
16.
Az felvidéki elődöntőbe 9 szakközépiskola, 17 szakmában, 120 diákkal
kapcsolódott be. Az elődöntő során
a diákoknak egy, az adott szakma

minden területét felölelő, az összes
szaktantárgy témaköréből összeállított feladatlapot kellett megoldaniuk
120–180 perc alatt. Érsekújvárban
a szoftverfejlesztő és az erősáramú
elektrotechnikus, Kassán a mechatronikai technikus, Dunaszerdahelyen az
asztalos, autószerelő, cukrász, fodrász,
kozmetikus, központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő, pincér, szakács,
vendéglátás-szervező, Komáromban
az asztalos, cukrász, elektronikai technikus, festő, mázoló, tapétázó, fodrász,
hegesztő, kozmetikus, logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző, pincér,
szakács és villanyszerelő szakmák tanulói mérték össze tudásukat.
A feladatlapok kiértékelése és az
eredmények összegzése után a legjobb
teljesítményt nyújtó felvidéki versenyzők bejutnak a magyarországi elődöntőbe. Itt már gyakorlati feladatok
várnak a diákokra. Azt, hogy idén kik
jutnak a döntőbe, még nem tudjuk.

A verseny országos döntőjére „XIII.
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel
2020. április 20–22-e között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont F, G és
D pavilonjában kerül sor.
A magyarországi döntőben több
ezer szakközépiskolás színe-java képviseli magát, ezért már az is nagy elismerésnek számít, ha valaki oda bekerül. Külön öröm számunkra, hogy az
előző négy évben mindig volt versenyzőnk a magyarországi válogatóban és
a döntőben is.
Köszönjük szakközépiskoláink igazgatóinak, pedagógusainak, hogy kezdettől fogva pozitívan viszonyulnak e
hiánypótló versenyhez.
A versenyben való részvételt a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetjük, amely már negyedik éve
biztosít lehetőséget és anyagi hátteret a
megmérettetés lebonyolítására.
Majer Anna

