NEK DÍJAZOTTJAI

GUSOK SZÖVETSÉGÉ
A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓ
KÖSZÖNTŐ

„Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!”
(Nagy László)
Jó néhány éve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének legrangosabb elismerése az a díj, amellyel az átlagon felüli teljesítményt nyújtó pedagógusainkat becsülik meg. Rendre a rozsnyói pedagógustalálkozó volt a színhelye a felemelő
ünnepségnek, mely méltó keretet adott a díjátadásnak. Ez így is volt kerek huszonöt emlékezetes alkalommal.
Az idén ez megváltozott, világunk fölött most sötét felhők kavarognak. Fenyegetőek, félelmetesek, barátságtalanok.
Fönt a fekete felhő, lent azonban sarjad a vetés a határban, harsan a fű a talpunk alatt, és nem üres már a fecskefészek
sem – az élet élni akar. A körülöttünk nyíló virágoknak még gyenge a szára, a lágy szellőben is hajladoznak, de színükkel,
illatukkal, bámulatos harmóniájukkal örömet hoznak a szívünkbe. A természet nem adja meg magát.
Mi sem adjuk meg magunkat. Átlagon felül teljesítő pedagógusaink bőven akadnak, megtaláljuk a módját annak, hogy
ország-világ értesüljön arról, hogy kiket tisztelhetünk élen álló példaként.
Szóljanak tehát nekik a köszönet szavai, kollégáktól, szülőktől, gyerekektől, tőlünk, mindenkitől, aki elismeri, hogy
mindennapi teendőjük nem munka, hanem mesterség, hivatás, életpálya. Nem ismernek munkaidőt, viszont magukban
hordják a gyermeki lélekkel való azonosulás képességét, ami ugyanolyan fontos, mint a tudás szilárdsága és az egyéniség
ereje.
A jó tanító tudja, hogy milyen a jó iskola: olyan, ahová szívesen jár pedagógus, szülő, gyermek, hiszen a tanár tanít,
nevel, van humora… és játszani is enged.
Jó egészséget, fölöttünk kék eget, derűt, fényeket kívánunk minden díjazottnak!
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Felvidéki Magyar Pedagógus Díj:
Pelle István (Katona Mihály Alapiskola, Búcs, Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi)
Díj a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért:
• Berczik Erzsébet (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc)
• Kecső Csolti Veronika (Bátkai Alapiskola)
• Kovács Tünde (Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom)
Pedagógus életpálya-díj:
• Lendvay Tibor (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság)
• Liszka Éva (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár)
Díj a kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért:
• Korintus László (Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola)
• Tímár Lívia (Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki)
Díj a szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért:
• A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – CSEMADOK részére, Bárdos Gyula elnök
• A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet részére – Huszár László igazgató
Óvodapedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért járó díj:
• Berky Angelika (Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Pered)
• Vágvölgyi Erika (Óvoda, Zádielska 4, Kassa)
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége 2020. március 6-án, Komáromban megtartott ülésén
határozott a díjakról. A díjazott pedagógusok a Pedagógusszövetség emléklapja mellett Darázs Rozália szobrászművész
bronz kisplasztikájának tulajdonosaivá válnak. GRATULÁLUNK!
https://szmpsz.sk/a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsegenek-dijazottjai/
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Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Fellinger Károly Barangoló című legújabb verseskötetét, mely kedves verseken keresztül hívja
barangolásra olvasóit a Komáromi, Érsekújvári, Nyitrai és Lévai járás településeire. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a marketing@liliumaurum.sk címen is.

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
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TURPAN/ TURFAN
Így írom: Turpan. Ez az új (kínai) név éss
Turfan a régi (ujgur)… Mintha azt kellene lele-írnom, hogy Kráľovský Chlmec/ Királyhelmec.
ec.
A történelmi események, változások olykor új
és régi nevek cseréjét, fordítását is jelentik a tetelepülések életében.
Turpan egyik szellős, a híres magnélküli
kü
ülii
szőlővel körbefuttatott teraszán elmélkedem
ma
város múltjáról és jelenéről. A várost (több mint
int
félmillió lakossal) többségében ujgurok lakják,
ák,
ák,
de már itt is jelentkezik az asszimiláció. (A kb.
kb..
120 km-re északnyugatra fekvő Ürümcsiben
been
már ugyanannyi a kínai, mint az ujgur; a fiatal,
tal,,
munkakezdő kínaiak egy részét ide küldik, itt
itt
nagy valószínűséggel kapnak munkát. Ez vár
várr
Turpanra is, de addig is…)
Turpan a Tárim-medence északkeleti réré-szében, egy hatalmas mélyedésben fekszik, éss
már akkor megragadta a képzeletemet, amikor
korr
először olvastam róla. A Turpan-völgy legmémé-lyebb pontja egyben Kína legmélyebben fekvő
kvvő
pontja is, 154 méterrel van a tenger szintje alatt,
attt,
és ez a vidék az egyik legmelegebb területe azz
országnak: nyáron 50oC meleg van. Az emberek
rekk
csak reggel és este dolgoznak, az elviselhetetlen
leen
hőség miatt. A közelben magasodó Lángolólóhegység ilyenkor valóban olyan, mintha lánán-golna (felszíne 75oC-ra is felmelegszik). Úg
Úgy
gy
tartják, hogy a klasszikus kínai regényben,, a
„Nyugati utazásban” szereplő hegyet erről minintázták. Ennek ellenére a leleményes helyiek kkiihasználva az északon fekvő Tiensan hegységről
ről
ről
lefolyó olvadt havat, az úgynevezett kárézekben
been
ben
(föld alatti csatornák rendszere, amely a hegyi
gyi
lefolyásból származó vizeket a tengerszint alatt
attt
lévő mélyedésekben lévő medencékhez továbáb
bbítja) elegendő vizet biztosítanak az állandó
dó
öntözéshez. Az oázisokban évente kétszer aratat-nak. Bőségesen terem a gabona, a gyümölcs éss a
gyapot. 2500 tonna szőlőt, illetve mazsolát tererrmesztenek. Ha az embernek van ideje ellátogatatt--
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ni a Botanical Gardenbe, azaz botanikus kertbe,
a bejáratnál rengeteg árust láthat, és ezek közül
sok a szőlőtermesztő.
Az egykori selyemút mentén fekvő Turpan
a buddhista kultúra egyik fellegvára volt, templomokkal, kolostorokkal, kéziratos és fanyomatos könyvekkel, ahol szanszkrit, kínai, tibeti és
tokhár nyelvű buddhista írásbeliség létezett.
Az ujgurok nagy része a 10. században már a
buddhizmust követte, és az ujgur nyelvű irodalom többsége is a buddhista kánon különböző
műveinek a fordításából állt, melyek a buddhizmussal kapcsolatos vallástörténeti kutatások
páratlanul gazdag forrásai: sok, ma már elveszett vagy más variánsban megőrzött buddhista szöveg mára csak ujgur fordításban maradt
fenn. Az itt talált leletek közül említésre méltó
a metszett fatáblákról nyomtatott 868-ból származó tekercs, amely a legrégebbi eddig ismert
könyv!
A fejlődő város környéke is bővelkedik
látnivalóban: a régi várost, Kaocsangot időszámításunk kezdete körül alapították, most már
csak hangulatos romjai láthatók; a régi, négyöt, sőt olykor tíz méteres falak tizenkét méter
szélesek, és itt-ott régi kapuk és lőrések nyomait
fedezhetjük fel. Negyven km-re északkeletre
találhatók a bezekliki Ezer Buddha-barlangok,
és nem messze vannak a 2003-ban felfedezett
6,6 km2-en fekvő kőkörök is. Titokzatosak. A
muszlim világot egy mecset és minaret is képviseli, ezeket Szulejmán szultán 1778-ban építtette az apja tiszteletére. Az imacsarnok emléktáblája kínai és ujgur nyelvű.
Elfogyasztva teámat, ebédidő közeledvén,
az új Turpan szálloda felé veszem utam, de előtte betérek egy vendéglőbe, ahol báránykülönlegességeket szolgálnak fel. Az étterem modern,
a szokások azonban a régiek; a bárányhúst csak
kézzel és kizárólag jobb kézzel illik fogyasztani!

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
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Pintes Gábor,
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Fellinger Károly:
Barangoló
Illusztrátor: Balázsy Géza
Kiadó: Lilium Aurum

Fellinger Károly előző gyermekverskötete hatalmas sikert aratott a kisebbek, a nagyobbak, és bátran mondhatjuk, hogy a felnőttek körében is. A Csatangoló című kötetben a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint a mára
már Pozsonyhoz tartozó, egykori magyar falvakat járta körül. De mivel csavargásból
sosem elég, ismét eljött az idő egy kis barangolásra őseink földjén, hogy megismerjük történelmét, hiedelmeit, műemlékeit, valamint híres szülötteik dicsőséges alakját.
Alsóbodoktól Zsemlérig lesz is min elcsodálkoznunk! Fellinger Károly új falujáró versei a Komáromi, az Érsekújvári, a Nyitrai és a Lévai járás falvait, városait villantják fel
előttünk, a szemet gyönyörködtető illusztrációkat ezúttal is Balázsy Géza varázsolja
elénk.
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Megj.: a következő sorok, bekezdések termékmegjelenítést fognak tartalmazni!
Immáron közel két hónapja on-line szinte
mindenki. Tanár, diák, szülő, nagyszülő… és még sorolhatnám. Új fogalmakkal,
formákkal, módszerekkel találtuk szembe
magunkat, meg egy sereg megoldásra váró
problémával. A probléma viszont nem
arra való, hogy kétvállra fektessen minket,
hanem hogy megoldjuk őket, és ezáltal is
az elérendő célra összpontosíthassunk.
Iskoláinkban az egész „korona-karanténos” történet a távoktatással kezdődött.
Nem is kellett sokat várni, és máris jöttek
a hangzatos (bulvár ízű) szalagcímek: A
járvány hozta meg a régen várt reformot, A
modern technológiák megmentik a bezárt
iskolákat, A tanulók többet tudnak tanulni
otthon, mint az iskolában… A segítséget,
támogatást pedig az eddig alig-alig ismert
és még kevésbé (vagy teljesen haszontalan dolgokra) használt alkalmazások jelentették. FB csoportok és FB Messenger,
Viber, WhatsApp – a napi rutint átörökítve
a hirtelen jött problémára. Következett a
Zoom (melyről pár hét alatt kiderült, hogy
inkább hanyagoljuk, biztonsági problémái
miatt), az Office 365 és MS Teams, Jitsi
Meet és Websupport, Google Classroom,
EduPage, Socrative… Ez maga a csoda.
Mivel mindez eddig is rendelkezésünkre
állt és kéznél volt, de csak elvétve használtuk egyiket-másikat, erre-arra. S jött egy
szubmolekuláris biológiai organizmus, és
az imént felsorolt alkalmazások a mindennapjaink részévé váltak.
A kérdés persze még mindig fennáll, hogy a „korona-karanténos” oktatás
tényleg meghozta-e a várva várt reformot.
Válaszom kissé hűsítő és kijózanító lesz.
Az, ami a mögöttünk tudott két hónap
alatt történt, ugyanis nem reform, hanem
sokkal inkább tűzoltás volt. Hirtelen jött
a tűz, és gyorsan kellett oltani. Szerencse, hogy volt kéznél „oltóanyag”, habár
sokan nem tudták, hogy melyik mire is
való. Így hát próbálkoztunk. Hol több, hol
pedig kevesebb sikerrel. Tudni kell, hogy
a minimum szenior korban lévő oktatási
rendszerünkre nem lehet egyik napról a
másikra úm. ráhúzni a 21. század technológiáját. Jobban mondva lehet, de az
nem is mutat nagyon jól, és a funkcióját
is csak korlátozva tölti be. A comeniusi
osztály, tantárgy, tanóra rendszerre nem
alkalmazható egy az egyben a távoktatás
filozófiája és gyakorlata sem. Hagyjuk
meg az órarendet, az összes tantárgyat, a

tantervet és tanmenetet, értékelési szempontokat és feltételrendszert. De iktassuk
ki a képletből a tanító, tanár, diák fizikai
jelenlétét, az osztályközösséget. Mindez
együtt nem megy. Nem telt el sok idő, és a
legtöbben rá is jöttek, hogy ha távoktatni
akarunk, akkor sok mindent meg kell
változtatnunk. Ennek felismerése viszont
már felér egy kisebb reformmal. Aki pedig a mai napig ragaszkodik a fent említett comeniusi rendszer legtöbb eleméhez,
az szinte biztos kudarcra ítéli önmagát. És
másokat is.
Az eltelt két hónapnak viszont van egy
sereg pozitív hozománya is. Azok a tanítók és tanárok, akik nyitottak az új lehetőségek felé, akik számára a szabadság nem
nyűg és elméleti eszmefuttatás, nos, Ők új
korszakba léphettek. Leginkább akkor, ha
ezt a lehetőséget megkapták feletteseiktől,
és Ők élni is tudtak vele. Soha nem tagadtam, hogy szabadságot kapni és élni vele
egyrészt lehetőség és esély, de másrészt
pokolian sok munkát is jelent. A pokolian sok munkát most megtapasztalhatta a
legtöbb gyermek szülője is, akiknek részt
kellett vállalniuk gyermekük oktatásában.
Azt a részt, amit a távoktatással lehetetlen
megvalósítani. Most már talán ők is elhiszik, hogy a tanító és a tanár nem az a
személy, aki délután egykor végez a munkában és van egy csomó szünete.
A távoktatás és annak minden egyes
eleme nem varázspálca, mely jelen esetben mindenre megoldást jelentene.
Egyértelmű, hogy a leginkább felnőttoktatásra kidolgozott stratégia bizonyos
esetekben alkalmazható fiatalabb korosztályok oktatásánál is. Ismernünk kell
viszont a korlátait is, melyek a felnőttoktatásban már nem relevánsak. Gondolok
itt az önálló tanulásra való készségre, a
belső motiváció hiányára, az önértékelés és az idő beosztásának képességére
(képtelenségére). Amennyiben képesek
vagyunk mindezt tudomásul venni és
saját stratégiánkba beemelni, sikeres lehet a tűzoltásunk. Szeptember környékén
pedig újult erővel vághatunk neki a klaszszikus iskolai nevelő-oktató munkának,
mely reményeim szerint azért nem lesz
ugyanannyira „klasszikus”, mint a „korona-karantén” előtt volt. Viszont iskolai
lesz, mert anélkül sokkal nehezebb és bonyolultabb – lenne. Igaz, erről is született
már értekezés – Ivan Illich: Iskola nélküli
társadalom (Deschooling Society) címmel. Arról viszont majd valamikor máskor elmélkedem.
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TÓTH ERIKA

„AKI GYORS SIKERT AKAR, ANNAK NEM EZ A MUNKA A JÓ TEREP”
BESZÉLGETÉS L. RITÓK NÓRÁVAL
L. Ritók Nóra az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének címzetes egyetemi
docense, az Igazgyöngy Alapítvány
létrehozója, nemzetközi szinten elismert szakember, számos tankönyv,
módszertani könyv, cikk szerzője, a
Nyomor széle blog írója, a Láthatatlan Magyarország c. könyv szerzője.
Mindemellett elismert grafikusművész is. Munkáját rengeteg díjjal, kitüntetéssel értékelték. Az integráció,
az esélyegyenlőség, az esélyteremtés
elkötelezettje. Alternatív pedagógiája a művészeti nevelésen belül a
hátránykompenzációra és a szociális
kompetenciák fejlesztésére irányul
leginkább. Az Igazgyöngy Alapítvány
elindítójaként és vezetőjeként 1999
óta dolgozik az esélyegyenlőségért,
társadalmi integrációért, a gyerekszegénység és az átörökített mélyszegénység felszámolásáért. A következő
generációért, a mostani generáció
segítségével. Életszemléletét két gondolatán keresztül foglalhatjuk öszsze: „Hiszek abban, hogy lehet egy
befogadó, jobb világot építeni. Erőt
ad az alapítványt követő, segítő emberek támogatása, amire ebben a

munkában nagy szükség van. Mert
túl sok a „szembeszél”, az amortizáló
hatás, a küzdelem, minden szinten.”
„Szerencsés ember vagyok, mert azt
csinálhatom, amit szeretek. Ha még
egyszer kezdhetném, akkor is ezt választanám. Sőt, talán még tudatosabban törekednék erre az útra.”
Mi volt az a momentum, amikor elhatároztad, hogy kilépsz a közoktatásból, és megalapítod az Igazgyöngyöt?
1999-ben történt. 1997-ig eszembe
sem jutott. Akkor nagyon jó igazgatóm volt, és remekül éreztem magam
az állami oktatásban is. Aztán egy szerencsétlen igazgatóváltás, majd egy
tulajdonosváltás (egyházi iskola lett)
megfordította a helyzetet. Olyan légkörben, ahol a vezető közli, „a művészet nem része az életnek”, és az egyház sem köteleződik el a HHH, roma
gyerekek fejlesztése mellett, nekem
már nem sok babér termett. Akkor
már tudtam, hogy milyen eszköz van
a kezemben, és azt is, hogy léteznek az
oktatásnak más keretei is. Ahol szabadabban lehet dolgozni. Így létrehoztam az Igazgyöngy Alapítványt, majd
egy évre rá megnyílt az iskola is.

Honnan indult az Igazgyöngy Alapítvány, és hol tartotok most?
A művészeti oktatással indult, egyetlen csoporttal, Berettyóújfaluban. Aztán hamar bővültünk, hat településen
tíz telephelyig, 650 gyerekig. Évek óta
tartjuk ezt a létszámot, növekedni
nem akarunk, ezt tudjuk megfelelően
átfogni, fejleszteni. Az első tíz év az
oktatásban telt. Csapatépítés, módszertan, tankönyvek, kiállítások, hazai
és nemzetközi sikerek… Mégis, valami
hiányzott. Mert a generációs szegénységben élő gyerekek élethelyzetében
nem történt változás. Nem voltunk
elegek ehhez. Utána, tíz éve bővítettük
a munkát, először családgondozással,
ami lassan komplex fejlesztőmodellé
szélesedett. Ez a munka nagyon szerteágazó. A lényege a hatások összehangolása, amiben nem hagyjuk, hogy az
egyik hatás leamortizálja a másikat.
Közösségfejlesztési fókuszú, és átfogja
az élet minden területét. 20 évre terveztük, most tartunk a felénél. Az évek
során az Igazgyöngy a gyerekszegénység elleni munka egyik emblematikus
szervezetévé vált. Nagy a kapcsolatrendszerünk, mert hisszük, a problémát csak teljes társadalmi beágyazott-
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ságában lehet értelmezni, és így kell
keresni a megoldásokat is.
A jó csapatmunka az egyik fontos
feltétele a működéseteknek. Hány emberből áll a csapat, és hogy oszlanak
meg a feladatok?
Folyamatosan bővültünk. Ma 33
munkatárs dolgozik az Igazgyöngyben,
10 fő a művészeti oktatásban, 10 a szociális részben, 3 a tanodában és van 10
munkatársunk, aki a társadalmi vállalkozásban dolgozik. A területek szorosan
összekapcsolódnak, a munkatársak is
átfedéssel dolgoznak, nálunk nem a határok a fontosak, hanem a megoldások.
A problémamegoldás, a kríziskezelés nálatok napi rutin. Ennek ellenére leginkább a pozitív megoldáskeresés jellemez téged, valamint a
nagyfokú empátia. Van olyan, mikor
L. Ritók Nóra sem látja a megoldást?
Hogyan tudsz ezen átlendülni?
Persze, hogy van. Nagyon nehéz ez
a munka, aki próbálta már, az tudja. A
megoldáskeresés mellett a kudarctűrés
is nagyon fontos. Mi, segítők is emberek vagyunk, érzelmekkel, kétségbeesésekkel, tehetetlenséggel. A kudarcokból
pedig fel kell állni, előre nézni, messzire
előre, és újra nekifogni más módon,
keresve a megoldást. Nagyon nehéz pl.,
mikor a gyerek érdekében sem tudsz
partnerré tenni egy szülőt. Mikor előre
meg tudod jósolni, mi fog történni, és
megtörténik, minden munkád ellenére.
Mikor nem tudod megállítani a folyamatot, akármennyi energiát is ölsz bele.
A gyerekbántalmazás padlóra visz. Főleg az érzés, hogy nem tudtam megakadályozni. De minden családon belüli
erőszak is. A nők helyzete. Ami ellen
csak úgy harcolhatsz, hogy tudatosítod,
csak a következő generációban jöhet el
a változás. De nem lehet feladni. Ám
aki gyors sikert akar, annak nem ez a
munka a jó terep.
Mi volt a legemlékezetesebb pozitív
élmény a pályafutásod alatt?
Nagyon sok szép élményem van.
Amikor repülővel olyan gyerekeket
vihettem külföldre, akik ezt sosem élhették volna át, és azt hiszem, felnőttként sem fogják sosem. Vagy, mikor
a közösség Toldon először szervezete
meg önállóan a karácsonyi ünnepséget.
Sírtam az örömtől. De észre kell venni
a legapróbb napi örömöket is. Egy boldog, önmagával elégedett gyerekeket az
óra végén. A másiknak segítséget nyújtót. Amikor összeugranak valamin, és

az egyik épp káromkodni akar, de rám
néz, és nem teszi. Mikor csak úgy, óra
végén megtalálom az asztalomon a kis
rajzocskát, rajta szívecskékből a nevem.
Mindennap megajándékoz ez a munka
valamivel, amiből kell, hogy érezzem:
van értelme.
Az Igazgyöngy Alapítvány módszertanát rengeteg pedagógus alkalmazza.
A komáromi nyári egyetemen régóta
rendszeresen vezettek foglalkozásokat, melyet nem kizárólag képzőművészeti nevelést oktatók látogatnak.
Több kolléga évről évre a Ti képzésetekre jelentkezik, ismételni. Elmondásuk szerint mindig újat tanulnak,
és inspirálódnak, feltöltődnek a mindennapokra. A vizuális nevelésen túl
egyfajta alternatív pedagógiai modellt
alakítottatok ki, az ún. a hármas fókuszú vizuális nevelést. Ez mit takar
pontosan?
Ez a munka egy folyamatos fejlesztés. Most így hívjuk, hogy hármas fókuszú vizuális nevelés, mert egyforma
pedagógiai hangsúllyal teljesül benne
a vizuális kommunikáció fejlesztése, a
hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztése is. Az óta tervezésében és értékelésében is szerepelnie kell
mindhárom célnak. Ez nagyfokú differenciálást is igényel, hiszen mindenkinek más-más területen van szüksége
hátránykompenzálásra is. Itt nemcsak
a szociális hátrányokra kell gondolni,
hanem pl. ebben a felgyorsult világban
a figyelemkoncentráció fejlesztésére.
Vagy olyan készségekre, amelyek más
tantárgyak fejlesztéseit is támogatják. A
szociális kompetenciákra pedig szerintem most nagy hangsúlyt kellene fektetni, mind a személyes, mind a társas
kompetenciák tekintetében. Önbecsülés, önértékelés, tolerancia, szolidaritás,
együttműködési képesség… Ezek mind
olyanok, amelyek nélkül nem válhatnak
a gyerekek boldog, közösségben gondolkodó felnőttekké.
Mennyire elterjedt ez a modell a
közoktatásban? Milyen lehetőségetek
van a tudásmegosztásra?
Azt gondolom, ahhoz képest, hogy
egy alapítványi keretek között, tehát
civilek által fejlesztett modellről van
szó, szépen terjed. Talán az alapozó
szakaszban a legsikeresebb, Magyarországon is nagyon sok tanító alkalmazza, a tankönyveimet még mindig
keresik. Sok továbbképzést tartottunk
és tartunk ma is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a határon túli iskolák-

ban is elterjedt a módszer, Szerbiában
és Szlovákiában akkreditált képzésként
is működik már. Öt éve pedig a Beretytyóújfalui Tankerületben, egy remek
együttműködésben, három járásban
alkalmazzák minden iskolában. Nagyon sok tapasztalatot, mérési lehetőséget ad ez. Eddig minden igazolja a
módszer sikerességét. Szoros felsőoktatási kapcsolataink is vannak, nemcsak
a vizuális nevelésben, hanem a szociális munkában, integrált nevelésben is.
Az idén egy nagy közoktatásfejlesztési
projektben a Képzőművészeti Egyetemmel együttműködve több akkreditált képzést bonyolítottunk le, és jelenleg is dolgozunk az Oktatási Hivatal
egy nagy projektjében, tanártovábbképzésekben.
Aktív grafikusművészként, képeiden
visszaköszönnek a téged ért benyomások, hatások. A nyomor, zsúfoltság, kuszaság mellett a kiútkeresés, a jövőbe
vetett bizalom, a szépség, a báj. A képeid olyanok, mint az írásaid: egyszerűen, letisztultan közvetítesz rendkívüli
dolgokat. Mikor van idő alkotni?
A képzőművészet mindig jelen volt az
életemben, alkotóként is dolgozom, folyamatosan, a pályám kezdetétől, tagja
vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Persze nem lehet
mindkettőt egyforma intenzitással vinni, nekem is döntenem kellett, és én a
pedagógia mellett döntöttem. A grafika
megmaradt ventilálásnak. Szükségem
van rá, gyakran segít felépítenem magam újra, ha leamortizál a munka. Nyilván ezért a lenyomata a munkámnak,
lehet látni, mikor voltam optimistább,
mikor keserűbb.
Tavaly ősszel Szlovákiában, a tallósi
alapiskolában tartottál egy workshopot
pedagógusoknak, majd Dunaszerdahelyen egy előadást az érdeklődőknek.
Mi volt a benyomásod, hasonló problémákkal szembesülünk mi is határon
túl? Lehetne a megoldás is hasonló?
Azt gondolom, a pedagógiai problémáink azonosak. A generációs szegénységben élő, zömében roma gyerekek oktatásának pedagógiai kihívásai hasonlók, így
a módszerek alkalmazásában is tudunk
hasonlóan gondolkodni. Az azonban,
hogy milyen viszonyulás van körülötte,
milyen állami megoldások támogatják
vagy éppen akadályozzák az integrációt,
szóval, az a társadalmi-politikai közeg,
amiben a probléma generációkon át kifejlődött, annak mindig van egy nemzeti
jellege. Ezért szoktam azt mondani, hogy
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minden nemzet magának csinálja
meg az integráció körüli problémát,
és magának kell megtalálnia a megoldásokat is. Alapfelvetéseiben lehet
azonosság, szemléletében, de én nem
nagyon hiszek a külföldi modellek
feltétlen adaptációjában.
A koronavírus okozta helyzet
benneteket is újratervezésre, új
stratégiák felállítására késztetett.
Hogyan éltétek meg az iskolabezárásokat? Mennyire hatékony a távoktatás a művészeti iskolátokban?
A kríziskezelésre, a segítségnyújtásra még inkább szükség van. Hogyan és mivel tudtok segíteni?
Ez a helyzet mindenkit felkészületlenül ért. A digitális oktatás a leszakadó társadalmi csoportokban
értelmezhetetlen. A távoktatás megszervezése, a feladatok átdolgozása,
a felszerelések eljuttatása, a viszszacsatolások mozgatása mindennapi próbatétel. Emellett próbáljuk
támogatni az általános iskolákat is,
és komoly kríziskezelő munkát is
végzünk, fertőtlenítőszerekkel, élelmiszeradományokkal, segélyekkel.
Tovább működtetjük a tanodánkat
is, online üzemmódban. A legfontosabb feladatunknak az élet védelmét
tekintjük. Ezután rögtön az oktatás
biztosítása következik. De azt már
most lehet látni, hogy a társadalmi
olló tovább nyílik. A tanév hátralevő részében ebben a társadalmi csoportban új ismeretekről nem nagyon
beszélhetünk, míg a jobb társadalmi
státuszú gyerekek családjaiban „online tanteremben” változatlanul folyik a munka. Sok dolgunk lesz, ha
egyszer véget ér a járvány, hogy a
lemaradásokat behozzuk.
Az idén leszel hatvanéves. Viszszatekintve, mit csinálnál ma másképp, ha újrakezdhetnéd?
Nincs olyan döntés, amit megbántam. Talán azt mondanám,
hogy voltak dolgok, emberek, amire
vagy akikre nem kellett volna annyi
energiát fordítanom. Nem kellett
volna annyira bíznom másokban.
A férjem mindig azt mondja: az a
bajod, hogy azt hiszed, a világ úgy
van összerakva, mint te. Nos, ebben
van igazság. Erre biztosan sok időt
elfecséreltem, és lassan tanultam
belőle. Örök idealista vagyok. De ez
már szerintem így marad.

