CORVIN MÁTYÁS ALAPISKOLA,

SOMORJA

Szerencsés ma az az iskola, amelyik elmondhatja magáról, hogy évszázadokra viszszatekintő múltja, ígéretesen fejlődő jelene és, reményeink szerint, jövője is lesz
Somorja és vidéke magyarságának megmaradása szolgálatában. Ha egy iskolára
gondolunk, jelenthet az egy épületet, esetleg épületeket, de jelenthet egy közösséget,
jobb esetben hagyományt, ami beleépül egy adott település önmeghatározó tudatába. A mai somorjaiak zöme iskolás éveit a régi polgári iskolában kezdte, amely
épületet elődeink közel a katolikus templomhoz, a város közepére építették, úgy
gondolták, a felnövekvő nemzedék itt lesz jó helyen. Az 1950-es években rengeteg
társadalmi munkával megépült a „nagy” iskola, amelyben két alapiskola és két gimnázium kapott helyet. Pont ezért is még a város számos épületét elfoglaltuk. A mai
épületünk 30 éves, négy szintes, az ide járó 520 tanulóval jól kitöltjük a teret.
A tárgyi teltételek fontosak, de az oktató, nevelő munka hatékonysága, színvonala mindaddig, míg nem robotokat fogunk tanítani, elsősorban a pedagógusokon
múlik. Régi megfakult fényképeken látjuk elődeinket, büszkén kihúzván magukat,
még a csoportképet látva is könnyen elképzelhető, hogy miként vezetgetik helyi polgárok, iparosok vagy földműves családok gyerekeit. Aztán jönnek a saját tapasztalataim, az 1970-es évek és akkor is, de most is, nagyon szívesen emlékszem vissza több
meghatározó élményemre, melyek mind egy-egy kivételes pedagógus személyiséghez köthetők, akik döntően befolyásolták világnézetem. Minden pedagóguscsapat,
aki történelmileg kiforrott iskolában dolgozik, ha sikereket ér el és messze jut, akkor
ez annak is köszönhető, hogy a régiek vállán áll, és az értékek a tradícióban vannak
belekódolva. Mi itt, Somorján pedig ezekre a sikerekre nagyon vágyunk, leginkább
a tanulóink érdekében.
Az épület változhat, örök érvényűnek hitt társadalmi rend hullott össze kártyavárként, bosszankodhatunk, hogy a modern oktatásügyi elképzelések nagyon is
váratnak magukra, de senki és semmi sem menthet fel minket az alól, hogy legalább
intézmény szintjén tegyük a dolgunkat lelkiismeretünk szerint. Célunk, hogy alapvető és jól megalapozott általános, elméleti és gyakorlati tudást nyújtsunk azon tanítványainknak, akik hajlandók tehetségüket kibontakoztatni és elegendő munkát
fektetni saját maguk fejlődésére. Ha egy iskola pusztán úgy tekint magára, melynek
puszta szerepe, hogy szolgáltatást nyújtson, kiszolgálja a társadalmi elvárásokat,
akkor szolgalelkületűvé válik, tanítványai általában jól beteljesítik mások vágyait.
Jó lenne bizonyos lenni abban, hogy tevékenységünkkel fejlesztjük a kreativitást,
illetve kiteljesítjük az egyéni képességeket. Nagyon remélem, hogy mindinkább sikeresek leszünk annak érdekében, hogy a nálunk végzett tanulók úgy emlékezzenek
vissza alapiskolás diákéveikre, hogy jó volt itt azokat eltölteniük, megmaradt gyerekkoruk, viszont mindenki tehetségének megfelelően indulhasson olyan irányba,
amely őt boldoggá, sikeressé teszi az életben.
Mészáros Péter, iskolaigazgató
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Kedves Olvasóink!
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az Előretolt
Helyőrség irodalmi mellékletet, amely ízelítőt
kínál a kortárs szlovákiai magyar irodalomból.
Az Előretolt Helyőrség a Magyar7 című közéleti
hetilap irodalmi mellékleteként minden hónapban 16 oldalon kerül az olvasók asztalára.
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Miért éppen Ócsa? Egy mákszemnyi pont
ontt
a térképen, Budapesttől, Magyarország fővává-rosától 30 km-re, délre fekszik. A véletlenül
nül
erre tévedőnek először csak egy alföldi kkis
iss
falucskának tűnhet, de bejárva a kisvárost,
osst,
csodákat találhat az utazó.
Ócsát már az Árpád-korban lakták. A
premontrei szerzetesek Szűz Mária tiszteleletére emelt monostora már 1235-ben állt. A
mai református templom a román stílusú
usú
ú
magyar építészet ritka emléke. A bazilika
ikka
falfreskói Szent László legendájának néhány
ny
részletét őrzik.
A templom szomszédságában a tájvévédelmi körzet részeként az öregfalu nádfededeles parasztházai a több, mint kétszáz évvel
vell
ezelőtti múltat idézik. A hat kis parasztház
házz
hűen megőrizte a 18. századi népi építészetet-re jellemző vonásokat. Ideérkezve részesei
seii
lehetünk egy kis csodának, elidőzve egy régi
égii
világba csöppenve elképzelhetjük, átélhetetjük dédszüleink mindennapjait. A hitelesen
en
berendezett tisztaszoba, a pitvar, a tornác,
ác,
mind-mind a régi időket varázsolják elénk.