FELHÍVÁS

A MI OSZTÁLYUNKBA A LEGJOBB JÁRNI!
Valaki kilóg a sorból, „valami nem stimmel”-érzés, kiközösítés, csúfolódás, félelem, tabuk, klikkek, csapat helyett csoport,
stb. Ezekkel a helyzetekkel kihívás kezdeni valamit.
A Bátor Tábor Alapítvány iskolai programja arra a helyzetre ad választ, amit gyermekként sokan megtapasztalhattunk. Az
iskolás gyerekek a társaik véleménye alapján ítélik meg magukat, a többiek közé tartozás az egyik legfontosabb cél a mindennapjaikban. Ez sok sikerélménynek, de szorongásnak is forrása lehet. Ha valaki sokat hiányzik, nehezebben talál vissza
a közösségbe, hiszen kevesebb az együtt megszerzett élmény. Ha valakin látszik, hogy beteg volt – akár a betegség, akár a
kezelések nyomai –, az szégyenlőssé teheti őt, a többiekben pedig félelmet ébreszthet. Ha nincs alkalmasnak tűnő helyzet
és mód arra, hogy közeledni lehessen egymáshoz, ezek a negatív érzések mélyülhetnek, és a visszatalálás egyre nehezebbnek tűnik. Az osztályfőnök szerepe kulcsfontosságú lehet a visszailleszkedés segítésében, de ő sincs könnyű helyzetben.
A Bátor Tábor Alapítvány (www.batortabor.hu) 2001 óta szervez ingyenes élményterápiás táborokat daganatos és krónikusan beteg gyerekek és családtagjaik számára; illetve a kezelések ideje alatt a kórházakba is elviszi a gyógyító élményeket. Szeretnénk minél több gyermeket segíteni abban, hogy az aktív kezelések ellenére, azok alatt, közben és után is
gondtalanabb gyermekkorban lehessen részük. E küldetésünk részeként a beteg gyermekek visszailleszkedését a saját
környezetükben is segítjük, hogy amikor a gyerekek végre visszatérhetnek az iskolába, a visszatalálás a többiek közé a
lehető legkönnyebben menjen.
„A BÁTOR TÁBOR A VILÁG LEGESLEGJOBB HELYE,
ÉS BÁRKI, AKI RÉSZT VEHET BENNE, EGY IGAZÁN SZERENCSÉS EMBER” – EGY TÁBOROZÓ
A Bátor Tábor ingyenes iskolai programjának célja, hogy segítsen egy olyan el- és befogadó, biztonságos osztályközösség kialakításában, megerősítésében, ahova reggel örömmel érkeznek a gyerekek, ahol jó lenni. Abban segíti a súlyos vagy
krónikus betegségben érintett gyerekeket és osztálytársaikat, hogy könnyebben találják meg (újra) a hangot egymással;
hogy a téves feltételezések és hiedelmek helyett valós információkat kapjanak a betegségről; valamint hogy felismerjék,
milyen egyedülálló közösséget alkotnak együtt.
A konkrét programot megelőzi egy személyes konzultáció az osztályfőnökkel. Ennek célja nemcsak az információszerzés az osztályról, hanem a tanár megerősítése is mindabban, amit eddig tett az osztálya érdekében. Az osztállyal töltött
időben – ami az igényektől és lehetőségektől függően legalább 90 perc, de akár fél nap is lehet – szó esik a betegségről és
a kezelésekről is, de az idő nagy részében maga az osztály van a középpontban. A gyerekek közös játékok, kiscsoportos
feladatok, beszélgetések segítségével alkotják meg annak az osztálynak a képét, amibe ők szívesen járnak. A foglalkozás
segítségével elindított folyamat fenntartása érdekében az osztályfőnököket különböző eszközökkel támogatjuk abban,
hogy a program hatása megmaradjon, tovább erősödjön.
A programot minden olyan osztálynak kínáljuk és ajánljuk, ahova valamilyen súlyos vagy krónikus betegséggel élő
gyermek jár. (A meghatározást a lehető legtágabb értelemben értjük. Beletartozhat többek között a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, az emésztő-, keringési rendszert, ízületeket érintő, fiziológiás eredetű betegségek, a testkép- és evészavar,