FEHÉR ÁGOTA

PEDAGÓGUS–GYERMEK KAPCSOLAT AZ ONLINE TÉRBEN
„A Nap ragyogását csak a felhősödés
ellenében tudjuk megfelelően érzékelni, egymás mellett kapnak értelmet. A
társunk vidámságát is jobban érzékeljük, ha ismerjük a bánatos hangulatát is” (Komlósi, 2014, 171). Jelenlegi
napjaink jelentősen megváltozott élethelyzeteket hordoznak mindannyiunk
számára, a világjárvány kényszerű bezáródással, eltávolítással jár társainktól, szeretteinktől. Mindez mindenkitől türelmet, alkalmazkodást igényel,
próbára teszi a személyiség erőforrásait, a társas kapcsolatok erejét. Fontos mégis reménységgel tekintenünk a
jövő felé, és bíznunk abban, hogy végül sikerül megküzdeni ezzel a sajátos
időszakkal.
Bizonyos azonban, hogy a sajátos
körülmények még egy ideig különös
változásokat jelentenek az óvodai-iskolai rend szempontjából is. Ennek
részeként írásunkban a pedagógusok
és a gyermekek közötti lelki kapcsolat
mozzanatai szempontjából gondoljuk át a kialakult helyzetet. Mivel a
pedagógusi hivatás kiemelten a közvetlen személyes kapcsolatba lépésen
keresztül bontakoztatható ki igazán,
így a jelenlegi kényszerű elszakítódások tükrében most még jobban átérezhetjük ennek hiányát, és talán
nagyobb értéket is tulajdoníthatunk
neki. Mindezért úgy véljük, hogy érdemes célzottan átgondolnunk a jelenlegi megváltozott élethelyzetünk
pedagógus-gyermek
kapcsolatban
megmutatkozó sajátosságait. Bízunk
abban, hogy ezzel is megerősíthetjük
a személyes kapcsolatba lépés fontosságát mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára, amelyhez jó lesz
visszatérniük a járvány elmúltával.
A PEDAGÓGUS–GYERMEK KAPCSOLAT ÉS A KÖTŐDÉS EREJE

Bizonyos, hogy minden gyermek felnövekedésének útja leginkább akkor
hordoz személyiséget gazdagító erőforrásokat, ha az őt körülvevő, szeretetteli gondoskodást biztosító társak
valóban személyre hangolt kísérőkké
válnak. A társas kapcsolatok elfogadó és ráhangolódó légkörét átélve az

egyén átérezheti, hogy tartozhat valahová, valakihez, ahol ő igazán fontos,
ahol törődnek vele, ahol megértik őt.
„Ha a gyermek tudja, hogy reagálni
kész kötődési alak áll rendelkezésére, erős és megingathatatlan biztonságérzetet kölcsönöz neki” (Bowlby,
2009, 32), ami minden későbbi társas
kapcsolatát is kísérni fogja alapjaiban.
Természetesen ezt a bensőséges, bizalommal teli légkört elsősorban a szülőknek fontos biztosítani a gyermek
számára, ám a pedagógusok ugyancsak kiemelt szerepet töltenek be a
folyamatban – legfőképp a kisebb életkorú gyermekek fejlődésében.
A pedagógusokkal kibontakozó
kapcsolatnak leginkább a szülőkhöz
hasonló érzelmi rezdüléseken fontos nyugodni, annak a melegségnek,
gyermeki létet megértő, ráhangolódó
légkörnek szellemiségével, ami oly
lényeges a személyiségfejlődés egyensúlyának, biztonságélményének megteremtésében is (Newton, 2019). A
társakkal való kapcsolódásaink jellege
mostani napjainkban a vírusveszély
által alapvetően át kellett formálódjon, azonban ne feledjük gyökereit: a
magyar nyelv szépségére is építve tudjuk, hogy a társas kapcsolatokra utaló kifejezéseinknek jelentősebb része
növényi vonatkozású szóból származik: kapcsolataink kibontakozhatnak,
fejlődhetnek, virágozhatnak, gyümölcsözhetnek, illetve szerteágazóak is
lehetnek. Mindezzel is megerősíthető
társas világunk élettelisége, fejlődőképessége, amelyhez szorosan hozzátartozik a róla való gondoskodás szükségessége is csakúgy, mint ahogyan a
kapcsolatok lehetnek élők, elevenek,
és az ápolásuk is része életünknek. A
társas kapcsolatokra utaló további kifejezéseink kiemelik például annak
mélységét, elmélyültségét, vagy akár
ürességét, felszínességét, mindemellett
a kötésre-kötődésre utaló kifejezésekben ugyancsak benne rejlik a kapcsolatok gazdagsága: lehet szoros vagy
laza, szövődhet, egyúttal fűzhető vagy
elszakítható. Ne feledjük: „kapcsolatainkban sérülhetünk, és kapcsolataink-
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ban találjuk a gyógyulás forrását is”
(Nyitrai, 2011, 275).
A kapcsolatok sokszínűsége a pedagógus–gyermek viszonyulást tekintve
is magában hordozza tehát mindezt
az összetett jelentéstartalmat, és bizonyos, hogy a nevelési-oktatási folyamat
„eredményes előrehaladásához [közöttük] a maga nemében páratlan viszonynak kell fennállnia …, kapcsolatnak, hídnak” a felek között (Spannraft,
2014, 112). Mindez abban is segítséget
nyújt számunkra, hogy a támasz élményét nehezebb életszakaszokban egy
„biztos bázissal” (Bowlby, 2009) való
kapcsolatba lépés által, a valakihez
tartozás élményére építve új egyensúly
megtalálásának erőforrásává tudják
fordítani. „A hűséges barát erős menedék, aki ilyenre akad, kincset talál” (Sir
6, 14, Id: Farkas, 2014, 40). „A barátság pillérei a kölcsönös megbecsülés,
rokonszenv és bizalom… Barátainkat
meg kell válogatni, ki kell érdemelni és
meg kell őrizni (őszinteség, titoktartás, hűség). A barátság több szeretetet
kíván, tehát nagyobb törekvést a jóra,
önzetlenséget és leleményes önfeláldozást” (Farkas, 2014, 41). Társas kapcsolatainkat mindezek által is olyan
jelentős összekötő erőként tapasztalhatjuk meg, amit nem tud felbontani
önmagában a digitális világ hirtelen
jelentősebb hangsúlya, vagyis kényszerű távolságaink felülírhatók az érzelmi kapcsolódások mélységei, a lelki
kötelékek által.
A LÉLEKTANI KRÍZIS JELENSÉGVILÁGA A PEDAGÓGUS–GYERMEK KAPCSOLATBAN

Amikor a dolgok megszokott menete
megváltozik, amikor felborul a világ
rendje, nem feltétlenül gondoljuk,

hogy ez bármi jót is hordoz számunkra. A változás zavart okoz a dolgok
megszokott menetében. A helyzet a
személy számára fontosságot képvisel,
figyelme felé irányul, azonban a veszély sem nem elkerülhető, sem nem
megoldható a rendelkezésre álló problémamegoldó eszközök segítségével. A
jól ismert korábbi működésmód nem
tartható tovább ugyanúgy, változásra
van szükség, azonban ennek a körvonalai bizonytalanok. Amennyiben
sikerül szembenézni a változás szükségességével, úgy a megoldási próbálkozások is közvetlenebbül aktivizálhatók, ám a rosszul vagy egyáltalán nem
kezelt konfliktus már krízishez vezet, a
krízishelyzet állandósulása pedig válsághoz. A lélektani krízis egy korábbi,
viszonylagos egyensúlyállapot felborulását jelenti, ami magában hordozza
egy új egyensúlyi állapot elérésének
lehetőségét (kreatív krízis), de a személyiség egységének felbomlása, akár
kóros reakciói (öngyilkosság) is bekövetkezhetnek (Bóna, 2015, 124–125).
A lélektani krízis tehát egyszerre rejti magában a veszélyt és a lehetőséget
(B. Erdős, 2009). A megterhelő élethelyzetek alapvetően minden érintett
számára sajátos élményeket jelentenek, a főbb lelki reakciókat a következőkben foglalhatjuk össze:
- bár a személy sok mindent tud a
problémáról, de ismereteit nem tudja
rendszerezni, átgondolni, így problémamegoldó rendszere nem tud hatékonyan működni;
- a tájékozódó rendszere felborul, a
múlt, a jelen és a jövő egyaránt kérdéses, elbizonytalanító;
- figyelme elsősorban a problémára
irányul, sokszor annak valamely apró
részlete kerül hangsúlyba;

- olyan ember benyomását kelti, aki a
krízishelyzeten, annak magyarázatán, megoldásán tűnődik, ugyanakkor elgyötört, félelmek, szorongások
kínozzák;
- saját érzelmi reakcióit csak kismértékben képes kontrollálni, rendkívül
impulzív, szélsőséges;
- megváltozik kapcsolata társaival,
őket annak tükrében ítéli meg, hogy
érzi-e támaszukat, kap-e tőlük segítséget;
- mindennapi tevékenysége alacsony
hatásfokú (Bóna, 2015, 135–136).
A megterhelő élethelyzetben lévő
személy kiemelt reakciója a regreszszió, vagyis a visszalépés egy korábbi életszakasz viselkedésmódjaihoz.
Mindennek leginkább az a szerepe,
hogy a belső élményvilágban megerősítsen egy korábbi időszakhoz kapcsolódó, még kellemes, gond nélküli
élménysort, vagyis mindez által az
egyén egy olyan korábbi életszakaszhoz térhet vissza, amelyben boldog
volt. Másrészt a regresszió az egyént
olyan időszakhoz segíti közelebb,
amelyben az érintett nehéz élményre
ráláthat és dolgozhat velük (Csürke és
mtsai, 2015). A regresszió által el lehet
tehát távolodni a jelen terheitől, ami a
hatékonyabb megküzdési folyamatot
is megsegíti. A megterhelő élethelyzetek által kiváltott lelkiállapot és a gyermeki énállapotok között pedig szoros
összefüggés mutatkozik, hiszen egyfajta gyermeki kiszolgáltatottság állapota válhat jellemzővé ilyenkor (Bakó,
2012).
Tekintettel pedig arra, hogy az eredményes megküzdés leginkább a személyiség önállóságát igényelné, ezért
ennek próbatétele során kiemelten te-
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kinthetünk a 1,5–2 év közötti időszakra, amelyet Margaret Mahler ún. újraközeledési szakasznak hívott. Ekkor
lenne legfontosabb azt átélnünk, hogy
mozgásfejlődésünk lehetőséget ad térbeli távolságok megtételére, és egyúttal mindennek érzelmi vetületeként a
lelki önállósodás szárnypróbálgatásai
is megvalósulhatnak. Mindemellett a
világban felfedezett dolgokhoz kapcsolódóan azok megosztásának vágya
is lényegessé válik a gyermek számára,
hisz amennyiben megerősödhet a felfedezett élmények közössé tételében,
ezzel a lelki kapcsolódást, a valakihez
tartozás élményét is megerősítheti, így
nem volna olyan ijesztő az önállósodás
sem. Mindezen folyamatok és lelki élmények tehát a személyiség önmagára
találását támogatják, egyúttal megfelelő kimeneteléhez elengedhetetlen egy
olyan felnőtt támasza, aki egyszerre
bátorít a felfedezésre és kísér a viszszatérésben, a megosztás élményében
egyaránt (Kulcsár, 2006).
Amennyiben tehát akár a gyermek
önállósodási próbálkozásai nem kapnak megfelelő támogatást, vagy akár
a felfedezett élmények megosztásának
lehetősége akadályozódik, úgy a későbbiekben is nehézséget fog jelenteni
számára szembenézni a megterhelő
élethelyzetekkel, és kreatív erőit mozgósítani azokban. Hiszen így nincs lehetősége kipróbálni és a közössé tétel
által megerősíteni, tudatosítani saját
belső képességeit, erőforrásait sem.
Nehéz élethelyzetekben való helytállás
megsegítéséhez a gyermek körül lévő
felnőttek azzal segíthetnek leginkább,
ha egyszerre támogatják a változás, a
fejlődés, másrészt a megőrzés, stabilizálás folyamatait. Összességében pedig a regresszió tehát egyfajta segítő
eszközt jelent a személyiség számára
önmaga lelki erőforrásainak megerősítésében, engedjük meg magunk és
társaink számára ezt az élményt is.
A PEDAGÓGUSOK ESZKÖZTÁRA
ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
A DIGITÁLIS VILÁGBAN A GYERMEKEKKEL VALÓ ELMÉLYÜLT
KAPCSOLÓDÁS ELÉRÉSÉHEZ

Bizonyos, hogy „a kultúra változásával átalakulnak az emberi képességek”
(Gyarmathy, 2012, 9). A digitális generációk „könnyedén kezelnek nagy
ingertömegeket, gyorsabban tudnak
dönteni, hamar kiismerik a különböző
helyzetekben magukat, és szimultán
képesek több tevékenységet folytatni”

(Gyarmathy, 2012, 10). Kérdés azonban, hogy mindez mennyiben jelent
előnyt. A sok információ átformálja
figyelmi készségeinket, emlékezeti
működésünket, és ezáltal az információszervezés és annak elmélyülése, belsővé válása is akadályozódhat.
Gyarmathy Éva (2012, 11–12) a következő főbb változásokat állítja középpontba mindezekkel kapcsolatban:
elmélyülés helyett benyomások;
képzetalkotás helyett kész képek;
mozgásos-észleléses tapasztalat
helyett főképp vizuális élmény;
aktív tevékenység helyett gépek
működtetése;
aktív testi-idegi részvétel helyett
passzív élményszerzés születik.
E jelentős változások hatása szorosan összefonódik a társas kapcsolatokban megmutatkozó figyelem és
érzékenység átformálódásával, hiszen
a belső megérintődés ugyan a digitális
világ kapcsolatrendszere által is létrejöhet, azonban az érzelmi rezdülések
közvetlen személyes kapcsolatban átélhető élménye, összehangolása és tudatosítása nélkül a folyamat teljessége
már akadályozódik (Fehér, 2020).
Zárásként a pedagógus-gyermek
kapcsolat egyes mozzanataira építve
összegezzük, milyen főbb lehetőségei
vannak a pedagógusoknak mégis ennek megtámogatására. Természetesen
mindezen szempontok nemcsak a pedagógus-gyermek kapcsolatra vonatkoztathatók, hanem a pedagógusok saját életének fontos segítő erőforrásaivá
válhatnak. Amennyiben a pedagógus
életében sikerül kibontakoztatni, személyiségének lelki támaszát megerősíteni, úgy nagyobb hatékonysággal tud
érzelmi támaszt nyújtani a gyermekek
számára is.
- A BIZTONSÁGÉLMÉNY SZEREPE

Mindenekelőtt ne feledjük, életünk
sok változása mellett már annak is
jelentős támaszt nyújtó ereje van, ha
bizonyos állandó, kiszámítható pontok megmaradhatnak benne, így ezek
között önmagában már az is lelki
megerősítésként szolgálhat, ha tudjuk, hogy a változások mellett valami
továbbra is kíséri napjainkat. Ezek
között a pedagógussal való kapcsolódás lehetőségének megmaradása tehát
önmagában a biztonság élményének
forrása, hiszen átélhetjük, hogy napról
napra ugyanúgy megszólít és meghallgat, hogy fontosak vagyunk számára
és vele is megoszthatók az élményeink,
hogy nem kell lemondanunk legalább

erről a kiszámíthatóságról. Érdemes
közös szokások kialakításával is megerősíteni ezt az élményt, s ha a kapcsolat mindemellett az elfogadás, a bensőségesség élményét is hordozza, úgy
további megtartó és fejlesztő erőt is ad
számunkra.
- ÉRINTÉSEK HELYETT POZITÍV
MEGERŐSÍTÉSEK, SZÓBELI
ELISMERÉSEK

Napjainkban nincs lehetőség közvetlen személyes megérintésekre, ami
jól tudjuk, igen fontos további lelki
támasz élményét is hordozza (Nyitrai,
2011). Napjaink távolságtartásra intő
előírásai azt közvetítik felénk, hogy
eddigi kapcsolati szokásrendünkről,
kiemelten a megérintésről mondjunk
le. S bár mindez jelentős nyugtató és
lelki erősítő támaszt nyújtana a minél
kisebb életkorú gyermekekkel való
pedagógusi kapcsolódásban, nem feledhetjük, hogy hasonló támasz-élményt más kommunikációs csatornák
segítségével is elérhetünk, akár a szavak útján. Fontos szerepet kaphatnak
a sokszor elfeledett pozitív visszajelzések, a kis eredmények és előrehaladások megerősítései, leginkább csak
azzal, hogy szavakba fordítjuk ezeket. Hiszen, ha kimondhatunk fontos mozzanatokat, azzal kiemeljük a
másik személy számára akkor is, ha ő
maga észre sem vette volna. Ha pedig
„megszilárdulnak, megerősödnek az
érzelmi állapotok, akkor kialakulhat a
pozitív érzület” (Pál, 2019, 385), amely
tovább erősítheti a gyermek–pedagógus kapcsolatot, ezzel pedig a nevelőmunka hatékonysága fokozódhat. A
pozitív gondolatok megfogalmazásának szerepe megmutatkozhat továbbá
abban is, hogy a nehézségek helyzeteiben segít megmozgatni azokat az
erőforrásokat, amelyek a tudatosabbá
válás által közvetlenebbül elérhetőkké
is válnak, s mindezek a közvetlen személyes kapcsolatba lépés akadályozódásával is megvalósulhatnak.
- POZITÍV ÉRZELMEK MEGERŐSÍTÉSE ÉS A SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG

A pedagógusok hivatásának beteljesítését jelentős mértékben segítheti, ha
a gyermekek kognitív készségeinek
fejlesztésén túl a pozitív érzelmi világ
megtámogatására is építenek. Barbara
Fredrickson a pozitív érzelmek szemléletünket szélesítő és erőforrásainkat
gazdagító elméletében megerősíti,
hogy akár az öröm, az érdeklődés, a
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kíváncsiság, a megelégedettség vagy
a szeretet olyan lényeges szubjektív
élményt jelentenek az egyén számára,
amelyek mind az egyén, mind a közösség, s akár a társadalom számára „elősegítik az alkalmazkodó működést,
a lelki jóllétet és a testi egészséget”
(Gorbai, 2013, 126). Mindennek pedig
kiemelt terepét jelentik az iskolák, az
oktatás-nevelés folyamata. Bizonyos,
hogy a negatív érzelmek beszűkítik a
gondolkodást és a cselekvési repertoárt, míg a pozitív érzelmek új, kreatív,
spontán kibontakozáshoz, intellektuális, fizikális, társas és pszichés erőforrások megerősítéséhez vezethetnek.
„A pozitív érzelmek önmagukban
rejlő értéket képviselnek a humán növekedésben és fejlődésben, így kiművelésük, a bennük való járatosság a
teljesebb élet megélését segítheti elő.”
(Gorbai, 2013, 129) Ne feledjük tehát
szavakká formálni és kimondani a
megvalósult jó történéseket és élményeinket sem.
- ELMÉLYÜLT FIGYELEM A
MEGMUTATKOZÓ REAKCIÓKRA

Tekintettel arra, hogy a pedagógusgyermek kapcsolat jelenlegi napjainkban pedagógus–képernyő–gyermek kapcsolattá formálódott, s ezzel
a közvetlen személyközi kapcsolatok
jellege is megváltozott, így mindez
kissé más típusú figyelmet is igényel
a pedagógusoktól és a gyermekektől
egyaránt. Természetesen továbbra is
kiemelt része mindennek az elmélyült,
személyre hangolt fókuszálás, a jelenre
irányultság, mindemellett mivel korlátozottan látható a személy a képernyőn túlról, így ismét szerepet kaphat
a szavak útján való kapcsolatba lépés,

a szóbeli pontosítás, a visszakérdezés
fontossága is.
Összességében a tudatos jelenlét és
az egységben látás képessége, a környezet ingereinek elmélyült figyelemmel követése és azoknak feldolgozása
inkább igényel belső lelki nyugalmat,
békét, „jelentudatosságot” (Gorbai,
2013, 222). A megnyugvás, az elégedettség érzése pedig a másokra
irányuló „figyelmes” (Gorbai, 2013,
129) érzésként a feléjük irányuló nyitottság és a velük való egység átélését
is megtámogatja, mindezzel pedig
további jelentős segítséget nyújt a pedagógusok számára a hivatásuk beteljesítésében.
- A BESZÉD ÉS BESZÉLTETÉS
SZEREPE AZ ÉNERŐSÍTÉSBEN

Amennyiben a beszédet egyfajta viselkedési formaként értelmezzük, a
verbális kommunikáció nem csupán a
cselekvés irányítójaként azonosítható,
hanem maga a megnyilvánulás is cselekvésként értelmezendő. A kimondást tehát önmagában is cselekvésnek
tekinthetjük (Csürke, 2015), vagyis
nem csak az információátvitelben,
hanem a hozzá kapcsolódó élmények,
érzések megragadásában is jelentős
szerepe van. A képernyővel kísért
pedagógus-gyermek kapcsolatban lényeges szerepet kap a megfogalmazódó gondolatok szavakká fordításának
lehetősége, ezt természetesen leginkább érdemes tudatosan is napjaink
részévé tenni. Hiszen jól tudjuk, hogy
a kimondott szavakkal együtt a kapcsolódó érzelmek is megragadhatóbbá válnak, mintegy formát találnak, s
mindezzel nagy segítséget nyújtanak
az egyén számára ezek levezetésében,
a megnyugvásban egyaránt.