nk.
Nehéz tovább menni ebből a kis időutazásás-ból, de érdemes.
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna–TiTiTisza köze hajdan kiterjedt lápterület egyik
yikk
utolsó ékes darabja. Néhány évszázaddal eze zelőtt a Duna árterülete összefüggő vizenyős,
ős,,
lápos, mocsaras területet alkotott. A nyitott
ott
vizek, nádasok, rétek, erdők váltakoznakk a
területen. A ritka növény- és állatvilág egyeye-divé, mondhatni kinccsé teszi ezt a területet.
teet..
Ócsa növényvilága egész évben szemet
mett
gyönyörködtető. A selyemrét, az erdők, a toto-csogók és nádasok megunhatatlan, kiismererhetetlen világa helybélit és idegent egyaránt
án
nt
rabul ejt. Ide nem lehet csak egyszer eljönni.
ni.
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Minden tavasszal visszahív a gyöngyvirág illatú vadregényes láperdő.
A kisváros egy másik ékessége, az Ócsai
Öreghegyi Pincesor szintén a kétszáz évvel
ezelőtti múltat idézi.
Mindez azonban még nem lenne elég
ahhoz, hogy a kedvencek legelején foglaljon helyet. Ami feljogosítja az első helyre a
kedvenc városaim közül, az nem más, mint
a Bolyai János Gimnáziumban eltöltött diákévek. A majdnem 70 éves alma mater meghatározója életemnek. A Bolyai jónevű gimnáziuma a környéknek.
Az ócsai nagyerdő szinte zöld sátrat képez a városba vezető út felett. A szorgalmi
időszak alatt mindennap bejártam ezt az
erdei alagutat. Reggelente még kissé nehéz szívvel, délután hazautazva már sokkal
szebbnek láttam a pipacsos mezőt, a szénapetrencéket, a mocsárban vadászó gólyákat.
Ócsa számomra a múlt, a természet kézzel fogható ajándéka, és még ennél is több, a
tudás kútja. Itt kaptam meg az alapokat a felnőtté váláshoz, az ismereteket ahhoz, hogy
merjem tovább gondolni a gyermekéveket.
Itt nőttem fel. Ez a kisváros sokáig a második otthonom volt. Szerettem itt diák lenni.
Később büszkén tértem ide vissza anyukaként. Évekkel később itt tanult a fiam, majd
Őt követve itt tanult a lányom is. Itt kaptuk
meg mindhárman a tudást, az értékrendet,
amivel Útra indultunk. A Randevú presszóban randevúztunk, a Pokol kiskocsmában
múlattuk bánatunkat a matematikadolgozat
kudarca okán. Futottunk versenyt a gimnáziumhoz közeli kis utcákban. Éltük a gondtalan diákéveket.
Anya, fia, lánya egy forrásból merített.
Ez a forrás édesvíz.
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Minden új esztendő elején – sok minden más mellett – két dolgot mindenképpen meg szoktunk ejteni. Egyrészt
visszatekintünk a már mögöttünk tudott időszakra, másrészt, előre tekintve
megkíséreljük a lehetetlent: próbáljuk
megjósolni a jövőt. Mindkettőben van
némi ráció és egy adag emóció is egyben.
Most, 2021 január havában azért elbizonytalanodom. Megpróbálok viszszaemlékezni arra, mi is foglalkoztatott,
érdekelt az előttem álló háromszáz hatvan-valahány nappal kapcsolatban. Már
dereng, hogy jöttek a médiából valami
hírek a távoli Kínából, valamiféle vírusról, mely pár hét alatt vagy háromezer
embert fertőzött meg. Ez nagyon durva – gondoltam. Pár nap alatt mobilkórházat is építettek, hogy legyen hol
elszigetelve elhelyezni a sok száz új fertőzöttet, mert (állítólag) nagyon gyorsan
terjed ez a vírus. Itt filmszakadás következik. Foszlányok, beugró képek jelennek meg. Lombardia, vesztegzár, bezárt
síközpontok, március eleje. Még mindig
nem hiszem el, hogy a hetvenes évekből
megmaradt kopott emlékű szénszünet
után jöhet valami hasonló. Március 9.
(hétfő), felfüggesztjük a rendes oktatást
(Nyitrán a KFE-n), egyelőre két hétre.
Mi lesz a külföldi diákokkal? Mi lesz a
mi diákjainkkal, akik külföldön rekedtek? Mi lesz azokkal, akiknek Tokióba
van foglalt repülőjegyük? Mi lesz a hazai
közoktatás sok tízezer diákjával, tanárával, akik a hét közepétől-végétől (március 12–14.) hirtelen a virtuális valóságban találták magukat? Folytatódik a
történet – filmszakadás nélkül. Jönnek a
reklámblokkok: Zoom, Office 365 – MS
Teams, Jitsi Meet, Messenger, Discord.
Semmi gond, a digitális és a távoktatás
már vagy harminc éve egyetemi tananyag a tanárképzés programjában. Záporoznak is a szlogenek: a világjárvány
hozta meg az igazi oktatási reformot,
beköszöntött a jövő – már a jelenben…,
és jött a kemény földet érés. Akadozik a
net, kevés a PC, nincs webkamera. Az
egész család „távdolgozik”. Az ovis meg
unatkozik. Nincsenek is megtartva az
órák. Késik a feladat. Csal a diák. Elmarad a Tesztelés 9, elmarad az értettségi.
Petíció: maradjanak el az egyetemi államvizsgák is. Vége a tanévnek. Majdnem mindenki elégedett. Jók voltunk.
Megoldottunk (majdnem) mindent,