(stb.) is.) Az alkalmazott módszerek nagy szabadságot adnak abban, hogy a programot az adott osztálynak, korosztálynak
és a rendelkezésre álló időkeretnek, valamint az iskola szabályrendszerének megfelelően alakíthassuk, így az általános
iskolák alsó és felső tagozatán éppúgy alkalmazható, mint a középiskolás korosztály esetében.
„AMIT A BÁTOR TÁBORBAN TANULTAM, AZ AZ, HOGY RENGETEGFÉLE EMBER LÉTEZIK,
ÉS NEM KELL SZÉGYELLNI, HOGY MILYENEK VAGYUNK.” – EGY TÁBOROZÓ
2020-ban a magyar tanítási nyelvű iskolákban már van rá lehetőség, hogy a foglalkozást, az adott osztályra szabva,
térítésmentesen elvigyük az iskolákba.
Hogyan lehet részt venni a Bátor Tábor Alapítvány iskolai programjában?
Vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, Vargyas-Tóth Juliannával a j.toth@batortabor.hu e-mail-címen vagy a
+36 20 238 7047-es telefonszámon keresztül, és már el is kezdhetjük a program szervezését!
Örömmel válaszolunk további felmerülő kérdésekre a programmal és az együttműködéssel kapcsolatban, és szeretettel
várjuk jelentkezésüket!
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– FATÉHPUR
Fatéhpur Indiában található (némiképp megeg-magyarázza, miért nem személyes élményekkel
kel
el
szolgálok), és egyetlen írástudatlan muszlim
lim
uralkodónak köszönheti meglehetősen rövid
vid
vid
életét (1571-től 1585-ig). A mogul birodalom
om
legnagyobb uralkodója, Akbar alkotta meg, éss
ugyanő rendelte el kiürítését is. Akbar nemcsak
sakk
a vallások iránt volt nyitott — szívesen beszélzéél-getett a bölcs bráhmanákkal, jezsuita térítőkkel,
kel,,
zoroasztriánusokkal, zsidókkal és másokkal —,
—,
ettt-de a művészetek iránt is. Elsősorban bátor tettár-nek minősíthető a részéről, hogy a szúfi utat járyekk
ta, és a művészetben megengedte az élőlények
lai
aitt
ábrázolását. Például a szultána szobájának falait
rra
rr
angyalok ábrái díszítették, amiből egyesek arra
következtetnek, hogy keresztény felesége is lleezsaa
hetett, de figyelembe kell venni, hogy a perzsa
„firist” (angyal) ábrázolások is hasonlítanak a keke-resztény angyalokra, így ez alapján nem szabad
bad
d
messzemenő következtetéseket kinyilvánítani..
Akbar azonban nem csak a festészetet újíújíította meg, de építészeti csodákat hozott létre.
trre.
Új stílust teremtett, melynek olyan csodálatos
toss
példái sorakoznak Fatéhpurban, mint a Dzsama
ma
Maszdzsid, a Díván-i-Khász (Magánkihallgaga-tások Csarnoka), a Díván-i-Ám (Nyilvános
noss
Kihallgatások Csarnoka), továbbá az Ánkh
nkkh
Micsauli – amelynek a jelentése: „csukott szeze-mek”, és valójában császári kincstárnak szánták
ták
–, valamint a Pancs Mahal, amelyet az új vvii-lágvallás székhelyének szánt. (Igen, még erree iss
volt ideje, valószínűleg Kabir, Dádu és Nának
naak
hitújítók hatására az Isteni hitet, a Dín-i-Iláhi-t
hi-t
akarta megalapozni, s eredetileg ennek a székék-helye lett volna a Pancs Mahal.) A komplexum
um
öt, egymáshoz oszlopokkal aszimmetrikusan
saan
kapcsolódó szintből áll. A földszint 84 oszlopot
pott
foglal magába, amely számot a hinduk nagyon
yyoon
kedvezőnek tartották, mivel a hét ismert bolyolly-gó számának szorzata a zodiákus 12 jegyével.
vell..
Akbar muszlim feleségei az újholdat jártak ide
idee
megtekinteni, míg a rádzsputi hercegnők telieli-holdkor látogatták ezt a helyet.
És mindez csak a kezdet volt! Akbar a sasasa
ját síremlékét is megtervezte, igaz, ez már
már
nem Fatéhpurban fekszik, hanem az Agrától
áttóól
nem messzi Szikandrában (a már említett
tett
tt
fia, Dzséhángir építette fel), ám az építéíté
té-