- ALKOTÁSOK ÉS KIBONTAKOZÁSOK
LEHETŐSÉGEI

Jelenlegi napjaink korlátai mellett
sem feledhetünk egy további igen lényeges világot, melyet a pedagógusok
ugyancsak hatékonyan mozgósíthatnak a gyermekek megszólításában: a
képzelet világát. Hiszen jól tudjuk: a
kész külső ingerek korlátozódásával
az egyén egyre inkább befelé figyel,
és saját maga tölti meg tartalommal
az élményvilágát. Mindennek segítő
szerepe van abban is, hogy ne szembesüljön olyan élményekkel, amelyeket
még nem tud feldolgozni, hanem ezeket önmaga hozza létre maga számára,
ám abban is, hogy saját belső képeinek
megalkotása akár további felfedezésekre is buzdítsa. Ha el tudunk képzelni valamit, akkor azt egyben közelebb
is érezhetjük magunkhoz, mintha a
sajátunkká is válna (Gőbel, 2012). Ezt
a lelki „gazdagságot” pedig az egyéni
bevonódási készség megszólításán keresztül, a képzelet további csatornáinak
mozgatásával, olvasmányélmények és
egyéni alkotások által támogathatjuk
meg leginkább. Adjunk tehát teret a
csendnek, a belső megnyugvásnak, az
egyéni megszólítódás és a belső képek
megélésének, majd természetesen a
felfedezett élmények megosztásának
is a pedagógus-gyermek kapcsolatban.
Jól tudjuk, hogy a pedagógusok
hivatásának egyik kiemelt meghatározója kell legyen a személyiség lelki
erőforrásainak megtámogatása, amely
által a rájuk bízott gyermekek lelki erőforrásainak gazdagítóivá is válhatnak.
Amennyiben sikerül megtalálniuk a
képességeknek megfelelő kihívásokat,
úgy további húzóerők is elérhetővé
válnak a bevonódás, az áramlat élményén keresztül, ami még hatékonyab-
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bá teheti munkálataikat. Az áramlat az
adott tevékenység végzése közben átélhető boldogság, elégedettség, további
húzóerők felfedezésének forrása, ami a
személyiség kiteljesedésének élményét
is megtámogatja (Csíkszentmihályi,
1997). Magában hordozza tehát azt a
belső köteléket, ami nagy segítséget
jelenthet napjaink fizikai távolságai
mellett a pedagógus-gyermek kapcsolat további gazdagításában.
Az áramlat megélésének feltétele
olyan kihívások és cselekvési lehetőségek megtapasztalása, melyek a
meglévő készségekkel teljesíthetők
(nem túl könnyűek és nem túl bonyolultak az egyén számára), egyértelmű
célok, valamint az előrehaladást kísérő közvetlen visszajelzések megléte.
Ilyen körülmények között a figyelem
is intenzívebb, fókuszáltabb az adott
tevékenység irányában, egyúttal biztosabban elérhető a cél, s a feladat lehető
legmagasabb szintű kibontakoztatása
is a személy erőforrásainak felszabadításával.
Áramlat-élményt a gyermekek sajnos legkevésbé az iskolában élnek át
(Harmatiné, 2011), így jelen élethelyzetünk kényszerűségei mellett talán
még fontosabb volna, hogy a világ
megismeréséhez, a tanuláshoz kapcsolódóan a digitális világban sikerüljön belső húzóreőt adó élményekkel
átélhetőbbé tenni. Nagy segítséget
jelenthet természetesen, ha az egyéni érdekődési területek bevonhatók a
tanítási-tanulási folyamatba, hiszen
az ezekben megmutatkozó belső motiváció ugyancsak hatékony a kitartás
további fenntartásában, egyúttal a személy céljainak és érdeklődési körének
további kiterjesztésében is – ám mindez csakis akkor valósulhat meg igazán,
ha a pedagógus személyével való érzelmi kapcsolódás is kísérheti.
Összességében bizonyos tehát, hogy
lelki egészségünk teljességéhez elengedhetetlen a kapcsolatok világa: kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat társainkkal, és kapcsolódás valamilyen
magasabb értelem, cél megtalálásához.
Önmagunkkal való kapcsolatunk leginkább az érzéseinkre, gondolatainkra,
értékeinkre való figyelem által érhető
el (Csík, 2006), amely által tudatosabban élhetjük át és érhetjük el meglévő
erőforrásainkat. Mindez azonban társ
nélkül jelentősen megfogyatkozhat, a
társas kapcsolatok kölcsönössége biztosíthat csak teljes értékű célt, és az
ugyancsak oly fontos, önmagunkon

túl mutató értelmet az egyén számára
is. „Fontos megérinteni másokat, és
másoktól megérintve lenni, nyitottnak lenni hatásokra, emberekre, elérhetőnek lenni számukra és válaszolni
igényeikre. Ahhoz, hogy kapcsolódni
tudjunk másokhoz, szükséges, hogy
helyet és időt adjunk nekik, és az is
kell, hogy szándékunkban álljon figyelni másokra.” (Gorbai, 2013, 269)
A pedagógus–gyermek kapcsolat
magában hordozza mindazokat az értékeket, erőforrásokat, amelyek hozzásegíthetnek az önmnagunkra találáshoz, egyúttal olyan lényeges kötődési
pontot, támaszt is jelenthet az egyén
számára, ami nem feltétlenül élhető
meg a családi kapcsolatokon belül.
Kiemelten fontos volna megtartani
mindezeket az erőforrásokat a jelenlegi sajátos napjainkban, megőrizni
és gazdagítani mostani személyességi
korlátaink mellett is annak érdekében,
hogy hamarosan ismét visszatérhessünk hozzájuk a közvetlen, személyes
megérintéseket és megérintődéseket
lehetővé tevő kapcsolatba lépés során.
„Talán semmi sincs szebb a világon,
mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek
egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak
és nagyon boldogok legyünk.” (Ernest
Hemingway)
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TÓTH ERIKA

OTTHONTANULÁS A GYAKORLATBAN
Az iskolák hirtelen bezárása után nem
sokkal szembesültek a pedagógusok, a
szülők, a diákok azzal, hogy az oktatás
jó ideig a megszokottól teljesen eltérő
mederben folyik majd tovább. Mindenki belecsöppent egy koncepció
nélküli, új helyzetbe, amelyhez próbált
alkalmazkodni. A távoktatásra szinte pillanatok alatt kellett átállni, egy
megváltozott világban. Pár nap alatt
kellett váltani, változtatni a rutinon.
Olyan próbálkozásnak tűnt ez, mintha az ábécét pár nap alatt szeretnénk
megtanítani egy elsősnek. Az online
oktatási platformok gőzerővel beindultak Magyarországon is, nálunk is.
Több csoporthoz magam is csatlakoztam, és kezdetekben azt tapasztaltam,
hogy ugyanazokkal a kérdésekkel,
felvetésekkel, nehézségekkel, túlkapásokkal küszködünk a határon innen és
túl is. Persze rengeteg inspiráló példával is találkoztam, amiért nagyon hálás
vagyok a kiváló, kreatív kollégáknak.
A mi családunkban az online oktatás
több szinten valósul meg, ezért egészen
közelről tudom megfigyelni, tanulmányozni, mindkét oldalról: szülőként és
pedagógusként egyaránt. Az ilyen típusú oktatás eredményessége jóval ké-

sőbb lesz mérhető, az online teszteken
túl – elképzelhető az is, hogy a valós
állapotot majd csak a következő tanévben tudjuk feltérképezni. Helyzet van,
a szükség szülte. Ezt el kell fogadni, és
ehhez igazodni. Azt is, hogy minden
iskolai szinten másképpen realizálható
az online vagy távoktatás. Az egyetemeknek nem okozott különösebb gondot az átállás. Legidősebb gyermekem
egyetemistaként minden probléma
nélkül folyatta a tanulást, e-learning
formájában. Viszonylag időben azt
az információt is megkapták, hogy az
egész félévet így fogják zárni. Középiskolás gyermekem az idén érettségizne,
náluk sem okozott gondot az online
oktatás megszervezése. Csoportokat
hoztak létre, segítik egymást. A feladatokat visszaküldik, megbeszélik. Több
csatornán kommunikálnak velük a
pedagógusok. A lányom alsó tagozatos, a tanító néni rendszeresen küldi
a feladatokat mailben. A lányom megtanulja, megoldja azokat, majd amit a
tanító néni kijelölt, visszaküldjük. De
világosan látható: az alsó tagozatos
gyerekeknek van leginkább szükségük
a szülői segítségre, technikai és tanulási oldalról is.

VARIÁCIÓK A DIGITÁLIS
OKTATÁSRA

Mivel nekem másodikos tanulóim
vannak, a zökkenőmentes tanítási
folyamatot csak a szülők, esetenként
nagyszülők hathatós segítségével tudom megvalósítani. Egy közös csoportban dolgozunk, kommunikálunk
azokkal, akiknél erre adottak a feltételek. A kiadott feladatokat napi szinten
küldik vissza, és hetente többször tartunk online órát. Igyekszem változatos feladatokat összeállítani, az online
gyakorlatok mellett videókat, meséket,
játékokat rakok fel a tananyaggal kapcsolatban. Dolgoznak munkafüzetbe,
füzetbe, főként a gyakorlásra, elmélyítésre fókuszálva. Ezek mellett azt is
kérem tőlük, hogy esténként pár mondatban foglalják össze a napjukat, írják
le, hogy mit olvastak aznap (aki ismer,
tudja, hogy ez a mániám), majd rajzolják le az aznapi kedvenc tevékenységüket, és a közös csoportba töltsék fel
az alkotásaikat. Így követni tudjuk, ki
mivel töltötte a napját, és ez talán egy
picit oldja a bezártság, a magányosság
érzését. Mert az iskola nagyon hiányzik nekik is, nekem is. Természetesen
én is „beszálltam a buliba”, hiszen egy
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csapat vagyunk. Magam kezdtem meg
a virtuális naplóvezetést. Ez a módszer
olyannyira bevált, hogy ugyan hétvégén nem kötelező naplót írniuk, eddig
még mindenki folytatta szombaton és
vasárnap is, majd megosztotta a csoporttal a gondolatait, élményeit.
Egy egész napos kreatív projekt is
mögöttünk van már: egy képzőművészeti pályázatra neveztünk be, még
a télen. Akkor még nem gondoltam,
hogy ezt majd otthonról kell lebonyolítanunk... A megvalósítás előtt
egy online órán átbeszéltük a tanult
technikákat, majd a gyerekekre bíztam a választást. Nagyon szép munkák
születtek. Összeszedtem a munkáikat,
és eljuttattam a szervezőkhöz. Mert
fontos, hogy a gyerekek azt érezzék, az
élet nem állt meg.
Ha találok valamilyen érdekes, oktatással kapcsolatos felhívást a neten,
igyekszem őket is bevonni. Ilyen volt
a szlovákul játékosan oldal többlépcsős nyereményjátéka, amelybe a
lányommal és a tanítványaimmal is
bekapcsolódtunk. A feladatot átküldtem a csoportba, az egyik nagypapa
kinyomtatta, elvitte a többieknek,
majd megoldották és fel is töltötték az
említett oldalra. Mindenkinek egyformán drukkolok. A „Rajzolva köszönd
meg!” felhíváshoz is örömmel csatlakoztunk. A napi feladatok mellett rengeteg fantasztikus képet, rajzot küldenek nekem a gyerekek. Találtam egy
pályázatot, ahová képekkel, rajzokkal
lehet benevezni arról, hogy ki hogyan
tölti az idejét a koronavírus idején.

Megbeszéltük a szülőkkel, hogy pár
képet, rajzot oda is elküldünk.
Mivel több projekthetünk volt már
az iskolában, ezt a tanulási formát otthon is gond nélkül folytathattuk. Az
ötletet az egyik kislány hangyákról készített videója szolgáltatta. Tanulmányozta őket, képeket is készített róla
(nem tananyagként). Ennek hatására
megkérdeztem tőle, készítene-e a témáról egy projektet, hogy mi is többet
megtudhassunk a hangyákról. Nagyon tetszett neki az ötlet, és a többiek is mind-mind lelkesen választottak
egy-egy projekttémát az őket érdeklő
dologról. Egy egész hetet adtam a feladatra, magyar nyelvből csak ezzel
kellett foglalkozniuk: olvasni, majd
megírni, rajzokat készíteni a témájukról. Minden gyereket igyekeztem úgy
támogatni, hogy a saját témájukhoz
küldtem videókat. Rendkívül igényes
munkák születtek. Nagyon büszke vagyok rájuk, és hálás vagyok a szülőknek, nagyszülőknek, hogy mindenben
segítik a közös munkát.
AKIKET NEM LEHET ONLINE
ELÉRNI

Az osztályomba azonban járnak olyan
tanulók is, akiket online formában
nem tudok elérni. A többségnek nincs
internet-hozzáférése, de olyan eset
is akad, hogy a családnak telefonja
sincs. Nekik feladatsorokat állítottam
össze, de akivel lehetséges, telefonon
tartom a kapcsolatot. A munkafüzeteket, tanszereket elvittem hozzájuk, de
segítség nélkül nagy reményeket nem

fűzök hozzá, hogy napi szinten tanulni fognak. Náluk az élethelyzetükből,
körülményeikből kiindulva sem megoldható az otthoni tanulás. Másrészt a
szüleik sem így szocializálódtak, sok
esetben a szükséges kompetenciáik
sincsenek meg a tanulás segítéséhez.
L. Ritók Nóra az ő helyzetüket tanult
tehetetlenségnek nevezni. De saját magam is tehetetlennek érzem magam,
mivel tudom, a feladatok mellett nekik
különösen fontos lenne a személyes
segítség. Erre a problémára rendszerszinten sem találtak még megoldást.
Haladunk, tanulunk, de ez csupán a
szükséghelyzet gyors megoldási kísérletét jelenti. A személyes kapcsolatot semmi sem pótolja. A tanulás
számomra most nem ismeretátadást
jelent elsősorban, hanem folytonosságot, folyamatos kommunikációt,
megerősítést, törődést, kapcsolattartást. Mert ahogy mi sem győztük még
feldolgozni ezt az új helyzetet, a gyerekek még inkább bizonytalanok. Muszáj mellettük állnunk, vigyázni rájuk.
Nemcsak a testi, de a lelki egészségükre is.
Azt már most látni, hogy a berögzült, megszokott rutinokon változtatnunk fog kelleni. Talán elindul végre
valami, ami egy lépéssel közelebb
visz bennünket a gyermekközpontú
iskolarendszer megvalósításához. Az
elméleteken túl, a valóságban is. Hiszen John Dewey-től tudjuk: „A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás
maga az élet.”
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KARANTÉN DIÁKSZEMMEL

A Selye János Gimnázium másodikos
diákjaként volt egy megszokott, működő, valamelyest magamnak kialakított napirendem: reggel korán kelek,
nagyjából negyven percet ülök a buszon, beülök az iskolapadba, hat-hét
tanítási óra után kisétálok a gimiből,
és ha esetleg a barátaimnak és nekem
is úgy alakul, beülünk valahová, majd
hazamegyek, elkészítem a házi feladatokat, tanulok, és nagyvonalakban
beszélve másnap minden kezdődik
elölről.
A jelenleg kialakult helyzet szinte mindenkinek teljesen felborította a rutinját, ez alól mi, diákok
sem számítunk kivételnek. Ami
megmaradt számunkra, az a tanulás
és a házi feladatok megírása.
A tanáraink nem minden esetben
köteleznek minket a visszajelzésre, és
úgy gondolom, ez is amolyan „lecke“
lehet a számunkra. A legfőbb tananyag
most a felelősségvállalás, az önállóság, az egymásra való odafigyelés és
természetesen egymás segítése. Ezek
olyan alapvető szükségletek a napjainkban, melyek nélkül nem működhetne az online kommunikált munka.
Meg kell értenünk, hogy ez a helyzet
mindenkinek új, a legjobb képességeink szerint kell segítenünk a diáktársainknak és tanárainknak is, ahol
csak tudunk. Együttműködés nélkül
nehezen fogunk tudni boldogulni
ezekben az időkben. Tekintettel kell
lennünk arra, hogy egy bizonyos tanárnak nem mi vagyunk az egyetlen
osztálya, viszont ennek a tolerancián
alapuló bizalomnak működnie kell
kölcsönösen is. Szintén megnehezítette a munkát, hogy rengeteg irányból
kaptuk az információkat, tananyagokat, és – ahogyan már ezt sokan
említették előttem is – egyszerűen
elveszítettük a fonalat a sok beérkező üzenet között. Edupage, Google
Classroom, Facebook, Messenger... az

utolsó kettőn belül pedig még különböző csoportok is létrejöttek. Szerencsére úgy néz ki, ez a probléma lassan
megoldódik, hisz bevezettük a Google
Classroom egységes használatát, így
minden tantárgyból egy platformon
folyik majd az információcsere tanár
és diák között.
Bár a gimi eddigi másfél éve alatt
minden bizonnyal összeszedettebb
lettem, egy kissé még mindig hajlamos vagyok a szétszórtságra, éppen
ezért már az elején bevezettem néhány
új szabályt, amelyekhez a saját érdekemben igyekszem tartani magamat.
Például minden beérkező információról képernyőképet készítek, és ezeket
a telefonom galériájában tantárgyak
szerint szeparálva mappákban tárolom, valamint listát írok az elvégzendő
feladataimról. Miután egy feladatot elvégeztem, kitörlöm a mappából a képet, a listáról pedig kihúzom a feladatot. Nem nagy találmány, de egyszerű,
éppen ezért nagy segítség a dolgaim
rendszerezését illetően. Az osztályon/
csoporton belüli együttműködés szintén óriási segítség tud lenni, szerencsére ez nálunk gördülékenyen működik.
A karantén előtt a hétköznap délutánokat leginkább önképzéssel és a barátaimmal szoktam tölteni. Aktív tagja
vagyok két színjátszó csoportnak, valamint a diákönkormányzat elnökeként sok időt töltök a bálok és különféle rendezvények megszervezésével.
A mostani helyzetben természetesen
meg sem fordult a fejünkben a bál
szervezése, a karantén végéig minden
ilyen program háttérbe szorul, hiszen
szinte semmilyen konkrét információt
nem tudhatunk a közeljövővel kapcsolatban. Azt viszont elmondhatom,
hogy a DÖK tagjai nem feledkeztek
meg teljesen a diákságról, a csoporton
belül még most is folynak kisebb-nagyobb meglepetések előkészületei,

melyekkel igyekeznénk feldobni az
otthoni munkát is.
Az érménknek természetesen nem
csak egy oldala van, a javarészt negatív
dolgok mellett felbukkannak pozitívumok is. Nekem személy szerint sokkal
több szabadidőm van, több időt tudok
a családommal való együttlétre fordítani, valamint az egyik kedvenc hobbimra, az önművelésre szánni. Sokat
olvasok, sétálok a kertben, hangszeren
játszom. Ahol csak lehet, próbálom érdekessé, színessé tenni az otthonmaradást, hiszen a bezártság nem tesz jót az
ember mentális és fizikai egészségének
sem. Természetesen a családtagjainkra
kell a legtöbb figyelmet fordítanunk,
hiszen a XXI. században hajlamosak
vagyunk egész napokat a telefonunkba
bújva tölteni, minden odafigyelés nélkül létezni egymás mellett. Igyekszem
a barátaimmal is minél többet beszélni, nem szeretnénk nagyon elszokni
a hangjuktól. A videóhívás a tanításon
belül is remekül működik: az otthontanulás egyik fénypontja egy virtuálisan
megtartott szlovákóra volt. Mindenki
örült egymásnak, a tanárnőnek, és
megható volt látni, hallani, hogy ő is
örült nekünk.
Úgy gondolom, nem feltétlenül
csak a saját nevemben beszélek, mikor
azt mondom: hiányzik az iskola.
Minden bizonnyal rengeteget fogunk
még tanulni egymástól, lehet, hogy
ilyen „kényszerhelyzetben“ nem csak
másokat, hanem magunkat is jobban
meg fogjuk tudni ismerni. Nem
győzzünk hangsúlyozni, ez a helyzet
mennyire rendkívüli és új mindenki
számára, viszont – még ha most nem
is néz ki úgy – az élet megy tovább,
és bár merem mondani, történelmet
élünk, túl leszünk ezen is! Addig is, egy
francia művész, Henri Matisse szavaival zárnám a rendhagyó élménybeszámolómat: „Aki hajlandó körülnézni,
mindenütt meglátja a virágokat.“
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FELVIDÉKI LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT
A FELVIDÉKI LELKI ELSŐSEGÉLY
TELEFONSZOLGÁLAT INDULÁSA

Létjogosultnak és hiánypótlónak
bizonyult az első Felvidéki Lelki
Elsősegélyszolgálat elindítása, hiszen
az ember alapvetően az anyanyelvén
érez, gondolkodik, ezen a nyelven tudja a legjobban megfogalmazni, hogy
mi történik vele. Mindez stresszhelyzetben és krízishelyzetben különösen
érvényes, ekkor fokozottabban érvényesül annak jelentősége, hogyan szólnak hozzánk. Az érzelmek által beszűkített tudat következménye, hogy
a többnyelvű készség is alapvetően
visszaszűkül az anyanyelv használatára. Ilyen helyzetben kiemelten fontos,
hogy anyanyelven kapjunk segítséget.
Magyarországon az első telefonszolgálat 1970-ben alakult. Egy ügyelővel
és egy telefonnal indult a szolgálat,
mára pedig már több mint 500 önkéntessel 22 szolgálat működik. Erdély-

ben már évtizedek óta üzemeltetik a
magyar nyelven elérhető segélyhívó
vonalakat, 2014-ben Kárpátalján megalapították a Kárpátaljai Lelki Elsősegély Szolgálatot. Nem sokkal később
a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) akkori elnöke, Buza Domonkos felvette a
kapcsolatot a szlovákiai magyar szervezettel. A Szövetség a Közös Célokért néhai igazgatója, Pogány Erzsébet
felvállalta a telefonszolgálat felvidéki
megszervezését. 2016 őszétől élnek a
vonalak, két szlovákiai telefonszámon
(0918 500 333, 0904 500 338), a hét
minden napján, 0-24 órában elérhető
a lelki segítségnyújtás magyar nyelven.
A megkezdett munkát Hideghéthy
Andrea, a SZAKC jelenlegi ügyvezető
igazgatója folytatta, és kitartó munkájának köszönhetően a szolgálat további fejlesztési tervei is életre keltek.

A 2016 őszén elindított magyar nyelvű telefonos lelki elsősegély szolgáltatás
2019 tavaszán újabb szintet lépett, megalakult a felvidéki önkéntes stáb. A célunk az volt, hogy létrejöjjön a szlovákiai önálló ügyelőcsoport, tehát a hívások
ne Magyarországra, illetve Kárpátaljára
legyenek irányítva, hanem itt, Szlovákiában is legyenek ügyeletesek, akik fel
tudják venni a telefont.
Első lépésként az önkéntesek toborzása történt, mely során elsősorban
Pozsony és Dunaszerdahely vonzáskörében élők jelentkezését vártuk. A
toborzást követően a jelentkezőkkel
személyes találkozásra került sor, és
megindult a kiválasztási folyamat,
amely egy személyes interjút, valamint
egy írásbeli, pszichológiai teszt kitöltését foglalta magában. A 120 órás képzés lehetőséget adott az önismeret és a
hatékony kommunikáció fejlesztésére,
a segítő beszélgetés megtanulására. A

leendő ügyelők az elméleti ismeretek
mellett a témákhoz illeszkedő feladatokkal, szituációs és telefonos helyzetgyakorlatokkal készültek fel a hívások
fogadására. Emellett ún. „hospitáláson” is részt vettek, mely során tapasztalt ügyelő mellett kóstolhattak bele az
„éles” munkába. A tréning vizsgával
zárult és tanúsítványt adott. A sikeres
vizsgát követően tizenegy önkéntessel
indult a felvidéki ügyelők munkája.
Az ügyelők a segítő beszélgetés,
krízisintervenció, valamint a szuicid
prevenció területén speciálisan kiképzett laikus segítők nem feltétlenül
szakemberek. Tevékenységük nem terápia, nem helyettesíti a pszichológiai
terápiát, nem állapítanak meg diagnózist, nem helyettesítik a szakember
munkáját, hanem segítő beszélgetést
nyújtanak. A telefonos kommunikációnak fontos eleme az anonimitás,
azaz a beszélgetés névtelenül zajlik. A
bizalom és a biztonság érdekében az
önkéntesek nem fedik fel kilétüket, és
a hívóknak sem kell bemutatkozniuk.
Nagyon hálásak vagyunk a LESZ
(Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége) vezetőségének az
elkötelezett szakmai mentorálásért,
amivel segítették 2016-ban a szolgálat
technikai megvalósulását, majd 2019ben az önálló, első önkéntes szolgálat megalakulását
2019 nyara végén, a Magyar Lelki
Elsősegély Telefonszolgálatok XXXII.
Országos Találkozóján, Salgóbányán
újabb fontos mérföldkőhöz érkeztünk.
Megvalósult a LESZ korábbi törekvése
azzal kapcsolatban, hogy Kárpát-medencei szintűvé tegyék az együttműködést: aláírtunk egy együttműködési
megállapodást, amely azt eredményezte, hogy a LESZ az egész Kárpát-medencében élő magyarság számára kiterjesztette annak lehetőségét, hogy az
anyanyelvén kérjen telefonos segítséget. Ez az együttműködés biztosítja a
határon túli szolgálatok számára, hogy
részt vegyenek a LESZ képzésein, konferenciáin, találkozóin, valamint a kölcsönös tapasztalatcserét és a speciális
módszerek elsajátítását is lehetővé teszi.
A találkozón egyébként a résztvevők
rekordszámban voltak jelen a Kárpáthazából. A több mint 350 önkéntes
ügyelő tizenhét magyarországi és öt határon túli szolgálattól érkezett.
Célunk a jelenlegi stáb bővítése, valamint egy másik, helyi ügyelői stáb
kiképzését is tervezzük, mégpedig a
keleti régióban. Tervezzük továbbá a
szolgáltatás e-mail-es kiterjesztését, az

interneten keresztüli segítségnyújtás
biztosítását is. A legfontosabb cél a két
szlovákiai számon hívható megbízható és folytonos szolgáltatás biztosítása,
mert a szolgálat küldetése az, hogy a
segítségre szorulóknak biztonságot jelentsünk.
A TELEFONOS SEGÍTŐI MUNKA
JELLEGZETESSÉGEI

A telefonos lelkisegély a prevenció területére sorolható, hiszen ha megfelelő
időben kapunk támogatást, könnyebben átvészeljük a nehézségeket, megelőzhető bizonyos betegségek kialakulása, akár az öngyilkosság is.
Három alappillére van a tevékenységnek:
1. Segítő beszélgetés
2. Krízisintervenció
3. Szuicid prevenció
A SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS
Az esetek többségében segítő beszélgetés zajlik, mely során segítő kérdésekkel történik a probléma körbejárása, a
gondolatok és érzelmek megfogalmaztatása, új nézőponthoz segítés, újabb
lépések kidolgoztatása a megoldás felé.
Nagyon fontos, hogy NEM történik
tanácsadás! Tanácsot kap bőven mindenki a környezetétől. A tanácsadás
csapdája, hogy egyrészt ami valakinek
beválik, nem biztos, hogy a másiknak
is megoldást jelent. Másrészt, amikor
tanácsot adunk, elvesszük a másik
ember kompetenciaérzetét saját élete felett, márpedig az ő kezében van a
gyeplő. Azért is tud a telefonszolgálat
hatékonyan segíteni, mert nem követik
el azokat a hétköznapi „bakikat”, melyeket a jószándékú környezet általában
igen. Aki közeli hozzátartozó, barát,
az általában érzelmileg bevonódott,
és hajlamos kétségbeeséssel reagálni,
melynek következtében épp a hatékony
segítségnyújtás marad el. Ezenfelül egy
kívülálló anonim, ismeretlen személynek sokszor könnyebb őszintén kiönteni a lelkünket, mivel nem részese az
életünknek, nem kell félnünk attól sem,
hogy megbántjuk az érzéseinkkel, ez
a tényező pedig közelieknél igencsak
visszatartó erő tud lenni.
A KRÍZISRŐL
A krízis válságot, fordulópontot jelent,
krízisről akkor beszélünk, ha az ember
életében központi kérdésről van szó,
kénytelenek vagyunk szembenézni
a helyzettel, nem lehet elkerülni, és a
szokásos problémamegoldási próbálkozások nem működnek, nem bizo-

nyulnak elégnek (Caplan). Fenyegető,
érzelmileg hangsúlyos helyzet, tehetetlenséget, kiszolgáltatottság-érzést
kelt és szembesülünk az esendőséggel.
Ilyenkor külső segítség szükséges a
megoldáshoz. A régi, összeomlott világ helyére lépésről lépésre kell egy új
világot felépíteni. Ha nem kap segítséget a krízisbe került személy, mélyülhet a krízis, melynek következtében
betegség alakulhat ki, vagy a folyamat
akár öngyilkossághoz is vezethet.
Ha jókor érkezik a segítség, magasabb fejlődési szintre kerülhetünk. A
krízis tehát mindig kétesélyes, mindig
ott van a lehetőség arra, hogy megújulva, magasabb fejlettségi szinten
folytassuk életünket, hiszen döntéshozást, új megküzdési stratégiák és
konfliktuskezelési módok kidolgozását hozza. Mindezeken kívül a folyamat végén én-erő és önbizalom lehet
a nyereségünk.
Fontos, hogy a krízis nem betegség,
bárki kerülhet krízisbe, mint ahogy
egyébként kerül is, hiszen vannak az
életünk során olyan állomások, melyek természetükből fakadóan krízissel járnak. Ezeket nevezzük fejlődési/
pszichoszociális/ normatív krízisnek
(Erikson): ezek a fejlődésünk során
megjelenő természetes krízishelyzetek, melyek életszakasz-váltásokkor
következnek be (pl. serdülőkori, életközépi válság, stb.).
A krízisek másik típusa az
akcidentális krízis, mely véletlenszerűen előforduló, külső, provokatív
tényezők hatására létrejövő kríziseket
jelöl, mint például természeti katasztrófa, baleset, haláleset, betegség, munkahely elvesztése.
Krízismátrixról (Jacobson) akkor
beszélünk, ha az egyén életének bizonyos időszakában a fejlődési és az
akcidentális krízisek egyszerre vannak
jelen, ami fokozott veszélyeztetettséget
jelent, mert jelentősen igénybe veszik
vagy akár ki is meríthetik az egyén
megküzdő kapacitásait.
AZ ÖNGYILKOSSÁG

Az öngyilkossági krízis egy beszűkült
állapot, mely során az ember önmaga
ellen fordul. Ha azonban valami megakadályozza, az önagresszió oldódik.
Erre épít a telefonszolgálat, hogy időt
nyer és vonalnál tartja a hívót, hiszen
ha túlsegítik ezen a pár percen/órán,
életben marad.
Ha megfelelő időben érkezik a segítség, akkor akár egy kedves szó és odafordulás is már elég lehet ahhoz, hogy

a beszűkülést oldja, és az illető letegyen aktuális önpusztító szándékáról.
Az öngyilkossághoz vezető krízisállapot fő jellemzőit a „preszuicidális
szindróma” (Ringel) írja le:
1. fokozódó beszűkülés: ez hónapokig
zajlik, érzelmi, kapcsolati, hangulati, cselekvési szinten
2. gátolt, önmaga ellen fordított agresszió
3. fantáziavilágba menekülés: öngyilkossági fantáziák (ha már egyet elkezd
módszeresen kidolgozni, baj van)
Fontos, hogy mindenki, aki öngyilkosságot fontolgat, ad jelzéseket
a környezetnek, mielőtt elkövetné,
ezt nevezzük „cry for help”-nek. Az
öngyilkosság veszélyeztető jelei lehetnek, ha valaki öngyilkossági, önsértési gondolatokról, fantáziákról számol
be, különösen intő jel lehet, ha már
eszközök után is kutat, hogy hogyan
fogja azt végrehajtani, és egy kiválasztott módszer alapos kidolgozottsága
tükröződik beszédében. A kommunikációjára jellemző, hogy a halál viszszatérő téma, gyakran beszél, ír róla.
Elhangozhatnak kétértelmű mondatok: „rám ez már nem fog vonatkozni”. Fontos előrejelző lehet továbbá a
hangulatingadozás, a reménytelenség érzése, kilátástalanságot tükröző
kommunikáció, a tehetetlenség érzése és a jövőkép elvesztése, az önutálat, valamint a fekete-fehér látásmód
és a kudarcok sorolása (mi minden
nem sikerült neki, „ez sem jött öszsze”). Az is figyelmeztető jel lehet, ha
valaki búcsúzkodni kezd, rendezni a
kapcsolatait, bocsánatot kér, visszaad
dolgokat, rendet rak. Aki fontolgatja
az öngyilkosságot, azon észlelhetőek
a beszűkülés jelei (érzelmi, kapcsolati,
cselekvési szinten), valamint a gátolt,
önmaga ellen fordított agresszió. De
ne tévesszen meg minket, hogy csak a
depresszív hangulatú személy a veszélyeztetett: kötekedő, cinikus, agresszív
személy is önmaga ellen fordíthatja a
felgyülemlett agresszióját. Rizikófaktornak tekinthető, ha már előfordult
öngyilkosság a családban.
Fontos, hogy minden jelzést komolyan kell venni, és nem igaz az a hiedelem sem, miszerint ha valaki igazából
öngyilkos akar lenni, akkor nem beszél róla.
„Az öngyilkossággal kapcsolatos
legfontosabb felismerés az, hogy az önmagát elpusztító ember nem meghalni
akar, hanem tűrhetetlen és reménytelen élethelyzetből akar szabadulni. A
halál csupán ennek a megszabadulás-

nak végső eszköze. A legtöbb öngyilkos tulajdonképpen küzd a halál ellen,
szeretné úgy megoldani a dolgot, hogy
ne kelljen meghalnia.” (Buda Béla)
Legyen szó tehát akár segítő beszélgetésről, akár egy krízishelyzetről vagy
öngyilkossági veszélyről, a legfontosabb, hogy a beszélgetés lehetőséget
teremt, hogy másként lássunk valamit
és új ajtókat nyissunk meg életünkben.
Ezt a segítségnyújtást kínálja a telefonszolgálat.
KI HÍVHATJA A TELEFONSZOLGÁLATOT, ÉS MILYEN PROBLÉMÁKKAL KERESHETŐ FEL?