amit kellett. Jók vagyunk a digitális és
távoktatásban. Tényleg ez a jövő. Jött
a nyár. Szusszanjunk. Már mögöttünk
van a probléma. Iskolakezdés tervezése.
Újabb problémák a láthatáron. Október.
Ismét vissza a képernyőhöz. A tavaszi
időszak egyáltalán nem volt jól kezelve. Marad a kötött órarend – csak áthelyeződik a virtuális térbe. Már megint.
Órakezdés nyolckor. A diák 7.55-kor
ébred (jó esetben). Az első órán használhatatlan. Reggeli, tízórai, ebéd – az
íróasztalon. Elfogyott a család tányér- és
étkészlete. Kétnaponta begyűjtés. Elmaradtak a szalagavatók. Várjuk a karácsonyt – szűk körben. Nincs szilveszteri
buli. Van helyette napi több ezer új fertőzött. Nem a nagy és távoli Kínában. S
hogy mi lesz januárban?
A COVID–19-en kívül azért 2020
másról is szólt. Kezdjük felülről! Szeptember 1-től új akkreditációs sztenderdek léptek hatályba a felsőoktatásban.
Aki érint a téma, tudja, hogy a következő
két-három éveben ezzel ébred, ezzel él és
ezzel tér nyugovóra nap mint nap. Akit
nagyon érintett, annak még álmaiba is
beférkőznek, furakodnak a sztenderdek. Hogy miért? A magasabb színvonalú felsőoktatásért. Nyugati sztenderdek – a közép-európai valóságban és
közép-európai feltételek mellett. Hogy
akadályozzuk meg a 19 évesek exodusát,
hogy legyen kevesebb egyetem. Hogy
legyünk részesei a „top” felsőoktatásnak.
2022–23-ban majd kiderül, hogy mihez
vezet mindez.
2020-ban jött az újabb oktatási reform. Vagy inkább 12 pontos intézkedéscsomag – ami az igazi reformot
jelenti majd. Sok minden van benne,
ami szemnek, szájnak ingere. Zajlik a
pilot program, mely három ciklusra
bontja az alapiskolai képzést. Változik a
képzés tartalma, tantárgyak helyett műveltségi területek jönnek majd. Ötletnek
nagyszerű, sok helyen már alkalmazott
stratégia, mely működőképes lehet és
megfelelhet a kor követelményeinek.
Sok viszont a kérdőjel is. Ki fog így tanítani? Miként folytatódik a tanító- és
tanárképzés? Mennyi idő alatt állunk át
az új rendszerre? Megfelelően elő van-e
mindez készítve?
Várjuk a válaszokat. Néhányat talán
megkapunk már az előttünk álló évben
is. Egy valamit viszont megtanultunk,
megszokhattunk a 2020-as évből. Az a
biztos, hogy semmi sem biztos.
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PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