2

si elvek a fatéhpuri Pancs Mahalt tükrözik, s a
kenotáfiumot sem a megszokott helyen, a földszinten, hanem a síremlék legfelső emeletén helyezték el a nyitott tetőcsarnok közepén.
Az új építészeti stílus sem perzsa, sem hindu, sem muszlim – és mégis, mindegyik képviselve van benne. Az új stílus neve: mogul. A
kupolák és az oszlopok az iszlám építészetre
emlékeztetnek, az oszlopcsarnokok, a pillérek
formái indiai, szaracén vonásokat viselnek, a
márványrácsos megoldások szinte mindenütt
megtalálhatók éppúgy, mint a később ugyancsak
elterjedt pietra dura eljárás (színes kőberakás).
Dzséhangir már külföldi művészeket és iparosokat (többek között olaszokat) foglalkoztatott.
Igaz, csak képzeletben és a neten található,
valamint művészeti könyvek képeinek segítségével járom Fatéhpur utcáit, tereit és a paloták
elérhető termeit, nem tudok betelni azokkal a
csodálatos, változatos, művészi megoldásokkal,
melyek később Agrában, Lahorban, Delhiben
és más városokban is felbukkantak, sőt mi több,
Akbar unokája, Sáh Dzséhán (Dzséhangir fia),
a Tádzs Mahal (1632 és 1647) építője is ennek a
vonalnak a képviselője (a Tadzs Mahalt legkedvesebb felesége, Mumtaz-i Mahal — A Palota Ékessége — emlékének szentelte). A mogul kultúra,
a mogul építészet az ő korában érte el tetőfokát;
az áttört kőablakrácsok, a fehér márvány, a pietra
dura színes kőberakásai, a tükörtermek tetőzték
be mindazt, amit valamikor Akbar kezdett el.
Egy oldalon nem lehet elég alaposan bemutatni Fatéhpurt, de lehet, hogy az itt olvasottak alapján valakinek kedve támad utánanézni, sőt valaki
el is utazik oda. Bár a faanyagot, kapukat, ajtókat
a helyiek rég elvitték, eltüzelték, a kőből faragott
elemek mindmáig hirdetik Akbar akaratát…
Fatéhpur végzetét, végzetének okát nem látjuk tisztán: egyik magyarázat az ivóvíz hiányát
hozza fel, a másik szerint Szelim sejket zavarta a
város zaja meditálás közben, harmadik szerint a
Dín-i-iláhi megalapítására tett sikertelen kísérlet
vette el Akbar kedvét attól, hogy a várost fenntartsa. Nem tudjuk biztosan…
Fatéhpur azonban áll, s bár testem soha nem
járt ott — és valószínűleg nem is fog —, lelkem
szívesen fogadja azokat a gondolatokat, melyeket a város történelme sugall…
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A XX. VÁMBÉRY NAPOK RENDEZVÉNYÉRE
HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:
Dunaszerdahely, 2020. március 26–27.
FŐSZERVEZŐ:
Vámbéry Polgári Társulás
Társszervezők:
Dunaszerdahely Város Önkormányzata,
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
Program
2020. március 26. (csütörtök)
18:00 Megnyitó: Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás
igazgatója
Könyvbemutató: „Tűzben tisztult az arany s ezüst”
A XVII. Nemzetközi Vámbéry konferencia előadásainak
antológiáját bemutatja:
Madaras László, régészprofesszor
Az estet vezeti: Dobrovits Mihály, a Vámbéry
Tudományos Kollégium elnöke
Helyszín: Fontána étterem, Fő utca 677, Dunaszerdahely
2020. március 27. (péntek)
9:00
A Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntője
A verseny főszervezője: Tóth Tibor, földrajztanár
Helyszín: Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola,
Dunaszerdahely
A versenyt vezeti: Domonkos Tímea, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusa
A zsűri elnöke: Fibi Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás
választmányának tagja
A zsűri további tagjai:
Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum kurátora és etnológusa,
Zirig Árpád, költő, pedagógus, a Vámbéry Polgári
Társulás választmányának tagja
13:00

Vámbéry Ármin ülőszobrának megkoszorúzása
(Bartók Béla sétány)
Köszöntőt mond: Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Kovács Attila, iszlamista, egyetemi
tanár

14:00

a Vámbéry Ármin Földrajzverseny ünnepélyes
kiértékelése a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központban
Támogatók: KULT MINOR – Kisebbségi Kulturális Alap
Dunaszerdahely Város Önkormányzata

SZERZŐINK
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);
Mgr. BRUTOVSZKY GABRIELLA, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, a Jedlik Ányos Gimnázium tanára, Budapesten és Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Széchenyi István Egyetem tanársegéde, Budapesten él (feher.agota@sze.hu);
PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); HOGYA
GYÖRGY, prózaíró, Királyhelmecen él (hogyagyorgy956@gmail.com); ILYÉS GÁBOR, a Jókai Mór Református Általános Iskola történelemtanára, Nyíregyházán él (gilyes7@gmail.com); Ing. KOHÚT ÁGNES, a Tallósi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Tallóson él (agnesa.kohutova@
gmail.com); KOLLÁR KRISZTINA, a Pécsi Egyetem hallgatója, Dunamocson él (kollarkriszti89@gmail.com); POMICHAL KRISZTIÁN, MSc.,
szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, író, Ipolyságon él (entothaniko@gmail.com); Mgr. RADICS RUDOLF, a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara doktorandusza, Abafalván él (rudolf.r17@gmail.com); Bc. REHÁK TÜNDE, a Selye János
Egyetem hallgatója, Galántán él (tunderehak@gmail.com); Bc. TAKÁCS FERENC, a Selye János egyetem levezős hallgatója (takiferi@azet.sk);
Dr. TŐZSÉR ANETT, a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság kutatási főmunkatársa, Budapesten él (anett.tozser@nski.gov.hu);
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