Bárki hívhatja a vonalat, ha stresszhelyzet alakul ki az életében, életvezetési nehézségei adódnak, konfliktusba
kerül egy számára fontos személlyel,
vagy a környezetével, vagy épp magányos, munkahelyi vagy iskolai problémái adódtak, esetleg valamilyen helyzetben döntésképtelennek érzi magát.
Mindemellett vannak életszakaszok,
melyek eleve krízissel járnak (serdülőkor, fiatal felnőttkor, nyugdíjba menetel stb), ilyenkor fokozottan igényeljük
a megértő, támogató közeget, elfogadó légkört, amely óriási jelentőségű a
megoldások megtalálásában, a nehézségeken való átlendülésben. Adódhatnak váratlan életesemények is, haláleset, betegségek, baleset, munkahely
elvesztése, és bizony kialakulhat egy
öngyilkossági krízis is, mely esetben
életmentő lehet egy segítő beszélgetés.
MIÉRT NEM MERÜNK/ AKARUNK
SEGÍTSÉGET KÉRNI?

A segítségkérés sajnos még nem számít magától értetődő dolognak, igaz,
már kezdünk egyre nyitottabbakká
és bátrabbakká válni e téren, de még
mindig rengeteg sztereotípia és tévhit kapcsolódik hozzá. Az egyik ilyen
tévhit, hogy az az erős, aki képes egyedül megoldani a problémáit. Olyan
vélemény is létezik, hogy „nem illik”
segítséget kérni, a gyengeség jele, és
sajnálatra méltó, aki „rászorul”. Ezek
a megítélések nagyon veszélyesek. További segítségkérést akadályozó gondolat az, hogy „egy idegen vajon mit
tudna segíteni?” (erről már fentebb
említést tettünk).
Én inkább úgy tudom ezt látni, hogy
igazán érett és bátor, aki kér segítséget,
hiszen kétségbeesett időszakok mindenki életében előfordulnak. Ha ki
merjük mondani, hogy baj van és merünk rajta változtatni, az már egy lépés

a megoldás felé. Ezáltal nem dugjuk
homokba a fejünket, hanem felelősséget vállalunk magunkért és elindulunk azon az úton, hogy megtaláljuk
a megoldásainkat. Ez nemcsak arra a
személyre lesz pozitív hatással, aki ezt
a lépést megteszi, hanem a környezetére és a családjára is. Hiszen attól,
hogy nem beszélünk a problémákról,
azok még nem szűnnek meg létezni,
és minél inkább magunkban tartjuk,
az annál inkább izolációhoz vezethet.
Problémáink miatt cseppet sem kell
szégyenkezni, hiszen nem él ember a
földön, akinek ne adódtak volna már
nehéz időszakai, krízisei, mélypontjai.
TOBORZÁS
Szeretnénk a mentálhigiénés kultúrát
is erősíteni a jelenlétünkkel, hogy az
emberek merjenek bátran és bizalommal segítséget kérni.
Célunk az önkéntes csapat folyamatos bővítése, hogy minél több idősávban elérhetőek legyenek a felvidéki
ügyelők. Ezért a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat újabb képzést
indít, amelyhez önkéntesek jelentkezését várja.
A felkészített önkéntes ügyelők feladata a lelki segítséget igénylő emberek hívásainak fogadása, havonta 2-4
alkalommal történő elfoglaltsággal jár.
Az önkéntes munka azt jelenti, hogy a
segítők a munkaidejükön felül, ingyen
végzik a szolgálatot, szabadidejükben,
tehát a családi élet tudatos szervezése
melletti vállalást jelent.
Jelentkezési feltételek:
minimum középfokú végzettség
23-65 év közötti életkor
nyitottság
jó kommunikációs készség
lelki terhelhetőség
Azok jelentkezését várjuk, akik hisznek abban, hogy egy beszélgetés segítséget nyújthat, és nyitott szívvel tudják
meghallgatni a hozzánk fordulókat, és
hosszabb távon is tudnak áldozni szabadidejükből mások segítésére.
MIÉRT JÓ CSATLAKOZNI
HOZZÁNK?

Az önkéntes munka komoly személyiségfejlődési lehetőség, fejleszti az önismeretet, a csapathoz tartozás érzését
adja, megélhetjük a támogató, megtartó közösség erejét. Mindezek mellett
továbbképzéseken való részvételt és
tanulási lehetőségeket rejt magában.
Jelentkezés önéletrajz és motivációs levél kíséretében:
felvidekitelefonszolgalat@gmail.com
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TŐZSÉR ANETT

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR FELSŐOKTATÁSI TÉR KIHÍVÁSAI ÉS
POTENCIÁLJA, DÖNTÉSHOZÓI INTERJÚKON KERESZTÜL (3. RÉSZ)
AZ INTERJÚK FŐBB EREDMÉNYEI
AZ ERDÉLYI ÉS A PARTIUMI MAGYAR FELSŐOKTATÁS HELYZETE

Romániában a 2011-es népszámlálás
alapján mintegy 1,2 millió fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A
magyarság száma az erdélyi megyék
mindegyikében csökkent, az előző
cenzushoz viszonyítva 13,6%-kal. Ez
a csökkenő tendencia kimutatható
az oktatásban részt vevők esetében is
(NSKI 2019a).
Az interjúalanyok között megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatban,
hogy milyen súllyal van képviseltetve
a magyar felsőoktatás a romániai felsőoktatás-politikában. Egy intézményvezető szerint a felsőoktatás súlyát jelzi
az, hogy a magyar nyelvű oktatásnak
van Romániában szakpolitikai felelőse. Van olyan intézményvezető, aki
azonban úgy látja, hogy nem megfelelő szintű a magyar felsőoktatásnak
a romániai felsőoktatás-politikában
való képviselete. Az is felmerült, hogy
a magyarok beiskolázási aránya roszszabb, mint a románoké, amelynek
egyik oka az, hogy a magyar gyerekek
egy része rögtön első osztálytól román
tagozatra kerül akár azért, mert olyan
környezetben élnek, hogy egyáltalán

nincs magyar nyelvű képzés, vagy akár
azért, mert ez a szülőknek az opciója.
Az interjúalanyok között abban a
kérdésben is megoszlanak a vélemények, hogy mennyire vonják be a felsőoktatás-politikák egyeztetésébe a
különböző köztes szervezeteket. Az interjúalanyok szerint bevonják a köztes
szervezeteket, mint például a rektori
konferenciát és az egyetemi társulásokat (konzorciumokat). Egy szakértő
szerint azonban ma ez nem jellemző.
A megkérdezettek arra is felhívták a
figyelmet, hogy bár Bukarestben születnek a politikai döntések, onnan támogatásokat nem adnak. Viszont mégis működik az egyetemi autonómia,
mert a bukaresti szakpolitikai döntéshozók legfeljebb az akkreditációs eljárást tudják befolyásolni.
A romániai felsőoktatási rendszer
alulfinanszírozott, hiszen a minisztériumtól kapott fejkvóta nem fedezi
azokat a szükségleteket, amelyeket egy
adott szak fenntartása jelent. Az állami finanszírozás mellé az egyetemeknek saját bevételeket kell hozzátenni
ahhoz, hogy jól működjenek. A kutatási együttműködésekre az uniós pályázatokból nyílik lehetőség. A kisebb
intézményeknek többnyire akkor van
esélye, ha határon túli együttműködésbe tudnak bekapcsolódni, amelyek

partnerségben zajlanak a határ két oldalán.
Jelen környezetben veszélyeztetettek az önálló magyar oktatási intézmények (a magyar állami intézmények
nagyobb biztonságot nyújtanak, mint
a nem állami intézmények), és ehhez
hozzájárul az is, hogy nagy az értelmiségi elvándorlás, nehéz utánpótlást találni és nem létezik egy, a tehetségeket
hazavonzó környezet.
Általános probléma a romániai
oktatási rendszerben a foglalkoztatásra vonatkozóan, hogy a belépést
jelentősen korlátozó feltételeket határoztak meg. Az interjúalanyok megerősítik azt is, hogy jelentős ugyan a
generációváltás, de még mindig nem
sikerült pótolni a jelentős elvándorlást és kiegyenlíteni az idősebb oktatói közösséget. Annak ellenére, hogy
kihívást jelenthet a megfelelő szakemberállomány kialakítása a magyar
intézményeknél a többségi nemzet
intézményeihez képest, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik vezetője
ezen a téren nem azonosított jelentős
lemaradást. Szerinte az intézményükben jól képzett és megfelelő fokozattal
rendelkező munkatársak dolgoznak,
és a tudományos teljesítmény magas a
magyar tagozat képviselőinél is.

A nemzetközi összehasonlításokban
látható, hogy Románia lakosságának
nem elegendő százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel (Jelenleg Romániában a lakosságnak kevesebb, mint 20
százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel).
Az egyik intézményvezető elmondása alapján Romániában a magyar
közösség közel harmada vesz részt
magyar nyelvű közoktatásban, harmada többségi nyelven tanul, harmada
pedig lemorzsolódik, és nem szerez
érettségit. Ezen az arányon javítani
kellene. Mandel (2016) és Ilyés–Molnár (2019 – megjelenés alatt) szerint a
tanulmányokban való lemorzsolódáshoz az is hozzájárul, hogy viszonylag
gyengén teljesítenek a magyar tanulók
a román nyelvű érettségin: a diákoknak csak alig több mint fele érettségizik Hargita megyében, és ez alapján
előrevetíthetjük, hogy a székelyföldiek
felsőoktatási képzettségben nemhogy
fel fognak zárkózni a többségiekhez, de
egyre inkább eltávolodnak majd tőlük.
Kovászna megye az érettségi eredményekben a középmezőnyhöz tartozik,
Hargita megye pedig az elmaradott térségek eredményeihez áll közel.
Többek között az alacsonyabb iskolázottságból fakad az is, hogy a magyarok nagymértékben alulreprezentáltak
a magas presztízsű értelmiségi-szakértők között és erősen felülreprezentáltak a fizikai munkások között (Kiss
2014). Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a Magyarországra áttelepültek
nagy tömege magasabb képzettséggel
rendelkezik, mint a magyarországi átlag. A kedvezőtlen pozíciókhoz tehát
az is hozzájárul, hogy az elmúlt 30 évben erős volt a szellemi elit kiáramlása
Magyarországra (Péti et al 2017).

A szakértők szerint nagyon jó gyakorlat az, hogy nincs központi felvételi rendszer, hogy a felvételi követelmények meghatározása, és a vizsgák
megszervezése az intézményi autonómia része. Arra törekednek az egyetemek, hogy minden szaknak legyen
egy sajátos kritériuma. Azok az igazán
jól menő szakok, ahol tényleges vizsgát vezettek be, és komolyan is veszik
ezeket. Az érettségi átlaghoz kötött
felvételivel szemben komoly érv, hogy
abból gyakran nem derülnek ki azok a
hiányosságok, amelyek később a szak
elvégzését nehezítik.
A szakértők egyetértenek abban,
hogy a Bologna-rendszerre való áttérés
valóban nem történt megfelelő szakmai
megalapozással, és sok esetben látszatintézkedések történtek. Mára azonban
már kialakultak a képzések tartalmára
vonatkozó elvárások. Ennek ellenére
azonban továbbra is túlzsúfoltnak tartják az alapképzés 3 évét, és úgy látják,
hogy a diáknak korlátozott a valós választási szabadsága. Ezen az segíthetne,
ha a munkaerőpiac az 5 évet tekintené
egységnek, mert akkor bátrabban kerülne át az alapképzésből a mesterképzésre egy-egy tárgy.
A kisebbségi közösségekben különös
jelentősége lenne – ez a képzési programokkal kapcsolatban javaslatként meg
is fogalmazódott – a hiányszakokra
történő célirányos átirányításnak. Már
a középiskolákat támogatni kellene
abban, hogy vállalják a hiányszakok
(reálosztályok) indítását. Ezenkívül az
egyetemeken is szükség lenne új szakok elindítására, amivel az otthonmaradást tudják ösztönözni. Nem több
helyet kell hirdetni, hanem profilt kell
váltani, új szakokra van szükség. Elsősorban a reál szakokhoz kapcsolódóan

állnak rendelkezésre munkalehetőségek. Fontos lenne az is, hogy azokon
a tanárszakokon, ahol nagy hiány van
(ilyen a matematika, fizika), külön ösztöndíjat kapjanak azok, akik vállalják,
hogy egyetem után elmennek tanítani.
A felsőoktatást érintő mobilitási ösztöndíjprogramokat illetően a megkérdezettek az Erasmus, a CEEPUS és a
Makovecz Programokat emelték ki.
Az oktatók főként Magyarországra
mennek, és a külföldről érkező oktatók nagy része is magyarországi.
Ugyanakkor nagyon fontosnak tartják azokat az ösztöndíjakat, amelyek a
hallgatók helyben maradását is segítik.
Ilyenek például a hiányszakukon tanítókat vagy doktori képzésen tanulókat
támogató ösztöndíjak. A szakértők
megállapították azt is, hogy a romániai magyar felsőoktatás viszonylag sok
ösztöndíjjal rendelkezik, viszont ezek
értéke nagyon kicsi.
Az elmúlt években csökkent az Erdélyből érkező magyar hallgatók aránya
a magyarországi felsőoktatásban, részben a helyben történő magyar nyelvű
tanulás lehetőségeinek kiszélesedése
miatt. Ugyanakkor a diplomáért való
tanulást részükről nem váltotta fel a
részképzést biztosító magyarországi
képzésben való részvétel. Ennek több
oka is lehet. Erdélyben több magyar
felsőoktatási intézmény is elindította
képzéseit, több helyszínnel, amelyek
arra törekednek, hogy helyben tartsák
a hallgatókat. Ez különösen Székelyföld
számára nagy segítséget jelent.
Annak sincsen jogi akadálya, hogy
a magyarországi fiatalok Erdélyben
kezdjék vagy folytassák a felsőfokú tanulmányaikat egy teljes képzés erejéig,
hiszen bármely romániai vagy EU-s
állampolgárral azonos feltételek mel-
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lett vehetnek részt a romániai felsőoktatási képzésekben. A közkedveltebb
szakokon minden évfolyamon vannak
magyarországi hallgatók. Összességében azonban az összlétszámnak a tíz
százalékos küszöbét még nem lépik
át a Magyarországról jövő hallgatók.
Legtöbb esetben személyes kapcsolatok útján jutnak el a hallgatókhoz az
információk. A magyarországi hallgatók bevonzása érdekében az erdélyi
magyar intézmények rendszeresen
részt vesznek az Edukáció kiállításon,
néhány határ menti középiskolában
pedig egyetemi bemutatókat tartanak.
Az egyetemek magyar nyelvű honlapjai mellett a bevonzást segíti, hogy
például a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nemzetközi osztályán külön
foglalkoznak a magyarországi hallgatókkal.
A megkérdezettek szerint szükség
lenne egy egységes Kárpát-medencei
oktatási tér kialakítására. A Kárpátmedencei tér kialakítása felé nagy
lépést jelent a Makovecz mobilitási
program és az Erasmus program, melyek által a hallgatók részidőben megismerkedhetnek a Kárpát-medence
felsőoktatási kínálatával. A Makovecz
Program a diákoknál kétirányú folyamat, a tanároknál azonban jellemzően
még egyirányú folyamat. Az egységes
Kárpát-medencei tér kialakításában az
lenne a fontos, hogy megismerjék egymást, tudjanak egymásról és találkozzanak egymással a hallgatók.
A FELVIDÉKI MAGYAR FELSŐOKTATÁS HELYZETE

Szlovákiában a 2011-es népszámlálás
során 458 467 személy (12%-kal, 62
ezerrel kevesebben, mint 2001-ben)
vallotta magát magyarnak. A negatív
demográfiai folyamatok megfigyelhetőek a térség magyarságának oktatási
helyzetében is (NSKI 2017).
A felvidéki magyar felsőoktatási képzési rendszerrel kapcsolatban elmondható, hogy szűk lehetőséget biztosít az
anyanyelven történő továbbtanulásra.
Alapvetően két magyar nyelven oktató
felsőoktatási intézmény van, a komáromi Selye János Egyetem és a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem, és ezen
kívül még Pozsonyban, a Comenius Egyetemen működik egy Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszék.
A megkérdezettek kiemelték, a felsőoktatás viszonylagos súlytalanságát
jelzi, hogy az oktatási tárcát vezető
politikusok gyakorta váltják egymást,
miközben ezzel párhuzamosan egy-

mást váltják az újabb és újabb koncepciók is.
Megkérdezett interjúalanyaink arra
hívták fel a figyelmet, hogy a finanszírozás és a vagyongazdálkodás tekintetében Szlovákiában az elmúlt öt év
alatt (2014–2019) nem emelték meg a
felsőoktatásra szánt költségvetési keretet. Az intézmények a hallgatók után
normatívát kapnak, de a kutatási tevékenység finanszírozása is elképzelhetetlen az állam szerepvállalása nélkül.
A megkérdezettek elmondták, hogy
a normatív támogatás gyakran nincs
arányban a tényleges teljesítménnyel.
Ugyanakkor az egyetemek igyekeznek
egyéb forrásokat is felhasználni, amik
nélkül sok esetben megfelelő színvonalon való működésük is lehetetlenné
válna. A megkérdezettek azt is hangsúlyozták, hogy az uniós források jelenleg
a felsőoktatási fejlesztési források nagyobbik részét teszik ki. Ezek híján a
fejlesztések jelentősen visszaeshetnek.
Mivel a jelenlegi programozási időszak
alatt a kutatásra szánt forrásoknak csak
nagyon kis részét hívták le eddig, és
semmilyen olyan kiírás nem volt, amibe be tudtak volna kapcsolódni, keresik
azokat a lehetőségeket, amelyekbe be
tudnának kapcsolódni a jövőben.
A megkérdezettektől megtudhattuk,
hogy bár azok a köztes intézmények,
amelyek véleményére az egyeztetések
során oda kellene figyelnie a minisztériumnak, azaz a Szlovák Rektori
Konferencia, a Felsőoktatási Tanács és
a Diáktanács, ugyan formálisan léteznek, de a minisztérium a véleményüket nem köteles elfogadni. Az 2019ig működő Akkreditációs Bizottság,
mint a kormány által az egyetemek
ellenőrzésére létrehozott köztes szervezet, ugyancsak tehetett ajánlásokat
a minisztérium felé, a gyakorlatban az
ő javaslataikat általában el is fogadták.
A szlovákiai felsőoktatási intézményekben 2017-re tovább csökkent
a belföldi, ugyanakkor 7%-kal nőtt a
külföldi hallgatók száma az előző évihez képest. (Míg a 2016/17-es tanévben több mint 147,5 ezren tanultak a
szlovákiai felsőoktatási intézmények
valamelyikében, ez a szám 2017/18-ra
csaknem tizenegyezerrel, vagyis mintegy hét százalékkal csökkent. A pontos
adatok a Szlovák Köztársaság Oktatás-,
Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi
Minisztériuma évkönyveiben találhatóak.) A megkérdezettek általános
véleménye szerint ezzel kapcsolatban
az, hogy a hazai hallgatók számának
évek óta tartó csökkenése részlegesen

orvosolható a külföldi diákok bevonzásával. E tekintetben a minisztérium
évkönyveinek ajánlása szerint a szláv
nyelvterületről jövő (ukrán, szerb stb.)
diákok felé kellene nyitni. A helyzetüket nehezíti, hogy Csehország ebben
komoly versenytársuk, s az utóbbi időben Szlovákiából is egyre többen mennek Csehországba tanulni. A felvidéki magyar felsőoktatás specifikuma,
hogy a magyar nyelvű képzésekkel a
magyarországi diákokat is mint külföldi hallgatókat tudják a rendszerbe
bevonzani. A vonzerőt – nem csupán
a magyar diákok esetében – a nappali
tagozatos képzés ingyenessége jelenti a
külföldieknek. A megkérdezettek véleménye szerint a szlovákiai alapképzésre főként azok a magyarországi diákok
mennek, akik otthon nem kerültek be
valamilyen felsőfokú képzésre. A leginkább népszerű szakok körükben a
teológia és az óvodapedagógia. Interjúalanyaink ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mennyiségi növekedés nem feltétlen jelent minőségi
növekedést is.
A Felvidéken az oktatók összetétele
terén az utóbbi években radikális fejlődés ment végbe. Az egyetemeken az
oktatók nagy része ma már minősített
oktató, PhD vagy afölötti fokozattal
rendelkezik. Minden egyetem arra törekszik, hogy minél több minősített és
minél jobban publikáló, tudományosan teljesítő oktatót foglalkoztasson,
mivel a költségvetési támogatást ez
alapján kapják. A felvidéki felsőoktatási inttézmények gyakran kényszerülnek arra, hogy magyarországi oktatókat foglalkoztassanak, a Selye János
Egyetem elindítása sem történhetett
volna meg nélkülük. A Nyitrán zajló,
magyar nyelvű képzés zömében a mai
napig közülük kerülnek ki az egyetemi
tanárok és a tanulmányi programok
felelősei. Problémát jelent viszont,
hogy a magyarországi oktatók egy
része csak egy-egy napra tud oktatást
vállalni, így azonban nehéz egyetemet
építeni. Ugyanakkor a megtartásuk az
akkreditáció miatt fontos. Szlovákiában kicsi a választék az oktatókból, a
megkérdezettek véleménye szerint a
legjobbak külföldre mennek. További
probléma, hogy minimális az oktatói
mobilitás, és hogy több területen nincs
utánpótlás. A fiatal oktatók gyakran
inkább a nagynevű egyetemeket választják, holott a kisebb egyetemeken
nagyobb a lehetőség az előrejutásra.
A magyar nyelvű oktatási lehetőségek
egy egyetemre, egy egyetemi karra

és néhány tanszékre korlátozódnak.
A magyarság 10% körüli szlovákiai
aránya az egyetemi oktatók körében
is megvan. Többen azonban szlovák
nyelven kénytelenek oktatni.
A felsőoktatási intézményeket a Felvidéken is váratlanul érte a bolognai
rendszerre való átállás, nem voltak rá
felkészülve. A problémát úgy hidalják
át, hogy az egyetemek igyekeznek az
alapképzésre épülő mesterképzéseket
indítani, így a hallgatók eleve úgy kezdik el a három évet, hogy utána folytatni fogják a mesterképzésben.
A munkaerőhiány és az elvándorlás
megfékezése érdekében a hiányszakokra való jelentkezés ösztönzését már
középiskolás korban el kellene kezdeni. Az egyetemek abban az esetben, ha
programjaik akkreditációjához meg
tudják teremteni a szükséges személyi és anyagi feltételeket, elindíthatnak
olyan szakokat, amelyek az ipar, a gazdaság számára képeznek szakembereket. Erre azonban kevés lehetőség nyílik, mert Szlovákiában kicsi a választék
a magyar oktatókból, ami a szakok
akkreditációjához és működtetéséhez
elengedhetetlen lenne.
A felvidéki magyar felsőoktatási intézmények is mind bekapcsolódtak a
különféle ösztöndíjprogramokba, így
az Erasmus-, a CEEPUS-, a Makovecz
Programba, és több egyetemmel vannak bilaterális kapcsolataik. Sok oktató
és hallgató érkezik Magyarországról
(de nem annyi, amennyi elvárható lenne), és a felvidéki oktatók és hallgatók
is főként a magyarországi intézményeket látogatják. A diákoknál és az oktatóknál is a nyelvi korlát jelenti az egyik
legnagyobb problémát, ezért is mennek

a hallgatók inkább Magyarországra,
mint más külföldi országokba. Másrészt
a diákok nem nagyon akarnak bekapcsolódni az ösztöndíjprogramokba,
mert a kreditelfogadás Szlovákiában
problémát jelent a számukra. Az utóbbi időben népszerűvé vált a Makovecz
Program, amelynek keretében az egyik
interjúalany véleménye szerint a magyar szakosak több országból jönnek
hozzájuk és az ő hallgatóiknak is lehetőségük van magyarországi tapasztalatokat gyűjteni. A Makovecz Programon
belül is sokkal többen mennek hozzájuk
Erdélyből, mint Magyarországról.
A Magyarországon való tanulás
könnyű a magyar diákok számára, hiszen az anyanyelvükön tanulhatnak. A
felvidéki diákok körében ráadásul nagy
presztízse van a magyarországi intézményeknek (így különösen az ELTE,
a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem). Tisztában vannak azzal is, hogy a felvételi eljárás során akár
kedvezőbb feltételekkel számíthatják
pontjaikat magyarországi társaikhoz
képest, mivel az egyetemek sok esetben
elismerik a szlovák érettségit nyelvvizsgaként. A hallgatók számára sok előnynyel jár az, ha a magyarországi felsőoktatási intézményeket választják (karrier
lehetősége), azonban nagy problémát
jelent, hogy a megkérdezettek véleménye szerint a diákok 90 százaléka nem
jön vissza. Ez nagy veszteséget jelent
a felvidéki magyar közösség számára,
illetve időközben a szlovák nyelvet is
elfelejtik, amely a Szlovákiában való
boldogulást segítené. Így a Felvidék
felé kötődő szálak folyamatosan elerőtlenednek, és egyre kevesebb lehetőség
van a visszatérésre.
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A SZÖVEGÉRTÉS FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE
Írásom célja elméleti betekintést nyújtani a szövegértés terminológiájának
értelmezésébe és definícióiba, vázolni
az írott és halott szövegek megértése
közötti különbségeket, bemutatni az
írott szöveg megértésével kapcsolatos
különböző szempontú definíciókat, fő
tekintettel a sémateória magyarázatára.
AZ ÍROTT ÉS HALLOTT SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE

A szakirodalom különbséget tesz a hallott szöveg és az írott szöveg megértése
között. A hangzó beszéd feldolgozása
a hallással kezdődik, a beszéd akusztikai, fonetikai és fonológiai felismerése
zajlik, az írott szöveg dekódolásakor
pedig a látásnak van elsődleges szerepe,
optikai elemzés, betűfelismerés, majd
ezt követően a betű-hang megfeleltetés
transzformációja zajlik beszédpercepciós szinten. Ezután az olvasott szöveg
közvetlen transzformációja által létrejön a megértés. Gósy szerint a megértés „a betűsor és az annak megfelelő
beszélt hangsor lexikai [és szemantikai]
azonosítása, valamint a grammatikaiszintaktikai struktúrák megfeleltetése és
felismerése.” (Gósy, 2008).
Az írott és beszélt nyelv megértése
összetett feladat, amely számos különféle kognitív képességet és folyamatot
foglal magába. A gyermekek az olvasás tanítása előtt már rendelkeznek jól
fejlett nyelvi megértési képességekkel.