„ELSŐSORBAN A JELENRE KÉNE FELKÉSZÍTENI A DIÁKOKAT”
BESZÉLGETÉS BETÁK NORBERTTEL, A DIGITÁLIS OKTATÁS SZAKEMBERÉVEL

December első harmadában járunk. Hiába várjuk, nem szelídül a világjárvány. Az
oktatás színtereinek többségét az online
oktatási forma uralja. Az átlagos informatikai ismeretekkel rendelkező pedagógusok még mindig csak kóstolgatják
a digitális oktatás kínálta módszertani
lehetőségeket. A technikai segítségkérés
útján jutok el a mindig segítőkész, digitális
oktatásmódszertannal foglalkozó kollégához, Beták Norberthez, akinek a 2020-as
éve még a megszokottnál is intenzívebben
zajlott: Norbi ugyanis ebben a rendkívüli
élethelyzetben kötelességének érezte, hogy
IKT-továbbképzéseket tartson a digitális
térbe kényszerült pedagógusok számára,
és egy-egy gyorstalpaló segítségével hozzásegítse őket a helyenként radikálisan új
oktatásmódszertan elsajátításához. Ez az
elkötelezett pedagógus elsődleges végzettségét tekintve mérnök – beszélgetésünk
Norbi pedagógia felé fordulásának útját és
a pedagógiai terén kifejtett tevekénységét
tárja fel.

Ritkán találkozunk olyan mérnökkel,
aki az ipar kínálta vonzó elhelyezkedési
lehetőségek ellenére mégis a pedagógia
mellett dönt. Hogyan kerültél a pedagógiai pályára?
A Szlovák Műszaki Egyetemen tanultam anyagmérnöki alapszakon, ahol
lehetőség nyílt arra, hogy kiegészítő pedagógiai tanulmányokat is folytassunk.
Úgy gondoltam, belevágok, hiszen csak
a javamra válhat, ha minél többféle képesítést szerzek. A képzés óralátogatási
kötelezettséggel is járt, ezért felkerestem
azt a középiskolát, ahol magam is tanultam – az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskolát. Megkerestem az igazgató urat, Bábi Lászlót, nagy
merészen elé álltam, és azt kértem tőle,
legyen szíves, írja alá nekem a szakmai
gyakorlatot tanúsító nyomtatványt, mert
én nemsokára szeretném befejezni mérnöki tanulmányaimat, bár igazából tanítani soha sem szeretnék. Bábi igazgató úr,
akit egyébként diákként is nagyon ked-