ÉS
POZSONYPÜSPÖKI ALAPISKOLA

Diákunk a Parlamentben
mint fellépő

Floorbal

Sárkányfi meséje
iskolánkban

ÓVODA

A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda gazdag múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Iskolánk jelenlegi épületében 1906-tól folyik magyar nyelvű oktatás, mely
1947-ben megszakadt, majd két év múlva újraindult.
Most is arra törekszünk, hogy a magas szintű tantárgyi tudás mellett tanulóink
megfelelő emberi tartással is rendelkezzenek. Legyenek nyitottak, kreatívok, fogékonyak a művészetek értékeire, becsüljék meg a tudást és képességeiket, hogy tehetségüket kamatoztatva megtalálják helyüket a társadalomban és az életben. Hangsúlyt fektetünk az önálló gondolkodás fejlesztésére.
Diákjainknak számos délutáni szakkört biztosítunk. Alsó tagozaton angol, kézilabda, képzőművészeti, labdarúgó, szlovák és olvasókört, illetve néptáncot látogathatnak. Felső fokon közkedvelt a sportkör, a természettudományi, az angol, a
matematikai, a képzőművészeti és a médiakör. Biztosítjuk számukra az úszó- és
sítanfolyamon való részvételt, valamint az erdei iskolában való tartózkodást óvodás
kortól kezdve, továbbá tanulmányi és osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat.
Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Legeredményesebb tanulóinkat a tanév
végén könyvjutalomban részesítjük. Fontosnak tartjuk a gyerekek tanításon kívüli
foglalkoztatását, igyekszünk bevonni a családokat is az iskola életébe, és számos
közös családi programot szervezünk.
Mivel kis iskola vagyunk, 105 tanulóval, előnyünk éppen ebből a tényből fakad:
minden egyes tanulónkra oda tudunk figyelni, mind az intellektuális fejlődése–fejlesztése, mind testi-lelki fejlődése terén.
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Tantestületünk 15 pedagógusból és 3 nevelőnőből áll. Óvodánkban 4 óvó néni neveli a piciket.
A Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda célkitűzései közé tartozik:
• az anyanyelven való képzéssel erősíteni az identitás megőrzését
• családias légkörben biztosítani a humánus oktató-nevelői munkát
• fejleszteni a gyerekek egyéni képességeit
• kulturális és történelmi értékeinket közvetíteni tanulóinknak
• biztosítani a számítógépes képességek fejlesztését minden tantárgyon belül
• elősegíteni az olvasás szeretetét, a kommunikáció fejlesztését
• az angol nyelv használatát az általános iskolai képzés befejezéséig kommunikációs
szintre fejleszteni
• fejleszteni a holisztikus, kreatív és logikai gondolkodást
• fejleszteni a tanulók sikerérzetét a különböző tanulmányi versenyekkel, projektekkel, kézműves foglalkozásokba való bekapcsolásukkal, szakköri tevékenységgel
• növeljük a sportolási lehetőségeket
• fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését.

Kisfilmek készítése
az informatikán
Rubik-kocka verseny
Kermámia szakkör

Novemberi megemlékezésen
a felső fok
A HÓNAP TÉMÁJA: A KÖNYV HÓNAPJA
RADICS RUDOLF: MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYVEK AZ
IRODALOMOKTATÁS KONTEXTUSÁBAN
BRUTOVSZKY GABRIELLA: SZÓRAKOZTATÓ FORMÁBAN MEGÍRT IRODALOMTÖRTÉNET

Tánckarunk

Családi nap az
ovinkban

Tökfaragás

FEHÉR ÁGOTA: TERHEINK ÉS LELKI ERŐFORRÁSAINK
REHÁK TÜNDE: MAGYAR TANNYELVŰ KÖZPONTI
ISKOLÁK ÉS KISISKOLÁK A MÁTYUSFÖLD
KÉT JÁRÁSÁBAN
TŐZSÉR ANETT: A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR
FELSŐOKTATÁSI TÉR KIHÍVÁSAI ÉS POTENCIÁLJA,
DÖNTÉSHOZÓI INTERJÚKON KERESZTÜL (1. RÉSZ)