Ezek a képességek elősegítik őket az
olvasott szavak felismerésében és megértésében. A beszélt nyelv megértése
megalapozza az írott nyelv megértésének képességét, de önmagában nem
garantálja az olvasás és szövegértés sikerességét. Tehát az olvasási szövegértés függ a hallás utáni szövegértéstől.
Annak érdekében, hogy a gyermek az
adott írott nyelven megfelelő szövegértéssel rendelkezzen, értenie kell az
adott nyelv beszélt formáját. Ezért az
általános nyelvi megértés milyensége
befolyásolja az olvasás megértésének
fejlődését. Az olvasott és a hallott szöveg megértése közötti kapcsolat erőssége az életkorral változik. Az olvasás
és a hallott szöveg megértése közötti
korreláció általában alacsony a kezdő
olvasók között (Cain–Oakhill, 2007,
1–3). Az írott szöveg ily módon nem
csupán a beszéd láthatóvá tétele, bizonyos mértékben annál több, bizonyos mértékben annál kevesebb. „Az
írásban rögzített nyelv saját identitásra
tesz szert, másféle funkciókat szolgál, és
eltérő szerkesztési elveket követ, mint a
beszédbeli párja.” (Tóth, 2002, 4). Az
írás diszkrét elemek sorozata, a beszéd
pedig inkább folytonos és analóg természetű. Bizonyos nyelvi egységekkel
összefüggő információk csak a szöveg
írott formájában jelennek meg egyértelműen (Markó, 2017, 89).

Számos eltérés figyelhető meg az
írott és a beszélt nyelv között, tehát
számos olyan ok is létezik, ami miatt
az olvasónak problémái lehetnek az
olvasott szöveg megértésével. Ilyen
probléma lehet például az írott nyelv
által alkalmazott szintaktikai szerkezetek, illetve olyan szókincs használata, amelyekkel a gyermekek a mindennapi beszélt interakciók során
nem találkoznak. Ezenkívül az írott
nyelv dekontextualizált, megköveteli a
diszkurzusrészletek kibővítését olyan
módon, ahogy a beszélt nyelv általában nem. Így az írott nyelv megértése
olyan követelményeket támaszt az olvasó felé, amit a beszélt nyelv megértése nem. Többek között ez is magyarázhatja azt, hogy attól még, hogy valaki
megérti a beszélt nyelvet, nem biztos,
hogy jól megérti az olvasott szöveget is
(Cain–Oakhill, 2007, 4).
A SZÖVEGÉRTÉS DEFINÍCIÓI
A szövegértés az egyik legbonyolultabb emberi tevékenység. A szöveg
nyelvi vagy többnyire nyelvi jellegű
kommunikációs egység. Nem csupán
információátadásról van szó, mivel
sokkal többféle modalitás érvényesülhet benne. A nyelvi kommunikáció során az író valamilyen ismeretet
közölhet az olvasóval, valamilyen
cselekvésre késztetheti, meg akarhatja
győzni valamiről, valamilyen érzelmet
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akarhat kifejezni, vagy kapcsolatot
fenntartani (Tolcsvai, 2006).
Maga a szövegértés egy általános
összefoglaló megnevezés, amely két
részből tevődik össze: a szöveg megértése és értelmezése. A megértés általában spontán, intuitív és egyidejű tevékenység, amelyben a tudatos figyelem
mértéke változó. Az értelmezés viszont
jórészt vagy teljesen tudatos, időben
utólagos folyamatnak számít. A megértés nem csupán passzív ingerfelvételnek számít, hanem háttérismereteinket felhasználva tárjuk fel a szöveg
által kínált összefüggéseket és közlési
szándékot (Pléh, 2006, 515). A szövegértés kifejezés leginkább az írott nyelvi
szövegek megértését foglalja magába,
a beszédértés pedig a szóbeli szövegek
megértését (Steklács–Molnár–Csapó,
2015, 17).
Funkcionális szempontból a szövegértés az olvasás céljára fókuszál.
Steklács szerint: „A funkcionalitás
szemszögéből a szövegértés az olvasás
céljára koncentrál, ez leginkább információkhoz, vagy élményekhez jutást
jelenti, és gyakran magában foglalja
belső képek alkotását, valamint egyéb
kreatív folyamatokat” (Józsa–Steklács,
2009, 366).
A szövegértés szorosan összefügg
az általános nyelvi tudással és képességekkel, valamint támaszkodik a
szófelismerés és dekódolás rutinszerű
rendszerére, ami a jelentéshez való
hozzáférést biztosítja. Csépe szerint
az olvasási szövegértés kognitív szempontból: „egyszerre szófelismerés, hozzáférés a jelentéshez, tudás és ismeretaktiválás, valamint ezek azonos idejű
integrációja, következtetésekből és újraértelmezésekből kialakuló számításoknak a rendszere” (Csépe, 2014, 352).
Az olvasást és a szövegértést a
pszicholingvisztika, a módszertan,
a tudománytörténet és a nyelvészet
más-más szempontok szerint értelmezi. A különböző értelmezések abban
megegyeznek, hogy az olvasás során
vizuális, nyelvi, kognitív és idegrendszeri folyamatok zajlanak, és ezek feltételezik a nyelvi és nem nyelvi készségek adekvát fejlettségét és optimális
működését. Az egyes teóriák a nyelvi
szegmensek sorozatának dekódolása
által magyarázzák a szövegértési folyamatot, más modellek a háttérismeret
és a világról való tudás megértésbeli
szerepét hangsúlyozzák. A sémaelmélet azt magyarázza, hogy hogyan
használjuk fel az előzetes tudásunkat
az olvasás során. A sémák kognitív

szerkezeti szerepe teszi lehetővé az
információk feldolgozását a hosszú
távú memóriában. Az olvasó alkotja
meg a szöveg jelentését, a szövegértés
folyamatában pedig az elme összekapcsolja az új információt a már meglévőkkel, és közben következtetéseket
von le. A sémáknak fontos szerepe van
a megértésben (Laczkó, 2006, 39).
Az olvasás folyamatába beletartozik
a teljes szöveg felismerése, és annak
valamilyen szintű megértése, ezen belül szükséges a szó- és mondatazonosítás, illetve a szegmentális elemek azonosítása, a beszédhangok és a betűk
közötti viszony feldolgozása. A szöveg
megértése mentális folyamatok párhuzamos folyamata által zajlik le. A szövegtest feldolgozása, vagyis annak fonológiai, illetve vizuális érzékelése, és
a szó/mondat feldolgozása mindig valamilyen kontextuson belül történik.
A megértés folyamata párhuzamosan
alulról felfelé, vagyis szófelismeréstől
indítva, és felülről lefelé, szóval a teljes
szövegből kiindulva épül fel (Tolcsvai,
2019, 198, 204). A szövegértés alapvető elemeinek számít a betűfelismerés és fonémikus kódolás, ezt követi
a szófelismerés és -megértés, majd a
mondatelemzés és propozicionális
reprezentációk megalkotása, a tematikus struktúra felismerése, a mentális modellek létrehozása, és végül a
szerzői szándék és szöveg műfajának
felismerése. Gyakorlott olvasónál ez a
kétirányú párhuzamosan zajló folyamat kölcsönhatásban áll egymással.
A kevésbé rutinos olvasó esetében
viszont még nem automatizáltak az
alacsonyabb szintű folyamatok, ezáltal nem képes elvégezni a magasabb
szintű folyamatokat (Schnotz–Molnár,
2012, 99–100).
Csiszár szavait idézve: „Az olvasás
a leírtak által vezérelt gondolkodás.”
(Csiszár, 2009, 301). Az olvasás többek
között a szavak és a betűk azonosítása
műveleteit kívánja meg együttesen. Az
olvasás folyamata alatt a dekódolás és
megértés folyamatát értjük. Összetett
folyamat, mely során információfeldolgozás történik. A dekódolás folyamata során a leírt betűk a megfelelő
beszédhangokkal való azonosítása és a
szó szegmentálása, vagyis elkülönítése történik vizuális élmény alapján. A
megértés folyamata során pedig a szó
alaktani felismerése és jelentésének
azonosítása zajlik le. Gyakorlott olvasóknál a két folyamat szinte egyidőben
zajlik, míg az olvasni tanulóknál egymás után (Csiszár, 2009, 301). A meg-

értés alapfeltétele a szavak gyors és
pontos dekódolása. Bár ez önmagában
nem elég, de elengedhetetlen része.
Kutatások bizonyítják, hogy minél
jobb a dekódolási folyamat, annál jobb
a szövegértés. A megértés maga öszszetett gondolkodási folyamat. Fontos
feltétele az olvasó meglévő tudása és
sémarendszere. Minél nagyobb a már
meglévő sémarendszer, tudás, annál
könnyebb az olvasott szöveg megértése (Adamikné Jászó, 2003, 96).
A kognitív tudomány sokat foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy
mit jelent a megértés, és hogy az olvasó hogyan ad értelmet annak, amit
olvas. A következőkben Flood három
példája kerül bemutatásra, amelyek
bemutatják a megértést a sémaelmélet
alapján.
Mary hallotta, hogy a jégkrémesautó
jön le az utcán. Eszébe jutott a szülinapi pénze, és visszarohant a házba.
Ennek a pár szónak a hallatán az olvasó fejében létrejön a történet teljes
interpretációja. Feltehetőleg Mary egy
kislány, aki jégkrémet szeretne venni
és beszalad a házba a pénzért. De ez
nincs benne a szövegben, tehát az is lehet, hogy Mary fél, hogy a jégkrémárus
el akarja lopni a pénzét, ezért beszalad
érte a házba. De a legtöbb olvasó az
első verziót tartja inkább elfogadhatónak, és azt meg is tartja a fejében, amíg
részletesebb információk birtokába
nem jut.
Viszont, ezzel ellentétben az alábbi
történetrészlet hasonló, de mégis teljesen más képet jelenít meg a fejünkben:
Mary hallotta, hogy a busz jön le az
utcán. Eszébe jutott a szülinapi pénze,
és visszarohant a házba.
Ennek a szövegrészletnek az alapján
egy teljesen más kép jelenik meg a fejünkben. Mary már nem egy kislány,
hanem idősebb. Legalább tinédzser, de
az is lehet, hogy felnőtt. A pénz menynyisége is valószínűleg több, mint az
előző esetben, és valószínűleg nem is
a buszra kell az a pénz.
Itt egy harmadik verziója az adott
történetnek:
Mary hallotta, hogy a jégkrémesautó
jön le az utcán. Eszébe jutott a pisztolya, és visszarohant a házba.
Ezt a részletet már teljesen másképp
interpretáljuk. Mary meg akarja ölni
az eladót vagy esetleg félti a saját életét? Elég egy szó megváltoztatása ahhoz, hogy az egész részletet máshogy
értelmezzük (Flood, 1984, 1–2).
A sémateória alapján egy diszkurzusrészlet megértéséhez nem elég a
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nyelvtudás, hanem ettől sokkal többre
van szükség. A potenciális olvasó már
úgy kezdi el olvasni az adott szöveget,
hogy valamilyen előzetes tudása a világról már van a tudatában, emlékezetében, ezt nevezik sémának. Tehát
a sémaszerkezet egy olyan adatszerkezetre utal, amely a memóriában tárolt
általános fogalmakat vonja magába.
A sémák egymással összefüggő, hierarchikus rendszerezésű fogalmakat
jelentenek, melyben az általános fogalmak magukba foglalják a speciális
fogalmakat. Ezek a koncepciók megjelenhetnek tárgyak formájában, szituációkhoz köthető eseményrészletekben
vagy cselekményrészletekben. A szövegértés során ezek a sémák segítik a
szövegben levő fogalmak interpretációját. (Zuhri, 2013, 108). A sémateória
alapjában véve a tudás teóriája, tehát
hogy az adott tudás hogyan van reprezentálva, és hogy ez a reprezentáció
hogyan befolyásolja a tudás alkalmazását bizonyos helyzetekben.
ÖSSZEGZÉS

A szövegértést tekintve különbséget
kell tenni a hallott és az írott szöveg
megértése között. Az írott szöveg
semmiképp sem csupán a beszéd
írott formája. Számos eltérés van a
kettő között. Kijelenthető, hogy a
beszélt nyelv megértése alapfeltétele
az írott nyelv megértésének, de önmagában nem elég a sikeres olvasási
szövegértéshez. Maga a szövegértés
egy általános összefoglaló megneve-

zés, amely két részből tevődik össze:
a szöveg megértéséből és értelmezéséből. A szövegértést az egyes szakirodalmak más-más szempontok szerint
értelmezik. A szövegek megértése és
értelmezése során nagy szerepe van a
háttérismereteknek, ezeknek felhasználását az olvasás során a sémaelméletek jól szemléltetik.
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A KÉPZŐMŰVÉSZET MINT TERÁPIA
„A képzőművészet-terápia egy olyan
komplex terápiás forma, melyben a terapeuta az alkotó folyamat nélkülözhetetlen része, a gyermek társa, hiszen ő
segíti megélni a gyermeknek az alkotás
adta örömérzést, a sikerélményt, melyet
a létrejött produktum látványa okoz,
és ezzel egy olyan élményben részesül
a gyermek, melyben önmagával és környezetével harmonikus kapcsolatba kerül.” (Lozsádi Dorottya)
A művészet a kommunikáció egyik
formája, amely belső énünk feltárására irányul. A művészetterápia ennek
a kommunikációnak a felszínre hozására törekszik, vagyis a táncot, zenét,
képzőművészetet az önkifejezés formájaként értelmezi. A művészet életre hívja az érzelmeket, gondolatokat,
asszociációkat és energiákat mozgat
meg. Az embereknek gyakran az a
művészeti alkotás tetszik leginkább,
ami azt ábrázolja, amit az életükben
hiányolnak.
A művészetterápia nem művészképzés. Mindenki számára nyitott és
elérhető. A mindannyiunkban jelenlevő, teremtő, alkotó képességre épül.
Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a
bennünk lévő alkotóerő velünk született, és megjelenésre, megnyilvánulásra törekszik. Keresi a szépséget,
amely harmóniával tölt el bennünket.
A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra, hogy
a mi lelkünkből érkező „dallam”, szín,

akárcsak néhány ecsetvonásban is, kifejeződhessék. Pár ecsetvonás, játék a
színekkel is üdítő, örömet adó lehet.
AZ ART-TERÁPIA GYÓGYÍTÓ
HATÁSA

A művészeti tevékenység a kreatív
lélek megnyilvánulását jelenti. Ha
ezeket a kreatív energiákat pszichoterápiás eszközként használjuk, art-terápiáról, művészettel való gyógyításról
beszélünk. Az érzések kifejezésére elsősorban a rajzolást, festést, szobrászkodást, kerámiázást, grafikakészítést
alkalmaz a művészetterápia. Az artterápiás foglalkozásokat minimum két
fős csoportban tartjuk, de jellemző a
kiscsoportos vagy akár családi körben
történő foglalkozásvezetés is.
A művészetterápiát gyakran alkalmazzák az érzelmi, pszichológiai problémák kezelésére, valamint a tanulási
és kommunikációs nehézségekkel és
problémákkal küzdő gyermekek gyógyítására is. A művészeti tevékenység
nemcsak a pozitív önkifejezést segíti
elő, hanem az önbecsülés megerősítését is szolgálja. Dr. Pegg Dunn Snow
művészetterapeuta szerint a következő gyakorlatok jelentősen segíthetik a
gyermek önkifejezését és önbecsülésének fejlesztését:
Rajzolj le valamit, amit most tudtál
meg, hogy meg kell csinálni!
Gondolj valamire, amit a múlt évben nem tehettél meg, de most megtehetsz!

Rajzold le, amit ténylegesen csinálni szeretnél!
Rajzolj egy képet arról, amit tényleg jó csinálni!
A művészetterápia hozzájárul a
gyerekek énképfejlesztéséhez is. Ha
például újságpapírdarabokból egy
kollázs-önarcképet készítünk velük,
felszínre kerül, milyennek látják, értékelik magukat. A gyakorlat segítheti a
pozitív énképük kialakítását, növelheti
önbecsülésüket, öntudatukat, hozzájárulhat ahhoz, hogy végiggondolják,
mi az, amit értékelnek magukon. Ezt
úgy tudjuk elérni, ha az alkotási tevékenység után értékelő beszélgetést vezetünk a munka folyamatáról.
Az énkifejezés további bevált eszköze a zenére való festés, ami feloldja
és inspirálja a gyerekeket. A nagyobb
gyerekek ezalatt akár ujjakkal is festhetnek. A zenehallgatás közbeni festés előkészítésekor fontos, hogy olyan
zenét válasszunk a gyerekek számára, ami eléri a kellő érzelmi hatást. A
művészeti tevékenység alatt ösztönöznünk kell a gyerekeket arra, hogy
a zenére figyeljenek, ne a tökéletes
formára. Érdemes különböző hangulatú zenét is lejátszanunk, miközben
megfigyelhetjük, a zenei váltás milyen
hatást gyakorolt az alkotásukra.
Az art-terápiát sikerrel alkalmazzák
az ADHD-tünetek kezelésére is, amikor a gyereknek napi szinten meg kell
küzdenie a fejében úszkáló gondolatok szavakká alkotásával. A művészet
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olyan kommunikációs lehetőséget kínál az ADHD-s gyermekeknek, ami
egyszerűbb megoldást kínál a gondolatok megszervezésére. A figyelemzavarral küzdő gyerekeknek a művészet
segít az adott feladatot, logikai lépéseket jobban megérteni, hiszen azzal,
hogy lehetőséget nyújtunk nekik valamit lerajzolni, szabályozást biztosítunk számukra. A kép sokszor többet
jelenthet ezer szónál.
A MŰVÉSZETTERÁPIA MENETE
Iskolai környezetben a pedagógus tölti
be a művészetterápia vezetőjének szerepét. Ilyenkor fontos, hogy feltétel
nélküli elfogadásra, szeretetre törekedjünk, és olyan légkört teremtsünk,
ahol a gyerekek szívesen festenek, játszanak, szívesen osztják meg örömüket, bánatukat másokkal. Arra neveljük őket, hogy mindegyik alkotás szép
valamiért, és mindenkinek más tetszik, hiszen nem vagyunk egyformák.
Csoportvezetőként mintát kínálunk a
pozitív véleményalkotásra. Gyengéden terelgetjük őket, néha háttérbe húzódunk, néha pedig jobban kezünkbe
vesszük az irányítást.
A művészetterápiás foglalkozások
meghitten kezdődnek, ahol a gyerekek
egy kicsit kötetlenül beszélgethetnek
arról, ami foglalkoztatja őket. A közös
beszélgetésnek ráhangoló szerepe van,
melyben hangsúlyt nyer a saját élmények megosztása. Ezután valamilyen
művészeti élmény kapcsán (pl. fotók
megtekintése, kivetítés az írásvetítővel,
bábozás, éneklés, mesehallgatás, versmondás stb.) alkotásra ösztönözzük a
gyerekeket.
Ügyeljünk arra, hogy előre bebiztosítsuk a megfelelő eszközöket és a
választás lehetőségét. Az alkotás halk
zene mellett zajlik, amely segít az elmélyülésben. A gyermek maga dönti
el, hogy mikor van készen. Amikor

neki tetszik az alkotása, akkor fejezi be.
Ha elfárad, lehetőséget kínálunk neki
a tevékenységváltásra, ami személyre
szóló fejlesztést jelent különféle feladatokkal, feladatlapokon, puzzle-val,
memóriajátékokkal stb.
MŰVÉSZETTERÁPIÁS FELADATOK
Vizes alapú festés: Ez egy olyan művészetterápiás technika, amely alkalmazása során sokféle képességet
tudunk fejleszteni. Lehet foltokkal
játszani, festéket öntögetni, vonalakat húzni, tussal fröcskölni, stb. Mivel
a vizes lapon futnak a festékek, ezért
absztrakt formákat tudunk létrehozni.
Sok izgalmas lehetőséget ad a technika: játszhatunk „belelátósat”, létrehozhatunk tájat, figurákat stb.
Ragasztós festés: Ez a festési mód
nagyon közkedvelt a gyermekeknél,
mivel kézzel festünk egy ragasztósfestékes masszában. Sok játékra kínál
lehetőséget, mivel bármikor el lehet
teríteni a festéket – a színek összemosódása már önmagában látványos–, és
bármikor újra lehet kezdeni a festést.
Lehet két kézzel egyszerre is festeni,
ami kiválóan összehangolja a mozgásokat és a bal és jobb agyfélteke
tevékenységeit. Ennél a technikánál
mindig zenére festünk, mert a zene és
a mozgás tevékenysége szépen egybehangolható. A zenére végzett mozgás
az absztrakciós készséget is fejleszti. A
szorongó gyerekek képesek negyven
percig is festeni ezzel a technikával,
mert teljesen fel tudnak oldódni az
ilyen típusú munkában, a hiperaktív
gyerekek pedig az indulataikat tudják
mérsékelni a technika segítségével.
A páros festésnél az együttműködés a
lényeg. A munka elején a három alapszínből (piros, sárga, kék) választanak
a résztvevők. Az egyik húz egy vonalat, a másik folytatja. A közös munka
során fontos, hogy kapcsolódniuk

kell egymás vonalaihoz, rugalmasnak
kell lenniük, ki kell használniuk az
eszközök adta lehetőségeket (vastag
ecset, vékony ecset, lapos ecset). A témát ne határozzuk meg előre, hagyjuk
nyitva, hiszen nem tudjuk, mi is alakul a képből, az ilyen típusú alkotásnál
szinte bármi lehetséges.
Természetben való festés: Az ilyen
típusú tevékenység összeköti a szabad
levegőn való tartózkodást és a művészi
foglalkozást. Az asztalon festés helyett
ilyenkor a fák között húzunk ki egy
fóliát, ugyanolyan felületet teremtve,
mintha rajzlapra festenénk. A gyerekek temperafestékkel és ecsettel felviszik a festéket a kihúzott fóliára. A fantáziájukat szabadon engedve bármit
festhetnek. A gyerekek egy sorba állva,
egymás mellett alkotnak – mindenkinek jut egy kis rész a fólián, ahol alkothat, vagy akár össze is köthetik a képeiket a társukkal. A természet hangjai, a
friss levegő inspirálhatja őket.
Buborékfújós festés: Ennél a technikánál összekötjük a mókázást és a
természetben való tartózkodást a művészeti tevékenységgel. A temperafestéket egy kis vízzel és folyékony szappannal keverjük össze. Félbevágunk
egy PET-palackot, melynek a keskeny
részét fogjuk fújásra használni, a félbevágott részét pedig belemártjuk a
festékes keverékbe.
Kövekre festés: A foglalkozást egy
séta előzi meg, ahol a gyerekek öszszegyűjtik, saját maguk választják ki
a nekik tetsző köveket. Ezt követően
a fantáziájukat használva beleképzelnek a formába valamilyen alakot, amit
megfestenek. Az alkotáshoz már csak
egy kis temperafestékre és ecsetre van
szükség.
Papírtányérra festés: A gyerekek lassú, komoly zene mellett, vízfesték és
ecset segítségével dolgoznak, majd beszámolnak az érzéseikről: elmondják,
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mit éreztek, milyen hangulatban voltak festés közben.
Vonalháló átmásolása: Szabad mozgásimprovizációk leképezése során
vonalhálós szerkezet jön létre. Az alkotásunkat elkészíthetjük porpasztellel vagy csomagolópapírra vezetett
ragasztós ujjfestéssel, stb. Az alkotások
megtekintése során beszélgessünk el
a gyerekekkel arról, vajon milyen formát látnak a vonalhálóban. Ha sikerül
felidézniük akár egy emlékképet, amit
belerajzoltak a vonalhálóba, az összes
többi forma háttérré válik. A vonalhálókat magunk is létrehozhatjuk vastag
filctollakkal, és átlátszó papíron átmásoltathatjuk. A vonalhálón belüli alakzat felismerése fejleszti a kreativitást,
térlátást.
Mandala – a művészetterápia alapja: Amikor a betegeket mandalafestésre kérik, csupán annyi megkötést
tesznek, hogy a kiindulópont egy kör
legyen. Ezt követően szabadon zajlik
az alkotás. A mandalán megjelenik az
alkotója lelkiállapota, amiből a szakember nagyon sok mindent le tud
olvasni. Egyetlen rajz is sokatmondó
lehet, de a művészetterapeuták arra
törekednek, hogy több rajz készüljön,
amit később a páciensek a terapeutával
közösen kielemeznek. Ugyanakkor a
mandalafestés szabályai, a kötöttségei