veltünk és tiszteltünk, annyit mondott,
hogy fiam, nagyon szívesen igazolom neked a gyakorlatozást, de gyere és tanítsd
le a kívánt óraszámot. Itt kezdődött az én
pedagógiai pályafutásom. Elkezdtem tanítani, gépészeti órákat kaptam, mert az
anyagmérnöki szakhoz ez kapcsolódott
leginkább. Rengeteget készültem, de –
így, utólag – biztos vagyok benne, hogy
nagyon rosszul csináltam. Időközben
annyira megtetszett ez a munka, hogy a
kötelező óraszámot letudva sem bírtam
onnan elszabadulni, és azon kezdtem el
gondolkodni, hogy nem is olyan rossz ez
a pálya.
Annyira megtetszett, hogy azonnal el is
helyezkedtél az egykori középiskoládban?
Valahogy így történt, igen. Nyáron felhívott az egykori informatikatanárom –
akit máig egyfajta szakmai mentoromnak
is tartok –, Hortai Ferenc, és informatikatanításra kért fel. Én nagyon féltem az
egésztől, mert hát akkor még nem kifeje-
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zetten informatikát végeztem, de ő csak
biztatott, hogy ne aggódjak és vállaljam
el. Ekkor határoztam el, hogy elfogadom
ezt az utat, és megpróbálok a pedagógia
felé fordulni, ennek szentelni a szakmai
életem. Elkezdtem tanítani, egy év után
osztályfőnök, majd az iskola projektfelelőse, később pedig igazgatóhelyettes
is lettem. Akkoriban ez az iskola Nyitra
megye legnagyobb szakközépiskolájaként
emelkedett ki, volt év, amikor több mint
1100 diák tanult nálunk, így a rám bízott
feladatok is óriási felelősséggel jártak. Közben nagyon sok tanfolyamon vettem részt
– idehaza, de külföldön is –, megírtam az
első és második atesztációs munkámat,
szakmódszertanból doktorátust szereztem, tehát igyekeztem intenzíven képezni
és fejleszteni magam. Rengeteg pozitív élmény fűz ehhez az iskolához, a mai napig
nagyon szívesen emlékezek vissza az ott
töltött, nagyjából kilenc évre.
Ezután kerültél az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium élére. Mi ösztönzött a váltásban?
A szakközépiskolában töltött évek során úgy éreztem, megérett a pillanat arra,
hogy továbblépjek – miután ledoktoráltam, arra gondoltam, az informatikaoktatás terén szerzett tudásomat megpróbálom egyetemi közegben kamatoztatni.
Ekkor keresett fel a gimnázium igazgatónője, aki épp gyesre készült, hogy amíg ő
távol lesz, szeretné jó kezek között tudni
az iskolát. Kértem egy hónap gondolkodási időt, majd arra jutottam, hogy elfogadom a megbízott igazgatói pozíciót, hiszen ez a lehetőség egy színes foltja lehet a
szakmai portfóliómnak. Nagy tapasztalatot jelentett az az időszak is, voltak könynyű és kevésbé könnyű pillanatai, de nem
bántam meg, hogy belevágtam.
Készen álltál az egyetemi oktatói állásra.
Úgy éreztem, a középiskolai oktatáson
belül már szinte mindent kipróbáltam,
és elérkezett az idő a tényleges váltásra.
A nyitrai egyetemmel már korábban is
együttműködtem, óraadóként vezettem
néhány informatikai kurzust, ezért oda
húzott a szívem. Ez három éve történt, azóta a Közép-európai Tanulmányok Karán
oktatok, és most sem unatkozom egy percig sem. Elsősorban informatikai jellegű
tárgyakat tanítok és a pedagógusjelöltek
mellett a gazdaságibb irányultságú, regionális idegenforgalmat tanuló hallgatókkal
is foglalkozom. De mindig érkeznek új
feladatok: épp nemrég nyújtottunk be egy
nagy nemzetközi projektet, és mindemellett akad számos egyéb teendő is. Én szeretek tervezni, ötletelni és keresni az új lehe-

tőségeket, amelyek aztán teret biztosítanak
a kitűzött célok elérésére. Gyakran kerülök
új kihívások elé, és általában ezeket élvezni is szoktam. A főiskolai teendők mellett
pedig most is sokféle tevékenység, feladat
vesz körül.