bizonyos keretet adnak az érzések kifejezésének, amit esetleg a kliens nem
tud másképpen kifejezni, elmondani.
A színek is hangsúlyos szerepet kapnak az alkotási folyamatban. Annak
ellenére, hogy például a depressziósok a sötét színeket, a mániás betegek a világosabb színeket kedvelik, a
színértelmezéssel óvatosan kell bánni,
hiszen mindenkinek megvan a maga
szín- és szimbólumrendszere, amiben
meg kell tanulni olvasni betegnek, terapeutának egyaránt.
A felsorolt foglalkozások segíthetik a
gyereket abban, hogy a festés, rajzolás
segítségével ki tudják engedni magukból a nyomasztó érzéseiket, le tudják
vezetni az energiájukat. A művészetterápia gyógyító hatása a gyerek személyiségétől, lelki problémájától függ.
Előfordult, hogy a művészetterápia
segítségével sikerül feloldani a gyerek
némaságát, sikerült kommunikációba lépni vele. A depresszió kezelésére
is bevált módszer a kreativitásra ható
csoportfoglalkozás, ami növeli az aktivitást, az elfojtott indulatok levezetését, a színekkel való játék elősegíti az
aktuális érzelmek megjelenítését, ezzel
együtt azok elmúlását, azaz a változás
előidézését. A terápiás folyamatban
végül minden csoporttag eljut a sza-

bad asszociációig, érzéseinek, benyomásainak, gondolatainak megfogalmazásáig.
A március óta bezártságban szenvedő gyerekeknél – de felnőtteknek éppúgy – napjainkban nagyon is aktuális
lehet a művészetterápiás tevékenységek folytatása. Teremtsünk időt a gyerekek számára az ilyen típusú képzőművészeti alkotásokra is.
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UGYE, SZÉP A GEOMETRIA?
Irénkének és Ernőnek!
Kedves, Érdeklődő Olvasóm!
Több mint másfél évtizede veszek
részt előadóként a Kárpát-medencei
magyarság nagyszerű matematikai
seregszemléin, a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozókon. Ez a találkozó nemcsak szakmai továbbképzést,
feltöltődést, kihívást jelent a résztvevő
diákok és tanárok számára, hanem
összetartozásunkat is erősíti. Éppen
ezért örömmel mentem diákjaimmal
és kollégámmal egy Békés megyei csapat vezetőjeként az elmúlt év őszén is
Révkomáromba.
Dolgozatom a révkomáromi XXVII.
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó 2019. november 23-i előadásom
kibővített, szerkesztett anyaga.
Akkori feladatmegoldó órám elsődleges célja az volt, hogy néhány
tanulságos, számomra szép, esztétikus
geometriai feladatot bemutassak a diákoknak és a pedagógus kollégáimnak,
reménykedve abban, hogy a matematikának a középiskolában egy kicsit
elhanyagolt területét megkedveltetem
velük. Meggyőződésem, hogy az elemi geometria az alkotó gondolkodásra nevelésben alapozó jelentőségű. A
foglalkozás interaktív volt, felhasználtam a dinamikus GeoGebra nyújtotta
lehetőségeket is, ami az esztétikai nevelésnek egy kiváló lehetősége.
A feladatokat Eigel Ernő, csíkszeredai igazgató-matematikatanár Síkgeometriai feladatok című gyűjteményéből válogattam. A kiadvány második
kötete Térgeometriai feladatok címmel is megjelent már. Mindkét kiváló
munkát ajánlom mindenkinek.
Előadásomhoz és a dolgozat megírásához nagy segítséget nyújtott a feladatgyűjtemények szerzője mellett Pálinkás István szoftvermérnök, egykori
tanítványom és Horváth Géza lektor is.
Köszönöm munkájukat.
1. Igazoljuk, hogy egy olyan szimmetrikus trapéz területe, amelynek átlói egymásra merőlegesek, egyenlő egy olyan
négyzet területével, amelynek oldala
akkora, mint a trapéz magassága!
Megoldás: Legyen O a trapéz két átlójának metszéspontja, EF az O-n át-

haladó, AB-re merőleges szakasz! Az
egyszerűség kedvéért vezessük be a
következő, közismert, megszokott jelöléseket: AB = a és CD = c!

Az ADMΔ egybevágó az AMM’Δgel, mert mind a kettő derékszögű,
mindkettőnek megegyezik a feltételben megadott két hegyesszöge, és az
AM átfogó közös. Ebből következik,
hogy a DM = MM’. Így 2 ∙ MM’ = MC,
amiből következik, hogy az MCM’Δ
félszabályos, tehát az MCM’ = 30o,
így a DAC = 60o. Mivel a feltétel
szerint a DAM és az MAC egyenlő, így ezek mindketten 30o-osak, de a
feltétel miatt a BAD is 30o-os, tehát a
BAC = 90o, az ABC = 60o.
Összefoglalva: az ABCΔ félszabályos, szögei: 30o, 60o és 90o.

Mivel a négyszögünk szimmetrikus
trapéz és DB  CA, ezért az ABOΔ és
CDOΔ egyenlő szárú derékszögű háromszög. Az E és F pontok a trapéz
párhuzamos oldalainak felezőpontjai,
így AEOΔ és DOFΔ szintén egyenlő
szárú derékszögű háromszög illetve befogókkal. Ebből következik a
trapéz területére vonatkozó közismert
szabály alapján, hogy:

3. Az ABC hegyesszögű háromszögben
az A csúcsnál levő szög 60-os, amelynek szögfelezője AA’ (A’  BC). Az A’
pontból húzzuk meg az AB oldalra merőleges A’M szakaszt (M  AB), majd
az M pontból az AA’-re merőleges MN
szakaszt (N  AA’)! Igazoljuk, hogy
3 ∙ A’M = AA’ + 2 ∙ A’N!
Megoldás: Mivel BAC = 60o 
BAA’ = 30o. A’MN = BAA’ = 30o,
mert merőleges szárú hegyesszögek.
Így mind az AMA’Δ, mind az MNA’Δ
félszabályos háromszög. (A 30-os szöget tartalmazó derékszögű háromszöget
nevezzük félszabályosnak, hiszen ez
egy szabályos háromszög „fele”.) Ezek
közismert tulajdonsága alapján: 2 ∙ A’M
= AA’ és A’M = 2 ∙ A’N. A két egyenlőséget összeadva kapjuk a bizonyítandó
állítást: 3 ∙ A’M = AA’ + 2 ∙ A’N

Ezt kellett igazolnunk, hiszen EF2
megegyezik egy EF oldalú négyzet területével.
2. Az ABCΔ-ben AD magasságvonal és
AM súlyvonal az ábra szerint. Számítsuk ki az ABCΔ szögeit, ha a BAD,
DAM és MAC-ek egyenlők (a BC
szakaszon a pontok elhelyezkedési sorrendje: B, D, M, C)!
Megoldás: Ha BAD = DAM és
AD
  BM  ABMΔ egyenlő szárú
és BD = DM, akkor MC = 2 · BD =
2 · DM, mert BM = MC (AM súlyvonal, M felező pont). Húzzunk merőlegest M pontból az AC oldalra, legyen
a talppont M’!

4. Az ABCΔ egyenlő szárú (AB = AC).
Az A csúcsnál lévő szögét a BC oldal
M és N pontjai által meghatározott
AM és AN szakaszokkal az ábra szerint három részre osztjuk úgy, hogy a
BAM, az MAN és az NAC egyenlő legyen (harmadoljuk a BAC-et).
Lehetséges-e, hogy a BC oldalon keletkezett BM, MN és NC szakaszok
egyenlők legyenek: BM = MN = NC?
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Megoldás: Ha BAM = MAN
és BM = MN lenne, akkor az ABNΔ
egyenlő szárú lesz, mert az AM szakasz egyben szögfelező és súlyvonal
is, így AM oldalfelező merőleges is
kell, hogy legyen, ami azt jelenti,
hogy AM  BN, vagyis AMN = 90o.
Ugyanígy: ha MAN = NAC és MN
= NC lenne, az AMCΔ szintén egyenlő szárú lesz, ami azt jelenti, hogy AN
 MC, vagyis ANM = 90o. A két állítást összevetve azt kapjuk, hogy az
MNAΔ-nek két derékszöge van, ami
lehetetlen, így BM, MN és NC szakaszok egyenlősége az adott feltételek
mellett nem lehetséges.

5. Az ABCD téglalap (AB > BC) B csúcsából húzott szögfelező és a B csúcsból
induló átló 15o-os szöget zár be az ábra
szerint. A B csúcsból húzott szögfelező
az AC átlót P-ben, a CD oldalt E pontban metszi. Jelöljük O-val az ABCD téglalap átlóinak metszéspontját! Igazoljuk,
hogy a COEΔ és PEOΔ egyenlő szárú!
Megoldás: Mivel BE egy derékszög
szögfelezője (téglalap), így CBE =
45o, amiből következik, hogy BCEΔ
egyenlő szárú derékszögű háromszög,
így BC = CE. Mivel 45o + 15o = 60o, a
téglalap átlói egyenlőek és felezik egymást, így a BCOΔ szabályos, tehát BC
= CO. A két egyenlőséget összevetve:
BC = CE = CO, ami azt jelenti, hogy
a COEΔ egyenlő szárú, amit előszörre
igazolnunk kellett. A téglalap tulajdonságából (minden szöge derékszög) és a
BCOΔ szabályosságából (minden szöge 60o) következik, hogy az OCE =
30o. Felhasználva, hogy COEΔ egyenlő
szárú, így COE = CEO = 75o. Mivel
BCEΔ egyenlő szárú és CBE = 45o,
így CEB = 45o, amiből az következik,
hogy PEO = 75 – 45 = 30o lesz. A
PEOΔ harmadik szöge a belső szögek
összege miatt így OPE = 75o, amiből
következik, hogy PE = OE (egyenlő
szögekkel szemben egyenlő oldal van),
így a PEOΔ szintén egyenlő szárú, amit
másodszorra igazolnunk kellett.

6. Legyen ABC háromszög AB oldalának belsejében M egy tetszőleges mozgó
pont! B-ből CM egyenessel húzott párhuzamos egyenes az AC egyenest az N
pontban metszi. Bizonyítsuk be, hogy
az AMN háromszög területe nem változik, ha az M pont mozog az AB szakaszon!
Megoldás: A feltételek alapján az
MBNC négyszög létezik (M belső
pont) és trapéz (MC || BN). Legyen
P az MBNC trapéz átlóinak metszéspontja!

Az MBNΔ és a CBNΔ területei egyenlők,
mivel BN oldaluk közös, és az ezen oldalhoz tartozó magasságuk a MC || BN
miatt egyenlő. Ebből a két egyenlő területből kivonva a BNPΔ területét, kapjuk,
hogy az MBPΔ és a CPNΔ (nem szükségszerűen egybevágók) területei megegyeznek. Ezt felhasználva, és a konstrukciót figyelembe véve kapjuk, hogy:
tAMN = tAMPC + tCPN = tAMPC + tMBP = tABC
Mivel az ABCΔ fix volt, így a területe
sem változott, állandó maradt, amivel
igazoltuk állításunkat.
Megjegyzés: Ha a feltételek között
nem ragaszkodunk ahhoz, hogy M
belső pont legyen, akkor A = M esetén nem keletkezik háromszög, nincs
mit bizonyítani. M = B esetén pedig a
keletkezett háromszög megegyezik az
ABCΔ-gel, így az állítás nyilvánvaló.
7. Az ABC hegyesszögű háromszögben
CAB = 60o. A BB’ és CC’ magasságvonalak egymást M-ben, míg a CAB
szögfelezőjét (fα) a D és az E pontokban
metszik az ábra szerinti elrendezésben.
Igazoljuk, hogy az MDE háromszög
szabályos!
Megoldás: A feltételek között megadott CAB = 60o, és fα szögfelezősége miatt B’AE = 30o. A derékszögű
AEB’Δ (BB’ magasságvonal) másik
hegyesszöge így AEB’ = 60o, ami a
konstrukció miatt azonos a DEMgel (más pontokkal jelöltük). Szintén
a feltételek miatt (CAB = 60o és BB’
magasságvonal) az ABB’Δ derékszögű, és a másik hegyesszöge ABB’ =
30o. Az ABB’ egyben hegyesszöge
a derékszögű MC’BΔ-nek is (MC’ a
CC’ magasságvonal része). A belső
szögek összege miatt a BMC’ = 60o.
De a konstrukció miatt a BMC’ és az
EMD azonosak (szintén más pon-

tokkal jelöltük), így az MDEΔ másik
szöge is 60o-os. Tehát az MDEΔ-ben
igaz, hogy DEM = EMD = 60o.
Így az MDEΔ-nek van két 60o-os szöge, amiből következik a belső szögek
összegét ismerve, hogy minden szöge
60o-os, tehát az MDEΔ szabályos. Ezt
kellett bizonyítanunk.

Megjegyzések: Ha az fα szögfelező az
M magasságponton megy át, akkor az
ABCΔ szabályos lesz, amiből az következik, hogy az MDEΔ nem jön létre
(elfajuló háromszög), nincs mit bizonyítani. Előfordulhat az is, hogy az M
pont nem az ábra szerint a szögfelező
„felett”, hanem „alatt” lesz. A bizonyítás ekkor is lényegében megegyezik
az előzővel. Más betűzésű szögeket,
alakzatokat kell vizsgálni. Érdemes és
hasznos foglalkozni azokkal az esetekkel is, amikor az ABCΔ nem hegyesszögű (derékszögű vagy tompaszögű).
Ezt az olvasóra bízom, és javaslom,
hogy készítsen ábrát GeoGebrával,
használja ki annak dinamikus funkcióját, lehetőségét!
8. Igazoljuk, hogy egy ABCD konvex
négyszögben az átlók négyzetösszegének és összegének aránya kisebb, mint a
négyszög kerületének a fele!
Megoldás: Jelöljük az ABCD konvex
négyszög oldalait és átlóit az egyszerűség kedvéért az ábrának megfelelően:
AB = a, BC = b, CD = c, DA = d, AC =
e és BD = f!

Alkalmazzuk előbb az ABCΔ-ben
majd az ACDΔ-ben a háromszögegyenlőtlenséget: a + b > e, illetve c +
d > e! A két egyenlőtlenség megfelelő
oldalait összeadva, majd az így kapott
egyenlőtlenség mindkét oldalát meg-
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szorozva a pozitív e-vel, kapjuk: 2 ∙ e2 <
e ∙ (a + b + c + d). Hasonlóan járjunk
el az ABDΔ-ben és a CDBΔ -ben! Először kapjuk, hogy a + d > f , illetve b +
c > f. Folytatva a korábbihoz hasonló
eljárást: 2 ∙ f2 < f ∙ (a + b + c + d). Az
átlók négyzeteit tartalmazó két egyenlőtlenség megfelelő oldalait összeadva,
2-vel és az átlók pozitív összegével leosztva kapjuk:

száma nem lehet több, mint három,
amit igazolni akartunk.
Megjegyzés: Természetesen az a feltétel, hogy a sokszögünk konvex,
elengedhetetlen. Legyen itt egy koordináta-rendszerben GeoGebrával
szerkesztett, szemléletes ellenpélda,
amely nem konvex hatszögben van
négy (háromnál több) hegyesszög!

A jelölésekből és a hegyesszög (< 90o)
értelmezése miatt:
Sh, k < k ∙ 90 (*)
Szintén a jelölésekből és a konvexitásból (minden szög < 180o) következik:
Sn – k < (n – k) ∙ 180 (**)
Tudjuk azt is, hogy az n oldalú sokszög
belső szögeinek összege:
Sn = (n – 2) ∙ 180 (***)
A nem hegyesszögek összege felírható
a belső szögek összege (***) és a hegyesszögek összegének különbségeként:
Sn – k = Sn – Sh, k = (n – 2) ∙ 180 – Sh, k
Ezt a szögösszeget csökkentjük, ha a
hegyesszögek összege helyett nagyobbat (*) vonunk ki:
Sn – k = (n – 2) ∙ 180 – Sh, k > (n – 2)
∙ 180 – k ∙ 90
Felhasználva még a (**) egyenlőtlenséget, következik, hogy:
(n – 2) ∙ 180 – k ∙ 90 < Sn – k < (n –
k) ∙ 180
A kettős egyenlőtlenség bal oldalán és
jobb oldalán álló zárójeleket felbontva, majd az egyenlőtlenséget rendezve
kapjuk, hogy:
k<4
A jelölések alapján ez pontosan azt
jelenti, hogy az n oldalú, konvex sokszögben a hegyesszögek maximális

A BCB1Δ-ben és ABB1Δ-ben:
és
Az ACC1Δ-ben és BCC1Δ-ben:
és
Ha a három egyenlőtlenség megfelelő oldalait összeadjuk, utána összevonunk és osztunk a pozitív (a + b +
c)-vel, a bizonyítandó kettős egyenlőtlenség jobb oldali egyenlőtlenségét
kapjuk:

Ezt kellett bizonyítanunk, ha figyelembe vesszük az eredeti négyszögben az
átnevezéseket.
9. Igazoljuk, hogy bármely konvex sokszögnek nem lehet háromnál több hegyesszöge!
Megoldás: Jelöljük a konvex sokszögben a szögek számát n-nel, a hegyesszögek számának maximumát k-val, a
belső szögek összegét Sn -nel, a hegyesszögek összegét Sh, k-val, a nem hegyesszögek összegét pedig Sn - k-val!

Jobb oldali egyenlőtlenség
:
Az ABA1Δ-ben és ACA1Δ-ben:

10. Legyen az ABCΔ-nek a BC, CA
és AB oldalán egy-egy tetszőleges A1
 BC, B1  AC, C1  AB belső pont!
Jelöljük az AA1 szakaszt Ia -val, BB1
szakaszt Ib -vel és CC1 szakaszt Ic -vel!
Igazoljuk, hogy:

Mind a két esetben kihasználtuk,
hogy: A1B + A1C = a, B1C + B1A = b
és C1A + C1B = c. Ha a két eset vizsgálata végén kapott egyenlőtlenségeket összevetjük, a bizonyítandó kettős
egyenlőtlenséget kapjuk:

Megoldás: Az egyszerűség kedvéért
vezessünk be további jelöléseket az
ábra szerint: AB = c; BC = a és CA = b!

A bizonyítást két eset vizsgálatával végezzük: nézzük először a kettős egyenlőtlenség bal oldalát, utána pedig a
jobb oldalát!
Bal oldali egyenlőtlenség
:
Az ABA1Δ-ben és ACA1Δ-ben:
és
A BCB1Δ-ben és ABB1Δ-ben:
és
Az ACC1Δ-ben és BCC1Δ-ben:
és
Ha a három egyenlőtlenség megfelelő
oldalait összeadjuk, utána összevonunk és osztunk a pozitív (a + b + c)vel, a bizonyítandó kettős egyenlőtlenség bal oldali egyenlőtlenségét kapjuk:

Kedves, Érdeklődő Olvasóm!
Ha idáig eljutottál, reményeim szerint ízelítőt kaptál tőlem abból, hogy
igen, szép a geometria. De miért szép?
Lehet erre pontosan válaszolni? Egy
személyes történettel megpróbálom a
lehetetlent, hátha sikerül.
Középső gyermekünk amatőrként
hatszoros Ironman (3,8 km úszás, 180
km kerékpározás, 42,195 km futás).
Minden nagyatádi versenyét, látva
a fantasztikus teljesítményét, küzdelmét, szülőkként kicsit izgulva, de
nagyon büszkén szurkoltuk végig.
Megkérdeztük tőle többször is: miért csinálod, hiszen ez annyira nehéz.
Sosem volt a kérdésre egzakt, egyértelmű válasz. Egyszer viszont elküldte
nekünk kérdés nélkül Juhász Gyula:
Szerelem? című versének utolsó versszakát:
„Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!”
Mindent megértettünk. Talán ez a
vers lehet a válasz a címben feltett kérdésre is!
Bízom benne, sokan így vagytok,
így lesztek vele!

IKT

GÁL ATTILA

ONLINE IDŐVONALAK (TIMELINES) AZ OKTATÁSI
GYAKORLATBAN
Az idővonal az időpontok (napok,
évek, évezredek) fokozatos elrendezésének ábrázolása egy egyenesen,
amelynek formája lehet függőleges
oszlop vagy vízszintes tengely is. Tulajdonképpen ez az események időrendi
sorrendben történő grafikus ábrázolása a számtengelyen. Az időhorizontok
különösen hasznosak a történelmi áttekintések folyamán, mert az idővonal
láthatóan ábrázolja a fontos eseményeket egy adott időszakon belül (Vargová
– Szarka, 2018b, 105).
HOL HASZNÁLHATJUK AZ IDŐVONAL TECHNIKÁJÁT?

Az oktatásban az idővonal szinoptikus
segédeszközként használható a történelem tanításában, amelyben nagy
hangsúlyt kap az események időrendi
elhelyezése és a fokozatosság. Azonban minden tantárgyban akadnak
olyan tananyagrészek, amelyek időrendi sorrendben ábrázolhatók. Ilyen:
- a korszakokon átívelő témafejlődés
bemutatása,
- az élővilág fejlődésének bemutatása
vagy a fejlődés különböző stádiumainak leírásai,
- egy történelmi kor/korszak idővonalának elkészítése,
- eseményekben gazdag regény történéseinek vagy egy szereplő útjának
ábrázolása,
- stílusirányzatok fejlődésének bemutatása (építészet, festészet, zene…),
- tematikus egységek logikai fokozatosságának kidolgozása,
- tudományos megfigyelés időrendjének meghatározása. (Vargová–Szarka, 2018a, 88)
Az idővonal a grafikus elrendezés
egyik típusa, amely a konkrét eseményeket fokozatosan, általában dátumokkal és lineáris formában ábrázolja.
Az idővonalra feltüntethetünk pontos
dátumokat, az események helyszíneit,
sőt lehetőségünk van képek, fényképek
esetleg videofelvételek csatolására is.
A híres személyiségek élettörténeteit
is színesíthetjük, ha webalkalmazásokat
használunk. Lehetnek ezek például
írók, tudósok, zeneszerzők életrajzának
prezentációi – a multimediális techni-

kák és segédeszközök felhasználása ezeket érdekesebbé teszi a tanulók számára, segítségükkel nemcsak a tananyag
iránt, hanem az adott tantárgy iránt is
megnőhet a diákok érdeklődése.
Az idővonal a diákok számára kitűnő eszköz lehet ütemtervek, időbeosztások elkészítésére is. A vizuális
ábrázolás lehetővé teszi az egyszerű
lépéssorozatok megtételét az idő folyamatában, valamint az időkeretek
kijelölését. Az időbeosztások terveit
megjeleníthetjük a képernyőn vagy
plakát formájában ki is nyomtathatjuk.
A projektoktatás egy újabb lehetőséget kínál az idővonalak felhasználására. Az applikációk segítségével a
tanulók gyorsan és egyszerűen tudják
megtervezni a projekt részfeladatait
az ütemterv elvárásaival, s egységes
egészként láthatják a teljes folyamat
végeredményét. Csoportmunka esetében a projekt elkészítése a csoport tagjaitól összehangolt kölcsönös együttműködést igényel.
Az idővonal hasznos szemléltető
eszköz az oktatási folyamatban, elősegíti a tanulók tájékozódását ez egyes
eseményekben, témakörökben. A legtöbb idővonal-szerkesztő könnyen kezelhető, így az idővonalakat a tanulók
is el tudják készíteni. Az idővonal elkészítése fejleszti a kreativitásukat, az
egyéniségüket, segítségével felgyorsul
az összefüggések kikristályosodása az
adott témában, megkönnyíti az egyes

tematikus egységekből írandó felmérésekre a felkészülést.
Az idővonalak fontos szerepet játszanak az ismeretek gyarapításában is.
Segítségükkel a tanulók új információkhoz jutnak, amelyek megerősíthetik
érdeklődésüket az adott tantárgy iránt,
elmélyíthetik ismereteiket, tudatosíthatják az összefüggéseket, így az idővonalak felhasználása megkönnyíti és
hatékonyabbá teszi az oktatási folyamatot.
HOGYAN KÉSZÍTSÜNK
IDŐVONALAT?

Az idővonal elkészítéséhez sok online
webalkalmazás lehet segítségünkre,
ezek közül én a Sutori nevű idővonalszerkesztőt használom. Azért esett
erre a választásom, mert a Sutori az
egyszerű használatának és sokrétűségének köszönhetően az egyik legismertebb online idővonal-szerkesztő.
A www.sutori.com oldalon kedvünkre böngészhetünk a meglévő (mások által készített) idővonalak közt. Amenynyiben saját idővonalat szeretnénk
szerkeszteni, ehhez regisztrálnunk
kell. Új felhasználó regisztrálása esetén az alábbi adatokat kell megadni:
vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, a
felhasználó által javasolt jelszó. A már
meglévő felhasználó bejelentkezése
esetén be lehet jelentkezni a közösségi
oldalak segítségével is, valamint a korábban megadott e-mail-cím és jelszó
felhasználásával. A bejelentkezés után

A Sutori főoldala
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eldönthetjük, hogy melyik felhasználóként (tanár, diák) kívánjuk igénybe
venni az alkalmazás nyújtotta lehetőségeket.
Az applikáció egyetlen hátránya,
hogy csak angol nyelven érhető el, de
átláthatósága révén a minimális angol
kifejezések elsajátításával mindenki
számára könnyen és egyszerűen kezelhető. Az idővonal kialakításában
segítséget nyújthat a bal alsó sarokban
megjelenő ikon, erre kattintva angol
nyelvű online segítséget kaphatunk
munkánk elkészítéséhez az oldal szerkesztőitől.
Új idővonalat a fejlécen található
menüpontok közül, a Stories ikonon
belül, a „Create a story”-ra kattintva
készíthetünk. Ebben a menüpontban
a „My stories” címszó alatt találhatjuk
a már elkészített saját idővonalainkat
is. Az idővonal készítése során a cím,
illetve alcím mellett kezdőképként
fényképet is feltölthetünk. A cím alatt
a kurzort az idővonal sávján húzogatva szerkeszthetjük, bővíthetjük az idővonalunkat.
Az idővonalra szöveget, képet, videofelvételt és hangfelvételt is feltölthetünk. Ezeken kívül lehetőség van
kvízkérdés kialakítására is, melyek
segítségével a tanulók ellenőrizhetik a
tudásukat.
Az idővonalunk egyes fejezeteit is
alakíthatjuk. Az egyes részeket széthúzhatjuk, tetszés szerint áthelyezhetjük vagy a nem kívánatos részeket ki is
törölhetjük. Elkészült idővonalainkat
módunkban áll közzétenni és megosztani másokkal, de meghagyhatjuk magunknak is, így csak a saját óráinkon
használjuk fel őket. Idővonalainkat
bármikor tetszés szerint szerkeszthetjük, alakíthatjuk és bővíthetjük.
A fejlécen található Resources menüpontban a mások által létrehozott

és közzétett idővonalakat találjuk.
Ezeket a saját idővonalainkhoz hasonlóan szintén használhatjuk. Bár
szerkeszteni nem tudjuk, de ugyanúgy
kinyomtathatóak vagy megoszthatóak
általunk is.
Az idővonal lehetőséget kínál a tanulók közös munkájának egyszerű és
hatékony megszervezésére, így segíti
az együttműködést is. Mivel ez egy
bonyolult folyamat, szükséges, hogy a
csoport tagjai egymás közt kicseréljék
az ismereteiket és ötleteiket. Az online
felület eközben lehetővé teszi, hogy a
csoport tagjainak állandó áttekintésük
legyen a projekt állapotáról, így a változásokra azonnal tudnak reagálni. Az
idővonal alkalmazásának hozadéka a
csoportmunkában a tagok gyors és
hatékony kommunikációja, ami pozitívan befolyásolja az elvégzett munka minőségét is. Az együttműködés
növeli a munka hatékonyságát, így a
tevékenység végeredménye is hasznosabb lesz. Már a készítés/szerkesztés során sokat tanulnak a tanulók,
miközben fejlődik a kritikus gondolkodásuk, amely lehetővé teszi, hogy
képesek legyenek megkülönböztetni
egymástól a releváns és a kevésbé fontos információkat, valamint tudjanak
következtetéseket levonni.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
PÁLYAKÉPE – IDŐVONAL
SEGÍTSÉGÉVEL

• Ezt már olvastad, hallottad?
A tanulók a romantika korából
származó verseket kapnak egy lapon,
melyek között néhányat már ismernek, néhányról még nem tanultunk.
A tanulók feladata, hogy kiválasszák a
korábban még nem olvasott, nem hallott verseket. Az ismerős alkotásokról
megállapítjuk, ki írta őket, mi a címük.