Mesélj ezekről kicsit bővebben, kérlek!
Együttműködésbe kezdtünk a Comenius Pedagógiai Intézettel, különböző
képzéseket tartok – akár online, akár jelenléti formában –, és Magyarországon
is vannak teendőim, amelyeket nagyon
szívesen vállalok. Rendkívül nagy tapasztalat volt például, amikor az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolán indított
angol nyelvű IKT kurzust tarthattam a
budapesti Campuson levelezős óvodapedagógus hallgatók számára. Így viszszaemlékezvén, különleges élmény volt
az a 3-4. osztályosoknak tartott foglalkozás is, amit egy budapesti kéttannyelvű
általános iskolában tartottam. A 9-10
éves gyerekek pillanatok alatt ráéreztek
a digitális eszközök működésére, azonnal felismerték és átlátták az alkalmazásokat, és szinte intuitíven ráéreztek a
technikáikra. De igazából én a munkában próbálom egyúttal a lehetőségeket
is megtalálni, és ezek aztán legtöbbször
mindig valamilyen téren előbbre visznek – nagyon sok emberrel találkozom,
beszélgetek, sokat tanulok; remek érzés
látni és megtapasztalni azt a sokszínűséget, amely ezen a pályán körülvesz. Az
idei évben „sajnos” nagyon aktuálisak
az IKT-képzések, több iskolából is felkerestek, hogy vezessem be a tanári kart
az online oktatás alapvető módszertanába – jártam például Hetényen, Zselízen,
januárban készülök Naszvadra.
A digitális pedagógia terén, úgy gondolom, van mit tanulnunk, hiszen a digitális világ kapcsol bennünket legközvetlenebbül a fiatalokhoz. Sokszor látni
azt a megfogalmazást, miszerint „…a
jövőre kell felkészíteni a gyermekeket!”
– én úgy gondolom, hogy elsősorban a
jelenre kéne felkészíteni őket, hiszen az
állandóan változó körülmények között
nagyon nehéz előrelátni a jövőbeli folyamatokat. Ki gondolta volna tavaly ilyenkor, hogy márciustól bizonyos értelemben leáll a világ, bezárnak az iskolák – és
most itt tartunk. A jelenlegi helyzetben
egyfajta erkölcsi kötelességnek érzem,
hogy az online oktatásbeli tapasztalataimat, tudásomat minél több fórumon
átadjam. Ugyanakkor a járványhelyzet
egy másfajta tapasztalatot is eredményezett: ráébresztette az embereket, hogy a
tanárral való személyes kapcsolat meny-

nyire fontos az oktatási folyamatban. A
digitális oktatásból lehet építkezni, de a
megfelelő, hozzáértő tanári jelenlét nem
pótolható semmivel. Bízom benne, hogy
a járványhelyzet után nem ugyanoda
térünk vissza, ahonnan elindultunk, és
én személy szerint nem kívánom, hogy
minden ugyanolyan legyen, mint amilyen volt. Fontos lenne, hogy a történtekből le tudjuk vonni a konzekvenciákat, és ráébredjünk, mit és hogyan lehet
esetleg másként, esetenként nagyobb
hatékonysággal elvégezni.
Az egyetemen és a továbbképzések
során is foglalkozol óvodapedagógusokkal és tanítókkal (vagy –jelöltekkel).
Hogy vélekednek a tanítványaid az óvodai vagy alsó tagozatos környezetben
használt digitális eszközökről?
Mindig jókat vitázunk, beszélgetünk arról, hogy az óvodában és az alsó tagozaton
milyen szerepe lehet a digitális oktatásnak.
Elismerem, hogy rendkívül megosztó a
téma, éppen ezért nagyon izgalmas is. Nekem nem az a célom, hogy meggyőzzem
őket a digitális eszköztár kiemelt szerepéről, hanem a témán való gondolkodásra
próbálom ösztönözni, és közben megmutatom, milyen célja és funkciója lehet
a különböző életkorú gyerekekkel való
foglalkozásban a digitális oktatásnak. Úgy
gondolom, azokat a digitális eszközöket,
technológiákat, amiket ez a kor hozott,
be kell vinni az iskolába. Napi tevékenységeink során mindannyian rá vagyunk
kapcsolódva a digitális világra – és ezt a
tapasztalatot nemcsak a pandémia eredményezte. Miért gondoljuk, hogy a gyerekek másféle utat fognak járni? Ha megvonjuk a digitális kütyüket a gyerekektől, a
napi gyakorlattól idegen közeget alakítunk
ki számukra. Vajon ez valóban előreviszi
őket, életszerű helyzeteket generál? A
hangsúly szerintem pont ezért a harmónia
megteremtése kell, hogy legyen, és persze
fontos látni, hogy a módszer vagy az adott
eszköz, amit használunk, milyen célok elérésében tud segíteni. Nagyon sok elismert
kolléga megerősít ebben a szemléletben,
ami rendkívül jólesik. Sokat is jelentenek
számomra azok a szakmai vélemények,
melyek számomra fontos személyektől
származnak. Szerencsés vagyok e területen, mivel több szaktekintéllyel is volt már
alkalmam találkozni, vagy akár együtt
dolgozni, együtt gondolkodni. Gyarmathy
Évával való első személyes találkozásom
is mondhatni nagyon frappánsan alakult,
hiszen oktatási roboteszközökkel megrakott dobozzal a kezemben találkoztunk,
szóval mindjárt megvolt a szakmai témaalap, és hát ő maga is kifejtette, milyen
nagyszerű eszközök ezek és milyen kiváló
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fejlesztéseket lehet véghezvinni megfelelő
használatukkal.
Hogy kerültél kapcsolatba a robotikával?
Manapság nagyon sok olyan pedagógiai eszköz kerül a gyakorlatba, amit
talán első körben nem is a (köz)oktatás
számára találnak ki. Ilyenek például a
robotok is, amiket elsősorban az ipar
számára, az emberi erő helyettesítésére,
a munkavégzés gyorsítására fejlesztettek ki. Nagy tévedés volna azt gondolni,
hogy az oktatásban is a pedagógusi munka helyettesítője lehet a robotika. Ezzel
kapcsolatban eszembe jut Arthur Clarke
híres mondása, mely szerint: „A tanárt,
akit helyettesíteni tud egy gép, helyettesítenie is kell.” Ezt pedig elmondhatjuk
akár a digitális tábláról, robotikáról, bármiről. Az oktatási robotika egy eszköz a
pedagógus kezében, amelyet megfelelő
módszertani környezetbe helyezve igen
gazdag és interaktív ingerkörnyezet alakítható ki. Először egy pályázat keretén
belül találkoztam robotikai segédeszközökkel, Debrecenben, még a középiskolai
tanár korszakom idején, amikor egy egyhónapos szakmai gyakorlatra utaztam el
öt diákommal. Egy rendkívül korszerű
iskolába kerültünk, ahol csupa újszerű
eszközöket használtak – így a robotikát
is – az oktatási folyamatban. Ennek hatására kezdtem el a robotika módszertanát
kutatni, követem a friss külföldi felméréseket, kutatásokat és jó gyakorlatokat.
A fiatalok is rendkívül fogékonyak a robotika iránt, ezért is vágtunk bele a Váci
Főiskola égisze alatt 2019-ben egy nyári
robotikatábor szervezésébe. Megvásároltunk jópár robotikai eszközt, majd
35 gyerek számára összeállítottunk egy
élménytáborbeli foglalkozássort, ahol a
robotika mellett többek közt intenzív angol nyelvi fejlesztéssel, sporttevékenységgel is foglalkoztunk. A résztvevők között

voltak hat éves, írni-olvasni még nem
tudó kisgyermekek és 13 éves kamaszok
is. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a
„COVID-évben” is meg tudtuk szervezni
ezt a tábort, sőt 40-re nőtt a résztvevők
száma. Reményeink szerint nyáron sort
keríthetünk a harmadik táborunkra is,
ahol az informatikai-digitális eszközökön
és robotikán túl egyéb meglepetések is
várják majd a résztvevőket.
A táborszervezés mellett fontosnak
tartod a hátrányos helyzetű gyerekkel
folytatott önkéntes munkát is. A Direkció Alapítvány idei karácsonyi adománygyűjtésének nagykövete voltál.
Hogy kerültél kapcsolatba a szervezettel, és milyen munkát folytattok?
Nagyjából három éve működöm együtt
a Direkció Alapítvánnyal. Eleinte a jótékonysági gyűjtésükbe kapcsolódban be,
melynek célja a hátrányos helyzetben tengődő gyerekek támogatása volt. Az első
alkalommal magam is meglátogattam
néhány ilyen hátrányos helyzetű családot, gyermekotthont, személyesen vittük
el a kis ajándékcsomagjainkat. Nagyon
impresszív élmény volt látni, hogy ezek a
fiatalok mennyire igénylik a törődést, az
odafigyelést, és szinte ki vannak éhezve
arra, hogy foglalkozzanak velük. Ekkor
közvetítő szerepet töltöttem be, az ajándékok összegyűjtése és eljuttatása volt a
feladatom. Most, ebben az időszakban,
amikor a digitális térbe helyeződött át az
oktatás, és, ugye, a digitális térbe jutásnak
feltételei is vannak, a hátrányos helyzetű
gyerekek támogatása különösen fontos.
Egy átlagember számára talán nem akkora kihívás az online oktatás megszervezése. Számukra azonban nem pusztán a
WIFI biztosítása jelenthet problémát, hiszen több esetben elektromos áram vagy
ivóvíz sincs a házukban, ahol élnek, és
egy ilyen közegből nagyon nehéz kitörni. A hátrányos helyzetű fiataloknál most