A Vörösmarty-művekről felidézünk
egy-egy gondolatot is, így a gyakorlat
ismétlésnek is kiváló.
• Vörösmarty idővonalon
Az alapján osztom hármas csoportokba a tanulókat, hogy mennyi verset
ismertek fel. Minden csoportba kerül
jobban és kevésbé jól teljesítő tanuló is.
A tanulók bejelentkeznek a saját
osztályuk kódjával a www.sutori.com
oldalon. Mindenki kikeresi a Vörösmarty Mihályról szóló idővonalat. A
képekkel, szöveggel, versekkel kiegészített idővonal sokkal több és látványosabb információkat tartalmaz,
mint önmagában csak a tankönyv. A
csoportok áttanulmányozzák az idővonalat, és az INSERT technika segítségével értékeli a közzétett információkat (? = új információ; * = ismert
információ, de szeretnék róla többet
tudni; - = jól ismert információ; ! =
hozzá tudok fűzni valamit). A csoportmunkákat frontálisan egyeztetjük,
értékeljük.
• Egy Vörösmarty-vers kiemelése
Mindegyik csoport kap egy versszakot a Szép Ilonka című elbeszélő
költeményből. Ezt elolvasva az összes
csoport saját szavaival összefoglalja
mindazt, amit olvasott, majd a versszakokat helyes sorrendbe állítva elkészíti a mű cselekményének idővonalát,
eseményláncát.
• Kvízkészítés
Ezután a www.sutori.com oldalon az
elkészített idővonalra minden csoport
készít 5 kvízkérdést, amelyeket később
az interaktív táblánál a többi csoport
megpróbál helyesen megválaszolni. A
tanórát végül összefoglalás, az órai tevékenység értékelésével zárjuk.
FELHASZNÁLT IRODALOM

Kvízkérdések az idővonalon Vörösmarty Mihályról

VARGOVÁ, Andrea – SZARKA, Katarína.
2018a. Az online idővonalak használatának
lehetősége és előnye a gyakorlati oktatásban.
In: Zborník X. medzinárodnej konferencie
Univerzity J. Selyeho. Komárno: Univerzita
J. Selyeho. 86–92. Elérhető online: http://
selyetudkonf.ujs.sk/files/zbornik2018/
Zbornik_UJS_2018_webove_aplikacie_SJE_
tanulmanykotet_web.apl.pdf
VARGOVÁ, Andrea. 2018b. Možnosti využitia web-based časových osí vo vzdelávaní.
In: SZARKA, Katarína et al.: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. 2018. Komárom: KOMPRESS
Nyomdaipari Kft. ISBN: 978-615-00-2597-1
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KOLLÁR KRISZTINA

ANGOL NYELVTANULÁS A BRITISH COUNCIL
APPLIKÁCIÓIVAL
Számos applikáció elérhető már telefonokon és táblagépeken keresztül, de
nehéz megtalálni a szakmailag megfelelőt és megbízhatót. Ezért ebben
az írásban a British Council által létrehozott applikációkból szeretnék néhányat bemutatni. A British Council
– mint ahogyan azt a weboldaluk kezdőlapja is mutatja –, az Egyesült Királyság nemzetközi szervezete, amely
a kulturális kapcsolatokat és az oktatás elősegítését tette meg céljául. Az
alább bemutatott alkalmazások nagy
része elérhető a Google Play, az Apple és a Windows Phone áruházakban
egyaránt, de néhányuk teljes tartalma
csak az appon belüli vásárlást követően lesz teljesen elérhető.
LEARNENGLISH PODCASTS

Ez az applikáció 10 különböző témájú
sorozatot tartalmaz. Ennek köszönhetően összesen több mint 120 epizód
érhető el. Az epizódok hossza 30 perc
körül mozog, és mindegyikhez elérhető a szövegátirat, így könnyen tudunk
ugrani a szövegben/hanganyagban
egyaránt. Amennyiben a hanganyagot
túl gyorsnak találnánk, úgy lehetséges,
hogy félszeres lassításban hallgassuk
meg. A podcast végén egy nyolc kérdésből álló feleletválasztós kérdéssorral tudjuk tesztelni a hallás utáni/szövegértési készségünket.
LEARNENGLISH SOUNDS RIGHT

A LearnEnglish Sounds Right segít
megtanulni a fonetikai táblázat szimbólumait (IPA), valamit az egyes szimbólumokra kattintva megtanulhatjuk
azok kiejtését is. Mindegyik szimbólum jobb felső sarkában levő nyíl
előhoz három-három szót, és azon keresztül mutatja be a szó helyes kiejtését, kiemelve az adott hangot.
LEARNENGLISH GRAMMAR
(UK EDITION)

Ez a nyelvtantanulást elősegítő applikáció elérhető kezdő, alap-, középés haladó szintű felhasználóknak is.
Minden szinten, a nehézségi foknak

megfelelően, különböző nyelvtani témák érhetők el. Több típusú feladattal
találkozhatunk a tanulás során – behelyettesítő, megadott szavak helyes
sorrendberakása, szavak felcímkézése
bizonyos szempontok alapján, ellentétpárok keresése, vagy akár a drag
and drop feladatokkal is. Ha már eleget gyakoroltuk a tananyagot, akkor
pedig minden nyelvtancsomaghoz elérhető egy-egy időmérő teszt is. Ennek
az applikációnak létezik egy amerikai
változata is, amelyet szintén a British
Council fejlesztett, és ugyanezen az elven működik.
LEARNENGLISH AUDIO AND VIDEO
Ez az applikáció nagyban hasonlít a
LearnEnglish Podcasts applikációra,
de ebben átlagosan 3 percesek a videók és a hanganyagok is. Mint ahogy az
alkalmazás címe utal rá, itt már videók is elérhető, de a fejlesztők sajnos
nem tették az összeset ingyen elérhetővé. Viszont az ingyenesen elérhető 8
hang- és videóanyaghoz itt is tartozik
átirat, gyakorlatok, és a hanganyag lassítása is lehetséges.
LEARNENGLISH GREAT VIDEOS
Ebben az alkalmazásban 24 Nagy-Britanniával kapcsolatos videó található
különböző témákban. Tanulhatunk az
angol nyelvről és irodalomról, a zenéről, sportról, vásárlási szokásokról, a
környezettudatos gondolkodásukról
és néhány sikeres vállalkozóról is. A
videók rövidek és tömörek. Miután
megnéztük őket, itt is tesztelni tudjuk
a hallásértésünket és – a szövegátiratnak köszönhetően – az olvasásértésünket is. Ezek az autentikus hanganyagok nagy segítséget nyújtanak a
helyes kiejtés elsajátításában.
JOHNNY GRAMMAR’S WORD
CHALLENGE

Az idővel versenyt futva oldhatunk
meg nyelvtani, szókincsépítő és helyesírási feladatokat kezdő szinttől középszinten át egészen a haladó szintig,
miközben mindig más-más témáról

tanulhatunk. A kvíz során 60 másodpercünk van megoldani a feladatokat
és pontokat gyűjteni. A végén kapunk
egy kiértékelést, és megtekinthetjük
az összes válaszunkat. Ha valamelyik
kérdésre rossz választ adtunk, a kiértékelésnél végignézhetjük az adott válaszainkat és a helyes megoldásokat.
LEARNENGLISH KIDS: PLAYTIME
Ez az applikáció kimondottan gyerekek számára készült, és több mint 100
dal és történet érhető el benne. Ebben
az appban egy- vagy hathónapos tagságot választhatunk, de néhány játék,
videó elérhető ingyenesen is. A gyerekek különböző feladatokat oldhatnak meg a videók megnézése után. A
kiejtés gyakorlását például úgy tudják
gyakorolni, hogy miután meghallgatták a narrátort, fel tudják venni a saját
hangjukat is, és össze tudják hasonlítani az eredetivel. Ez nemcsak a kiejtésben segít nekik, hanem abban is,
hogy meg merjenek szólalni és aktív
használói legyenek a nyelvnek. Mivel a
játékok és a tananyagok folyamatosan
bővülnek, így a gyermekek mindig felfedeznek valami újat, ami arra biztatja
őket, hogy folytassák a tanulást.

A British Council sokrétű applikációi
lehetőséget kínálnak minden tanulónak, hogy interaktív módon, a különböző készségeiket fejlesztve haladjanak a kitűzött céljuk felé. Az autentikus
anyagok pedig segítenek, hogy minél
közelebb kerüljünk az anyanyelvi kiejtés elsajátításához. Ezek az alkalmazások hasznosak lehetnek akár egy felmérő vagy vizsga előtti gyakorláshoz,
hiszen azonnali visszajelzést kapunk a
megszerzett tudásunkról. Tökéletes lehetőség, hogy tanuljunk vagy a buszon
utazva ismételjünk a nyelvtani felmérőre iskola előtt. Különböző munkaformákat alkalmazva a tanórákon is
van helye ezeknek az alkalmazásoknak, szem előtt tartva a diákok mobileszközein futó operációs rendszert.
Hogy izgalmasabbá tegyük az órát,
kisebb csoportokat kialakítva pedig
még versenyezhetnek is egymással az
osztálytársak.

ANGOL NYELV

ZOLCZER PÉTER

A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (12. RÉSZ)
Cikksorozatom előző két részében a
nyelvtanulás autodidakta oldalának
fontosságával, illetve Stephen Krashen
nyelvelsajátítási elméletével foglalkoztunk, melynek lényege, hogy a valós
nyelvelsajátítás alapja az értelmezhető bemenet – olyan bejövő kommunikációs üzenet, amelyet értelmezni,
(meg)érteni tudunk. Ebben a cikkben, amellett, hogy röviden visszatérünk Krashenhez, főként azt nézzük
meg, hogy miképpen tudjuk kezelni a
nyelvtanulás során sokszor tapasztalt
frusztrációt, amely gyakran negatív
pszichológiai hatást fejt ki, elsősorban
demotiváció formájában.
Az első és legfontosabb lépés a nyelvtanulással kapcsolatos frusztrációnk
kezelésére annak tudatosítása, hogy ez
egy teljesen természetes velejárója ennek a folyamatnak. Szinte kizárt, hogy
úgy sajátítsunk el egy nyelvet, hogy
közben (jó) néhányszor ne érezzük
magunkat igencsak demotiváltnak
az adott nyelv valamelyik aspektusa
miatt. Ha például egy olyan nyelvet
szeretnénk megtanulni, amely nem
a latin ábécét, hanem például a japán
kanát vagy a kínai kandzsit használja,
eleve frusztráló lehet az, hogy kezdőként akár hónapokba is telhet, mire
eljutunk oda, hogy egyszerű szavakat
(!) fel tudjunk olvasni. Hasonlóan
bosszantó lehet az is, miután hosszú
órákat memorizálással töltünk, még
mindig gyakran hibázunk valamelyik
szláv nyelv ragozásával a sok eset és
az ahhoz tartozó szabályok miatt. Elsőként tehát tudatosítsuk, hogy szinte
minden nyelv – de főként azok, amelyek a saját anyanyelvünkhöz képest
egy távoli nyelvcsoportba vagy másik nyelvcsaládba tartoznak – biztosan többször is „fejfájást” fog okozni
az elsajátítása során. Tudva, hogy a

nyelvtanulás alapvetően stimuláló és
nagyon élvezetes, ugyanakkor olykor
frusztráló is lehet, ez a tudatosítási folyamat eleve enyhíti a felmerülő
demotiváltság mértékét. De mégis mi
a teendő akkor, amikor a sok sikertelenség miatt már nem érezzük magunkat motiváltnak arra, hogy folytassuk
az adott nyelvvel való „harcot”? Ezen a
ponton jöhet jól, ha visszaemlékezünk
Stephen Krashen talán legfontosabb
megállapítására, miszerint a nyelvelsajátítás egy természetes, intuitív, de leginkább tudatalatti folyamat. Miközben
nagy erőfeszítéssel próbáljuk az elsajátítandó nyelv egy adott jellemzőjét
megérteni, megtanulni, majd használni, ne felejtsük el, hogy a nyelvelsajátítás akkor is folyamatban van, amikor
éppen hibázunk pl. a beszédben, vagy
ha úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk visszaemlékezni valamire. Ha
tehát frusztráltnak érezzük magunkat,
nyugtasson meg a tudat, hogy az, ami
az adott pillanatban többszöri gyakorlás után sem sikerült, mondjuk egy
szó helyes ragozása, nem feltétlenül
azért nem sikerült, mert még mindig
nem tanultuk eleget, hanem szinte biztosan azért, mert az adott tudás még
nem lépte át memóriánkban a tudatos
nyelvhasználat küszöbét.
Ugyanerre a jelenségre az egyik
legjobb példa a legtöbb nyelvtanuló
által tapasztalt „beszédprobléma”, ami
szinte mindig a nyelvtanulás kezdeti fázisában jelentkezik, bár (sajnos)
az sem ritka, hogy haladó szinten is
előfordul. Ilyenkor azt érezzük, hogy
már szinte mindent megértünk az elsajátítandó nyelv konyhanyelvi szintjén, de mihelyst elkezdünk beszélni,
mindenféle problémákba, vagy esetleg
teljes blokkba ütközünk – nem tudunk
megszólalni. A beszédproblémát leg-

többször az okozza, hogy bár értjük a
nyelv működését és értelmezni tudjuk
az adott nyelven beérkező bemeneteket (kommunikációs üzeneteket),
tehát a megértési készségünk aktívan
működik, a beszédkészségünk még
mindig passzív „üzemmódban” van. A
jó hír az, hogy bár ez a helyzet rendkívül frusztráló, a legtöbb nyelvtanuló
(a kezdeti motivációs lendület után)
ezen a ponton érzékeli a legnagyobb
ugrást a nyelvtanulási/nyelvelsajátítási folyamatban, amint túlteszi magát a frusztráción és nekiáll beszélni.
Ez azért van, mert a beszédkészség
fejlesztése sokkal könnyebb, mint a
megértési készségé, hiszen az utóbbival ellentétben, az előbbi egy teljesen
intuitív folyamat – amikor elkezdünk
beszélni egy idegen nyelven, nagyon
gyorsan túljutunk azon a fázison, amikor még tudatosan gondolkodunk a
mondandónkhoz szükséges nyelvtani
összetevőkön. A legtöbb nyelvtanuló észre sem veszi ezt a váltást, olyan
gyorsan történik. Mindez persze csak
akkor lehet így, ha a megértést előbbre
helyezzük a beszédkészségnél!
Hacsak nem tartozunk azon nyelvtanulók nagyon kicsi csoportjába, akik
a beszéden keresztül hatékonyabban
tudnak nyelvet tanulni, javaslom,
hogy – főként kezdőként – a megértésre koncentráljunk, ne pedig a beszédre (bármennyire is hihetetlen, az
majd jön magától). Ha pedig a nyelvtanulás során az adott nyelv valamelyik jellemzője frusztrációt okoz, ne
felejtsük, nem érdemes feladni, inkább
lazítsunk, és figyeljük meg, hogy valós
kommunikációs helyzetben meglepődünk majd azon, hogy olyat is tudunk
az adott nyelven, amiről azt hittük,
hogy soha nem fogjuk tudni megtanulni...

ÚTJELZŐK

CSICSAY ALAJOS

A 2020-AS ÉV FÁJA

A magyar Országos Erdészeti Egyesület ismételten három növényfajt jelölt az év fájának: a tatár juhart (Acer
tataricum), a kecskefűzt (Salix caprea)
és a rezgő nyárt (Populus tremula).
Mintha a sorrend eleve meghatározta
volna, hogy melyik kapja majd a legtöbb szavazatot, így hát 2131 vokssal
a juharfa győzött. Megvallom, nekem
elég sok fáradságomba került, amíg a
szakirodalomban ráleltem régi kedves ismerősöm mai magyar nevére.
Ugyanis nálunk, Csilizközben, tudtommal ilyen koronás faféle nem
terjedt el, de annál inkább egyfajta
hosszúszálú cserje, amit mi gyűrűveszszőként tartottunk számon. Sőt nemcsak az én nemzedékem tagjai nevezték
így, hanem már több száz évvel előbb
élt felmenőink is, merthogy e kemény
fafajnak a fő tulajdonsága, hogy ritkán
fejlődik koronát növesztő fává, annál

inkább alkot az erdőben sűrű bozótot.
Azt írják róla az erdészek, fakitermelés szempontjából jelentéktelen, mert
legfeljebb tűzifának alkalmas. Ám
aki ismerte a folyók menti gyakorta
árvíz sújtotta területek lakóinak találékonyságát, tudja, hogy a régi házak
falai gyűrűvesszőből font sövényből
készültek, sőt néha a porták kerítései
is. Azt is tudja, hogy hajdan e cserjék értéke felért a tölgyfáéval. Be kell
vallanom, gyerekkoromban (mintegy
hetven évvel ezelőtt) a gyűrűvesszőről
azt sem tudtam, hogy valójában juhar,
csak főiskolás koromban az általam
sokat emlegetett Haraszty-féle tankönyv döbbentett rá, hogy a „hivatalos” neve feketegyűrű juhar, azaz Acer
tataricum. E fa levelei egyáltalán nem
hasonlítanak a többi juharfáéra, mert
nem tenyeresen szeldeltek, hanem
„hegyes tojásdad alakúak és fűrészes

szélűek”. A laikusoknak inkább a juharokra jellemző, ikerlependéknek nevezett termése árulja el hovatartozását,
csakhogy az ő termése piros. Amikor
ebben a díszben pompázik, messziről
olyan a cserjés, mintha virágok borítanák. Az ikerlependékek egyébként a
magvak röpítőszerkezetei: ha a magok
beérnek, a földre hullanak, s közben
úgy forognak a levegőben, mintha
apró propellerek, magyarul légcsavarok lennének. A városi emberek is felfigyelhetnek rájuk, mert egyes juharfa
fajok – amellett, hogy kitűnő bútorfák
– a parkok dísznövényei.
Rendszertanilag régebben a juharfélék családját a fűszerszagú növények
(Anacardiales) rendjében tartották
számon a botanikusok, ma viszont a
szappanfavirágúk (Sapindales) rendjében és a szappanfafélék (Sapindaceae)
családjában találjuk meg őket. Ezek
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közé tartozik az Acer nemzetség, ami
magyarul éleset jelent.
A „vetélkedő” második helyére került 1472 szavazattal a kecskefűz (Salix
carpea), harmadik pedig a rezgő nyár
(Populus tremula) lett, ami 1411 szavazatot kapott. Mindkét növényfaj a
fűzfafélék (Saliceae) családjába tartozik, és egyazon rendbe is, amelyet
1998 előtt latinul Salicalesnek neveztek, csakhogy éppen e dátummal
változott meg a növényrendszertan
– először. Másodszor pedig 2003-ban.
Hogy miért? Mert a genetikai vizsgálatok bebizonyították, hogy a morfológiára (alaktanra) épülő rendszertan
törzsfejlődéstani szempontból ekkorra nagyrészt használhatatlanná vált.
Az Angiosperm Phylogeni Group APG
nemzetközi botanikus csoport tagjainak kutatói ezért arra törekednek,
hogy az egész rendszertant gyökerestül átépítsék. 2009 októberétől már
az ő rendszertanuk érvényes. Persze
e felismerés csöppet sem csökkenti az
addigi kutatók érdemeit. Sőt, a morfológiának mindmáig megmaradt a fontos szerepe.
Az, hogy a tudomány a világ megismerésében semmit sem zár le, már
régóta köztudott. Ha valaki valamiről
azt állítja, hogy az úgy igaz, ahogyan
ő tudja, az illető nem tekinthető tudósnak. A középiskolai szaktanárok is
legfeljebb azt mondhatják, az ő ismereteik szerint, vagy ha lépést tudnak
tartani egyes témakörök kutatóinak a
legfrissebb eredményeivel, így fogalmaznak: a tudomány mai állása szerint
ez és ez a helyzet. Mindez persze nem
jelentheti azt, hogy a tudomány(ok)
történetének ne lenne meg ennek a
jelentős – sőt ismerettani szempontból
mondhatnánk azt is, hogy nélkülözhetetlen – szerepe. De még a hitnek is.
Ám ez már egy teljesen más téma. Azt
viszont mindenképpen cáfolnunk kell,
hogy bármelyik tudomány vagy tudományág, még ha bizonyos jelek arra
utalnak is, a „tévedések története” lenne. (Persze ilyesmi is létezik, mi több, a
szándékos hamisításoknak is megvan
a maguk históriája, de ezekre itt kár
lenne pazarolni a szót.) Tudománytörténeti ismeretek nélkül viszont nehezen tudna továbbhaladni bármelyik
szakterület. Már csak azért sem, mert
például a genetika segítségével pontosíthatóbbá vált, hogy a földtörténeti
korok és korszakok melyikében jelentek meg egyes élőlények mutációi, és
hozzávetőlegesen mikor lettek belőlük
önálló fajok. Persze ennek kutatására

más tudományos módszerek is léteznek. Fontos az, hogy mindezek közös
nevezőre jussanak.
Igaz, hogy az APG kutatói – mint
a nevük is utal rá – a zárvatermő növények rendszertanának korszerűsítésével foglalkoznak, ám a genetika
alapjaiban változtatta meg az egész
élővilágra vonatkozó szemléletünket.
Mindazonáltal a 20. század ötvenes éveiben használt, általam nagyra
becsült Haraszty Árpád szerkesztette főiskolai tankönyv ma is rengeteg
időtálló információval szolgál. Például
a kecskefűzről többek között ezt írja:
„A fűzek között neki van viszonylag
a legtartósabb fája, ezért szőlőkarók,
szitakéreg és dobozok készítésére használják.” E mondatot azonban helyesebb lenne, ha a múltra vonatkoztatva
írnánk, mert a mai fiatalok legtöbbjének alighanem halvány fogalma sincs
arról, miféle konyhai eszköz volt alig
pár évtizeddel ezelőtt a szita. Honnan
tudhatnák hát, hogy mi fán termett a
szitakéreg, pedig néhány évtizeddel
ezelőtt még Csilizközben is dúdútak
(dúdoltak) egy mondókát, amelyik így
kezdődött: „Szita, rosta, kírëg, maj(d)
mëgësz a mírëg, de heábo …” Szőlőkarókat sem faragnak már fűzfából,
viszont nem árt tudni – elsősorban biológiatanároknak –, hogy a fűzfafélék
vegetatív szaporítása a dugványozás,
alapjában véve klónozás. (Kérem, ne
vegyék tőlem rossz néven e figyelmeztetést!) Fentebb említettem, hogy hajdan vesszőből, azaz fonott sövényből
készültek némely falvak házainak a
falai meg a porták kerítései is. Viszont
hangsúlyozom, hogy a falak kemény
gyűrűvesszőből (feketegyűrű juharból), a kerítések meg, mivel könnyebben pótolhatóak voltak, inkább puha
fűzfavesszőből készültek. Ugyanis fára
vonatkoztatva mást jelent a kemény és
mást a tartós fogalom. Az ilyen részletkérdéseknek ma már inkább néprajzi
kifejezések között lehet szerepük. Meg
a virágvasárnapi barkaszentelésnek
is, ami a katolikus vallásban a húsvét
előtti egyházi szertartásnak a részévé
vált. Talán épp azért, mert a legkorábban virágzó kecskefűzbokrok barkás
hajtásait találták legalkalmasabbaknak
arra, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére a pálmaágakat helyettesítsék.
A rezgő nyárt véleményem szerint
sok magyar ember ismeri, feltételezésem szerint nem annyira a fát, de talán még a levelének a botanikai leírását sem, hanem inkább a sírva vigadó

szerelmes nótát, ami a rezgő nyárfa
lehullott levelét örökítette meg ily módon. Azt meg pláne kevesen tudhatják, hogy a kecskefűz és a rezgő nyár,
mint a fűzfafélék családjának a tagjai,
morfológiailag a fűzfafélék (Salicales)
rendjébe tartoztak. A legújabb kutatások szerint viszont, épp a genetikának
köszönhetően, a botanikusok egy új,
Malphigiales rendbe sorolták át őket.
Csak annak nem akadtam a nyomára,
miért a 17. században élt olasz anatómusról, Marcello Malpighiről – ha
egyáltalán róla van szó – nevezték el
ezt a növényrendet. Ám ennél fontosabbnak tartom, hogy a biológiai tudományok rohamos fejlődése a molekuláris filogenetika (törzsfejlődéstan)
eszközeivel képes lett felismerni, hogy
90–100 millió évvel ezelőtt kialakult,
mai szemmel nézve egymástól teljesen
eltérő testfelépítésű növénycsaládok
(ibolyafélék, fűzfafélék, lenfélék stb.),
valójában egy rendbe tartoznak. Csoda lenne, ha nem vitatkoznának rajta,
hogy helytállóak-e ezek az állítások.
Azonban nem vonható kétségbe,
hogy a fűz és a nyár (fa) nemzetségek
tagjainak nagy részét jól ismerik az
emberek, ha már a gyakorlatban nem
is annyira, legalább a szépirodalom
és – mint említettem – a dalok segítségével. Petőfi, akinek költészete remélhetőleg még sokáig lesz a magyar
iskolákban tananyag, gyerekkorában
önfeledten lovagolt szilaj nádparipán,
„fűzfasípot” fújva. Én még tanítgattam
az immár felnőtté cseperedett unokáimat, hogyan kell fűzfa sípot faragni,
meg a tanulóimat is arra, hogy mikor és miért vették át térségünkben
a mocsári tölgy domináns szerepét
a fűzfafélék, annak ellenére, hogy ez
akkoriban nem szerepelt az előírt tananyagban. Azt is, hogy a rezgő nyárnak szélcsendes időben is miért mozognak folyvást a levelei. Nyilván nem
azért, mert idegszálak szövik át őket,
hanem mert más légáramlatok is hatnak rá, mint a szél. Nem tudom, emlékeznek-e a tanítványaim még ezekre,
mert nem voltam szigorú, úgymond,
autokratív tanító, nem igyekeztem
mindent a gyerekek fejébe sulykolni,
csupán lehetőségeket kínáltam kíváncsiságuk ébrentartására, miként az
„útjelzőimmel” sincs más szándékom.
Egy-egy írásom végén magamban
mindig azt gondolom, én csak a magam módján mesélek, és miként a mesék végződnek, azt ajánlom: „Aki nem
hiszi, járjon utána!”
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POMICHAL KRISZTIÁN

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL HIDEG FEJJEL (7. RÉSZ)
Miután sorozatunk eddigi részeiben
felvázoltuk a klímakutatás történetét,
most érdemes egy másfajta „tudománytörténettel” megismerkednünk,
ugyanis a klímaváltozás mára mindenféle tudományos konszenzussal
szemben álló tagadásának is megvan
a maga története. A későbbiekben áttekintjük a leggyakrabban ismételt
klímaszkeptikus toposzokat, de jelen
írásban inkább csak arra koncentrálnánk, hogy az első, még a tudomány
talaján álló klímavitákból miként lett a
XXI. századra egy igen jól forgatható
politikai bunkósbot. Nem árulunk el
nagy titkot, ha előre leszögezzük, erről nem csak a klímaváltozás tagadói
tehetnek.
Josepf Fourier 1824-ben írta le elsőként a légkörben uralkodó üvegházhatást, John Tyndall pedig néhány
évtizeddel később kvantifikálta is hatásukat az infravörös sugárzás kapcsán.
A svéd Arrhenius volt az, aki először,
a XX. század hajnalán bizonyította,
hogy a szénégetésből a légkörbe jutó
gázok hozzájárulhatnak a Föld felmelegedéséhez, majd 1938-ban Guy Stewart Callendar igazolta is a folyamat
meglétét.
Nagyjából ekkor jelentek meg az
első szkeptikus hangok, s bár nagy
részük még jószándékú tudósoktól
származott, de a háttérben már ott
figyeltek a nagyipari szereplők is. A
második világháború utáni évtizedek
az újrakezdésről, a világéges során
padlóra került gazdaság talpra állításáról szóltak. A közvéleményt nehéz
volt megnyerni a környezetvédelem
ügyének. Az üvegházhatású gázok túl
magas koncentrációja által jelentett

veszélyre a hetvenes években hívták fel
először a nagyközönség figyelmét, ekkor indultak az első nagy felvilágosító
kampányok is. Erre válaszul természetesen a klímaszkeptikus hangok is felerősödtek, melyek különösen Ronald
Reagan elnök 1981-es beiktatása után
kaptak új erőre. Az ő elnöksége idején
lett igazán politikai kérdés a környezetvédelem, kormányának energetikai
minisztere, James B. Edwards például kerek perec kijelentette, a globális
felmelegedés nem létezik. Zárójeles
megjegyzés: ma már kevesen, főleg
laikusok használják ezt az elterjedtebb
klímaváltozás helyett, de a nyolcvanas
évek elején még ezzel a kifejezéssel
foglalták össze a bolygó klímájának
megváltozásával járó jelenségeket.
Miután nyilvánosságra került,
hogy a republikánus Reagan-kabinet
csökkentené a környezetvédelmi célú
kutatások büdzséjét, a demokraták
kongresszusi meghallgatások sorát
kezdeményezték. Ezeken a kor legfontosabb klímakutatói is részt vettek,
így sikerült elérni, hogy a tervezett
elvonásnál végül jóval kevésbé vágták
vissza ezeket a pénzeket. A nyolcvanas évek első felében egyre nagyobb
nyilvánosságot kapott a klímakérdés.
A sajtó szinte naponta foglalkozott a
témával, hol az egyik, hol a másik oldal felé fordítva a közvéleményt. Az
Egyesült Államok környezetvédelmi
hivatala által 1983-ban készített jelentés különösen nagy port kavart, miután rámutatott arra, hogy „a globális
felmelegedés nem elméleti probléma,
néhány éven belül érezni lehet majd a
hatásait”. A jelentés nyomán elinduló
politikai sárdobálás újra a közvéle-

mény látókörébe helyezte a jelenséget,
de néhány hónap után az ismét kikopott a közbeszédből.
A nyolcvanas évek utolsó éveiben
óriási szárazság és hőhullám sújtotta
az Egyesült Államok déli államait, a
gazdasági következményeket már nem
lehetett elbagatellizálni. A kongresszusi meghallgatáson felszólalt a NASA
kutatója, James Hansen is. Hansen
nagy magabiztossággal és rendkívüli meggyőzőerővel jelentette ki, hogy
„az üvegházhatású gázok a szemünk
előtt változtatják meg a klímát. Már
ott tartunk, hogy nem lehet figyelmen
kívül hagynunk őket.” A NASA kutatói 99%-os bizonyossággal állítják,
hogy az utóbbi években tapasztalható
felmelegedés nem egy random fluktuáció, hanem az üvegházhatású gázok
okozzák – közölte. Hansen a kongreszszus előtt elmondott beszédét azóta is
a klímavita egyik meghatározó momentumának tartják.
Itt érdemes megállnunk egy pillanatra, a nyolcvanas-kilencvenes évek
fordulója ugyanis vízválasztó volt a
klímavitában. Hansen fellépése után
a kérdés kisebb-nagyobb szünetekkel,
de mégis ottmaradt a köztudatban, a
klímakutatók nagy része is konszenzusra jutott, legalábbis három fontos
dologban. Abban, hogy a Föld melegszik, abban, hogy erről az emberiség
(is) tehet, illetve abban, hogy jelentős következményekkel jár, ha ezzel
kapcsolatban nem teszünk valamit. A
kilencvenes években tomboló klímapolitikai viták e három kérdés körül
forogtak. Erről lesz szó a következő
hónapban.
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KOMÁROMI DIÁKOK KRÉTÁN
Az Erasmus+: Virtuális innovációs
központ tervezet keretén belül diákjaink és tanáraink a tavaszi szünet
előtt egy héttel ezúttal egy görög szigeten, Krétán vettek részt egy nemzetközi oktatási tevékenységben. Az
üzleti, számítógépes és nyelvi készségek fejlesztésére irányuló tervezet
megvalósítója iskolánk, a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, lengyelországi,
olaszországi és görögországi partneriskolákkal együttműködve. A
Krétán töltött öt csodálatos nap alatt
a résztvevők megtanultak fiktív vállalataik számára mobilalkalmazás
segítségével logót, szlogent és reklámfilmet készíteni. Ihletmerítésként
egy nemzetközi rajongói csoport fel-

keresett egy vállalatot, ahol lehetőségük nyílt megtekinteni, hogyan lehet
megvalósítani egy hagyományokra
és a rendelkezésre álló természeti
forrásokra épülő üzleti vállalkozást.
A szűz olivaolaj készítése, a hagyományos kerámia és környezetkímélő műanyag előállítása igazolja a
globalizáció és a környezetvédelem,
valamint a nemzeti öntudat megőrzésére irányuló hagyományok közötti egyensúlyt. A görög Kereskedelmi
és Iparkamara székhelyén tartott
szemináriumon a résztvevők az EU
támogatási programjainak lehetőségeiről szerezhettek érdekes információkat. A heraklioni partner-szakközépiskolában tett látogatásunk során
megtekinthettük az osztálytermeket,

megismerhettük az oktatás megszervezését, valamint a diákok és
tanárok nemzetközi tervezetekkel
kapcsolatos gazdag tapasztalatait.
A napsugarak és a tenger élvezete
mellett diákjaink ízelítőt kaptak a
görög történelemből, a néptáncok és
dalok kultúrájából, valamint az ott
lakók szívélyes vendéglátásából. Értékes tapasztalatokat, új ismereteket
és készségeket szereztek, amelyeket
mind a személyes, mind a szakmai
életben felhasználhatnak majd.
(Erasmus+ tervezet Virtuális innovációs központ 2018-1-SK01-KA229046342_1)
Hajabács Andrea,
projektkoordinátor

LESZNEK-E IDÉN MÉG VERSENYEK?
Nagyszerű érzés, hogy a „Kubín” a „Dobré slovo” mellett mondhatni állandó program lett diákjaink számára a Selye János
Gimnáziumban, ahonnan most már komoly helyezésekkel térnek vissza. A héten visszanéztem, mióta is kapcsolódtam be
diákjaimmal a Hviezdoslavov Kubín szlovák nyelvű szavalóversenybe, és elképedve láttam, hogy már 5. éve. Azóta több
szakmai értékelésen vagyunk túl, és rendszeresen az élmezőben vagyunk, annak ellenére, hogy a Komáromi járás szinte
minden szlovák nyelvű alapiskolája képviselteti magát. Idén megint „csak” hárman jutottak tovább – mindhárman prózában – a járási fordulóra: Jóba Zoltán, 1.B osztályos tanuló, a 2.A-s Bencz Bálint és Hevesi Dani sekundósunk. A járási
fordulóba viszont nemcsak hárman jutottak, hanem Bangha Roland sextós és Králik Máté IV.C osztályos tanulók is, akik
csak a járási versenyen lépnek be, hiszen tavaly a kerületen Léván képviselték iskolánkat.
Sajnos a terjedő koronavírus miatt törölhetik az összes versenyt, amelyekre pedig lelkiismereteses készültek/nek diákjaink. Egyelőre várunk… Addig is kitartás mindenkinek, reménykedjünk, hogy minden jóra fordul.
Králik Zsuzsanna, felkészítő tanár
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY A
SELYE JÁNOS GIMNÁZIUMBAN
15 DÍJAZOTT, 2 ORSZÁGOS DÖNTŐS
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny verseny lassan 30 éves
múltra tekint vissza, hiszen kezdete az 1989/90-es tanévhez
nyúlik vissza. Magyarország határain túl élő magyar diákok
Erdélyből, Kárpátaljáról és Szlovákiából 1995-től kapcsolódnak be a versenybe.
Az idei verseny 2020. február 22-én, a tavaszi szünet péntekén
került megrendezésre. Sajnos ez a tény befolyásolta a versenyzők számát. Elismerésem mindazon diákoknak, tanároknak
és iskoláknak, akik vállalták a megmérettetést, illetve segítséget nyújtottak a verseny lebonyolításában. Nyolc helyszínen
31 iskola 607 matematikát kedvelő diákja mérte össze tudását.
Sajnos a verseny kiértékelésére 2020. március 12-én már nem
kerülhetett sor. Ezúton gratulálok minden diáknak, s elsősorban azoknak, akiknek reményeim szerint személyesen adhatom
majd át a megérdemelt jutalmat egy későbbi időpontban.
A versenyzők a mategye.hu honlapon keresztül már értesültek a helyezésükről. Az alapiskolás kategóriában az első hat, a
középiskolás kategóriában az első három helyezett kap oklevelet
és tárgyi jutalmat, valamint a nyertes csapat tagjai. A tehetséges diákok szorgalmának és az elhivatott matematikatanárok
munkájának köszönhetően az idei versenyen is kimagasló eredményt értek el iskolánk diákjai. A tanulók 7 kategóriában versenyeztek, 4 kategóriában elhozták az első helyezést.
Külön öröm számunkra, hogy kiváló eredményt értek el a 8
osztályos gimnázium diákjai.
6. osztály
Molnár Zoltán Dániel
1. hely
7. osztály
Kovács Aletta
3. hely
Ďurčovič Ádám
4. hely
Bödők Levente
6. hely

8. osztály

Ferenczi Bence
Bukor Emőke Zsuzsanna

2. hely
6. hely

A 9–12. évfolyam tanulói évről évre bizonyítják, hogy a gimnáziumban magas szintű oktatás és szakértő tehetséggondozás
folyik.
9. osztály
Juhász Balázs
1. hely
Szabó Réka
4. hely
Polák Mátyás
5. hely
10. osztály
Simonics Bence
1. hely
Téglás Panna
3. hely
Kontra Martin Róbert
5. hely
11. osztály
Borvák Annamária
1. hely
Bencsík Eszter
2. hely
Domonkos András
4. hely
12. osztály
Jánosdeák Márk
1. hely
Vajda Marián
2. hely
Pinke Andrea
3. hely
Az egyéni versenyben kimagasló pontszámot elért tanulók, Juhász Balázs és Simonics Bence meghívást kaptak az országos
döntőbe Kecskemétre, melynek eredeti időpontja 2020. április 17–19. lett volna. Szívből gratulálok, tudom, hogy a kitartó
munka által megszerzett tudást semmilyen vírus nem veheti el
tőlük. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy ennek a
szép hagyományokkal rendelkező versenynek valamikor, valamilyen formában megrendezésre kerüljön az országos döntője.
Az elért eredményekhez szívből gratulálok a diákoknak és az
őket felkészítő tanároknak, akiknek több diákjuk is díjazásban
részesült: RNDr. Bukor Emőke, RNDr. Édes Erzsébet, PaedDr.
Horváth Fél Szilvia és PaedDr. Lami Zsuzsanna tanárnőknek.
Horváth Katalin,
a matematika munkaközösség vezetője

KORONAVÍRUS IDEJÉN
FELHÍVÁS ÓVODÁSOK, TANULÓK ÉS DIÁKOK RÉSZÉRE
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívást tesz
közzé óvodás gyermekek, alapiskolás tanulók és középiskolás diákok részére KORONAVÍRUS IDEJÉN címmel.
Arra biztatunk minden érdeklődő gyermeket, fiatalt, fejezze ki ezzel kapcsolatos gondolatait, érzéseit egy-egy saját
alkotásban az alábbi kategóriákban:
tetszőleges technikával készült
- képzőművészeti alkotás (óvodások, alap- és középiskolások részére)
- mese (alapiskolások részére)
- elbeszélés (alapiskolások részére)
- vers (alap- és középiskolások részére)
- esszé (középiskolások részére)
- fotó, melyen nem szerepelnek személyek (középiskolások részére)

Javasolt témák:
Együtt a család
Mire jó a kényszerszünet?
Távol a barátaimtól
Távoktatásban
Segítő kezet nyújtottam
Gyerekszáj (humorral a koronavírus ellen…)
A műveket névvel, életkorral, pontos címmel, az óvoda,
iskola nevével, a látogatott évfolyammal ellátva 2020. május 15-ig kérjük elküldeni az alábbi e-mail-címre: szmpsz.
informacio@gmail.com.
A legjobban sikerült beérkezett pályaművekből az
SZMPSZ egy antológiát szeretne megjelentetni.
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KÖNYVAJÁNLÓ

Tisztelt Olvasók!
Szeretettel ajánljuk szíves figyelmükbe Fellinger Károly Barangoló című legújabb verseskötetét, mely kedves verseken keresztül hívja
barangolásra olvasóit a Komáromi, Érsekújvári, Nyitrai és Lévai járás településeire. A könyvet megvásárolhatják a Lilium Aurum
Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a marketing@liliumaurum.sk címen is.

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

HOGYA GYÖRGY
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TURPAN/ TURFAN
Így írom: Turpan. Ez az új (kínai) név éss
Turfan a régi (ujgur)… Mintha azt kellene lele-írnom, hogy Kráľovský Chlmec/ Királyhelmec.
ec.
A történelmi események, változások olykor új
és régi nevek cseréjét, fordítását is jelentik a tetelepülések életében.
Turpan egyik szellős, a híres magnélküli
kü
ülii
szőlővel körbefuttatott teraszán elmélkedem
ma
város múltjáról és jelenéről. A várost (több mint
int
félmillió lakossal) többségében ujgurok lakják,
ák,
ák,
de már itt is jelentkezik az asszimiláció. (A kb.
kb..
120 km-re északnyugatra fekvő Ürümcsiben
been
már ugyanannyi a kínai, mint az ujgur; a fiatal,
tal,,
munkakezdő kínaiak egy részét ide küldik, itt
itt
nagy valószínűséggel kapnak munkát. Ez vár
várr
Turpanra is, de addig is…)
Turpan a Tárim-medence északkeleti réré-szében, egy hatalmas mélyedésben fekszik, éss
már akkor megragadta a képzeletemet, amikor
korr
először olvastam róla. A Turpan-völgy legmémé-lyebb pontja egyben Kína legmélyebben fekvő
kvvő
pontja is, 154 méterrel van a tenger szintje alatt,
attt,
és ez a vidék az egyik legmelegebb területe azz
országnak: nyáron 50oC meleg van. Az emberek
rekk
csak reggel és este dolgoznak, az elviselhetetlen
leen
hőség miatt. A közelben magasodó Lángolólóhegység ilyenkor valóban olyan, mintha lánán-golna (felszíne 75oC-ra is felmelegszik). Úg
Úgy
gy
tartják, hogy a klasszikus kínai regényben,, a
„Nyugati utazásban” szereplő hegyet erről minintázták. Ennek ellenére a leleményes helyiek kkiihasználva az északon fekvő Tiensan hegységről
ről
ről
lefolyó olvadt havat, az úgynevezett kárézekben
been
ben
(föld alatti csatornák rendszere, amely a hegyi
gyi
lefolyásból származó vizeket a tengerszint alatt
attt
lévő mélyedésekben lévő medencékhez továbáb
bbítja) elegendő vizet biztosítanak az állandó
dó
öntözéshez. Az oázisokban évente kétszer aratat-nak. Bőségesen terem a gabona, a gyümölcs éss a
gyapot. 2500 tonna szőlőt, illetve mazsolát tererrmesztenek. Ha az embernek van ideje ellátogatatt--
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ni a Botanical Gardenbe, azaz botanikus kertbe,
a bejáratnál rengeteg árust láthat, és ezek közül
sok a szőlőtermesztő.
Az egykori selyemút mentén fekvő Turpan
a buddhista kultúra egyik fellegvára volt, templomokkal, kolostorokkal, kéziratos és fanyomatos könyvekkel, ahol szanszkrit, kínai, tibeti és
tokhár nyelvű buddhista írásbeliség létezett.
Az ujgurok nagy része a 10. században már a
buddhizmust követte, és az ujgur nyelvű irodalom többsége is a buddhista kánon különböző
műveinek a fordításából állt, melyek a buddhizmussal kapcsolatos vallástörténeti kutatások
páratlanul gazdag forrásai: sok, ma már elveszett vagy más variánsban megőrzött buddhista szöveg mára csak ujgur fordításban maradt
fenn. Az itt talált leletek közül említésre méltó
a metszett fatáblákról nyomtatott 868-ból származó tekercs, amely a legrégebbi eddig ismert
könyv!
A fejlődő város környéke is bővelkedik
látnivalóban: a régi várost, Kaocsangot időszámításunk kezdete körül alapították, most már
csak hangulatos romjai láthatók; a régi, négyöt, sőt olykor tíz méteres falak tizenkét méter
szélesek, és itt-ott régi kapuk és lőrések nyomait
fedezhetjük fel. Negyven km-re északkeletre
találhatók a bezekliki Ezer Buddha-barlangok,
és nem messze vannak a 2003-ban felfedezett
6,6 km2-en fekvő kőkörök is. Titokzatosak. A
muszlim világot egy mecset és minaret is képviseli, ezeket Szulejmán szultán 1778-ban építtette az apja tiszteletére. Az imacsarnok emléktáblája kínai és ujgur nyelvű.
Elfogyasztva teámat, ebédidő közeledvén,
az új Turpan szálloda felé veszem utam, de előtte betérek egy vendéglőbe, ahol báránykülönlegességeket szolgálnak fel. Az étterem modern,
a szokások azonban a régiek; a bárányhúst csak
kézzel és kizárólag jobb kézzel illik fogyasztani!

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Tagok:
Bárczi Zsófia,
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József,
Klemen Terézia,
Krippel Éva,
Novák Monika,
Pázmány Annamária,
Pintes Gábor,
Szokol Dezső

Fellinger Károly:
Barangoló
Illusztrátor: Balázsy Géza
Kiadó: Lilium Aurum

Fellinger Károly előző gyermekverskötete hatalmas sikert aratott a kisebbek, a nagyobbak, és bátran mondhatjuk, hogy a felnőttek körében is. A Csatangoló című kötetben a Dunaszerdahelyi, a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint a mára
már Pozsonyhoz tartozó, egykori magyar falvakat járta körül. De mivel csavargásból
sosem elég, ismét eljött az idő egy kis barangolásra őseink földjén, hogy megismerjük történelmét, hiedelmeit, műemlékeit, valamint híres szülötteik dicsőséges alakját.
Alsóbodoktól Zsemlérig lesz is min elcsodálkoznunk! Fellinger Károly új falujáró versei a Komáromi, az Érsekújvári, a Nyitrai és a Lévai járás falvait, városait villantják fel
előttünk, a szemet gyönyörködtető illusztrációkat ezúttal is Balázsy Géza varázsolja
elénk.
Eredeti ár: 12 €
Kedvezményes ár: 10 €
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IPOLYSÁGON

Kiadja:
a Lilium Aurum Könyvkiadó
és a Katedra Alapítvány

Ipolyságon zsíros a fánk,
tele vele bizony a szánk.
Nyelünk, mint az éhes szolga,
leszakad az ingünk gombja.

Felelős kiadó:
Hodossy Gyula

Boldogok a szorgos hangyák,
morzsalakodalmuk tartják,
mindegyikük derék, falánk,
asztal alá esett a fánk.
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SZERZŐINK
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com);
Dr. FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar és a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
oktatója, Budapesten él (feher.agota@sze.hu); Mgr. GÁL ATTILA, a nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola tanára, Nagymácsédon él
(galattila80@yahoo.com); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (vicky.
gergelyova@gmail.com); HOGYA GYÖRGY, prózaíró, Királyhelmecen él (hogyagyorgy956@gmail.com); KOLLÁR KRISZTINA,
a Pécsi Egyetem hallgatója, Dunamocson él (kollarkriszti89@gmail.com); MARCZIS GYÖRGY, matematika-fizika szakos mestertanár, Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium (marczisgy@t-online.hu); MIKULEC AMINA, a Selye János Gimnázium diákja, a diákparlament elnöke; doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai
Karának dékánja, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); POMICHAL
KRISZTIÁN, MSc., szerkesztő, biológus, Dunaszerdahelyen él (krisztian.pomichal@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Egyházkarcsán él (Erika@gmail.hu); Dr. TŐZSÉR ANETT, a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság kutatási főmunkatársa, Budapesten él (anett.tozser@nski.gov.hu); UJPÁL EMŐKE, pszichológus, a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetője (ujpal.emoke@gmail.com); Mgr. VAŇO ANIKÓ, az Andódi Óvoda igazgatónője (anikocskavano@azet.sk);
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

NEK DÍJAZOTTJAI

GUSOK SZÖVETSÉGÉ
A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓ
KÖSZÖNTŐ

„Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!”
(Nagy László)
Jó néhány éve a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének legrangosabb elismerése az a díj, amellyel az átlagon felüli teljesítményt nyújtó pedagógusainkat becsülik meg. Rendre a rozsnyói pedagógustalálkozó volt a színhelye a felemelő
ünnepségnek, mely méltó keretet adott a díjátadásnak. Ez így is volt kerek huszonöt emlékezetes alkalommal.
Az idén ez megváltozott, világunk fölött most sötét felhők kavarognak. Fenyegetőek, félelmetesek, barátságtalanok.
Fönt a fekete felhő, lent azonban sarjad a vetés a határban, harsan a fű a talpunk alatt, és nem üres már a fecskefészek
sem – az élet élni akar. A körülöttünk nyíló virágoknak még gyenge a szára, a lágy szellőben is hajladoznak, de színükkel,
illatukkal, bámulatos harmóniájukkal örömet hoznak a szívünkbe. A természet nem adja meg magát.
Mi sem adjuk meg magunkat. Átlagon felül teljesítő pedagógusaink bőven akadnak, megtaláljuk a módját annak, hogy
ország-világ értesüljön arról, hogy kiket tisztelhetünk élen álló példaként.
Szóljanak tehát nekik a köszönet szavai, kollégáktól, szülőktől, gyerekektől, tőlünk, mindenkitől, aki elismeri, hogy
mindennapi teendőjük nem munka, hanem mesterség, hivatás, életpálya. Nem ismernek munkaidőt, viszont magukban
hordják a gyermeki lélekkel való azonosulás képességét, ami ugyanolyan fontos, mint a tudás szilárdsága és az egyéniség
ereje.
A jó tanító tudja, hogy milyen a jó iskola: olyan, ahová szívesen jár pedagógus, szülő, gyermek, hiszen a tanár tanít,
nevel, van humora… és játszani is enged.
Jó egészséget, fölöttünk kék eget, derűt, fényeket kívánunk minden díjazottnak!
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Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke

A DÍJAZOTTAK LISTÁJA

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj:
Pelle István (Katona Mihály Alapiskola, Búcs, Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi)
Díj a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért:
• Berczik Erzsébet (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc)
• Kecső Csolti Veronika (Bátkai Alapiskola)
• Kovács Tünde (Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom)
Pedagógus életpálya-díj:
• Lendvay Tibor (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság)
• Liszka Éva (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár)
Díj a kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért:
• Korintus László (Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola)
• Tímár Lívia (Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki)
Díj a szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért:
• A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – CSEMADOK részére, Bárdos Gyula elnök
• A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet részére – Huszár László igazgató
Óvodapedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért járó díj:
• Berky Angelika (Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Pered)
• Vágvölgyi Erika (Óvoda, Zádielska 4, Kassa)
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége 2020. március 6-án, Komáromban megtartott ülésén
határozott a díjakról. A díjazott pedagógusok a Pedagógusszövetség emléklapja mellett Darázs Rozália szobrászművész
bronz kisplasztikájának tulajdonosaivá válnak. GRATULÁLUNK!
https://szmpsz.sk/a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsegenek-dijazottjai/

A HÓNAP TÉMÁJA: VIRTUÁLIS OKTATÁS
PINTES GÁBOR: ON-LINE/ OFF-LINE
FEHÉR ÁGOTA: PEDAGÓGUS-GYERMEK
KAPCSOLAT AZ ONLINE TÉRBEN
TÓTH ERIKA: OTTHONTANULÁS
A GYAKORLATBAN
MIKULEC AMINA: KARANTÉN – DIÁKSZEMMEL

UJPÁL EMŐKE: FELVIDÉKI LELKI
ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT
MARCZIS GYÖRGY: UGYE, MILYEN
SZÉP A GEOMETRIA?
VAŇO ANIKÓ: A KÉPZŐMŰVÉSZET
MINT TERÁPIA