soha nem látott mértékben tapasztalható
a lemaradás. Egy olyan online közegben
kell nekik teljesíteni, ahová sok esetben
tulajdonképpen be se tudnak jutni. Ezt
a helyzetet felismerve született meg az
Alapítvány ötlete, hogy szakmai vezetője
legyek egy januártól júniusig tartó kísérleti programnak, ami három hátrányos
helyzetű tanuló digitális eszközök segítségével történő felzárkóztatásával foglalkozik. A program lebonyolítása teljesen
önkéntes alapon működik, csatlakoztak
hozzá pedagógusok, de egyéb szakemberek is egyaránt. Meglátjuk, hogy mire
sikerül jutnunk, de természetesen bízunk
a program sikerességében. Ez alatt a fél
év alatt szeretnénk olyan tapasztalatokat
szerezni, amiket egy nagyobb projekt keretén belül is kamatoztatni tudunk majd.

Ennyiféle tevékenység mellett jut
egyáltalán időd egy kis pihenésre?
Ha az ember azt csinálja, amit igazán
szeret, akkor a munka egyben szabadidős tevékenységgé is válik. A pedagógia is így került az életembe: azzal
kezdtem foglalkozni, amit szeretek.
Sok időt szánok arra, hogy különböző olyan programokban vegyek részt,
amelyek feltöltenek, amikből táplálkozom. Igyekszem megtalálni az egyensúlyt a szabadidő és a munka között,
s még ha a mindennapjaim túlnyomó
részét ezek a szakmai tevékenységek
töltik is ki, azért jut idő másra is. A
pihenés, a feltöltődés számomra is
fontos, a megfelelő időbeosztás pedig
nagyon lényeges, hiszen az idő az a
tényező, amiről sokan gondoljuk azt,
hogy elég kevés áll belőle rendelkezésünkre…
Köszönöm a beszélgetést!

TEHETSÉGPSZICHOLÓGIA
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A KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ÚTJÁN –
A TEHETSÉGEK ÉRZELMI VILÁGA
Naptárjaink ismét új oldalra fordultak, s ezzel egyfajta újrakezdési lehetőséget is kaptunk mindannyian egy
új esztendőben. Nem tudhatjuk, hogy
pontosan mi vár ránk, s ez egyszerre
jóleső izgalom, egyúttal szorongató
feszültségek hordozója is lehet, hiszen
mintha új célok, lehetőségek, új remények tárulnának fel előttünk, ám minden bizonytalan is még számunkra.
Mindezért különös jelentősége volna
annak, hogy ez a reményteli bizakodás inkább pozitív lendülettel, örömteli pillanatokkal kísérődhessen, és ne
a negatív érzések kapjanak hangsúlyt
életünkben.
A kellemes élmények talán még fontosabb támaszt jelentenek egy olyan
világban, amelyet kellőképpen megváltoztatott a járványhelyzet. Sokan
otthonukban maradásra kényszerültek, életüknek megszokott rendje felborult. A gyermekek rövidebb-hoszszabb időre elszakadtak iskolájuktól,
pedagógusaikkal és társaikkal való
kapcsolataik személyessége csorbult
az online világban. Mégis, a tanulás
helyszínétől függetlenül is szükség
van arra, hogy érzéseik megsegítsék

számunkra a felfedezés, a tanulás, az
ismeretekben és a készségekben való
gyarapodás lehetőségeit, helyzeteit.
A tehetségek még inkább vágynak
tudásuk gazdagítására, személyiségük
azonban sajátos vonásokkal is bír. Írásunkban ezen jellegzetességek köréből
az érzelmi készségeket foglaljuk össze,
s arra keressük a választ, hogy a tehetségek érzelmi világát tekintve hogyan
tudunk támaszt adni számukra. Jelen
írásban elsősorban a családi dinamika
tükrében tekintünk a kérdéskörre, ám
természetesen mindezek helyszíntől
függetlenül is segítséget nyújtanak a
képességek kibontakoztatásában.
A KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA ÉS A CSALÁD

A család „olyan személyek közössége,
akik egymáshoz ragaszkodnak, egymással biztonságot adó, meghitt kapcsolatot ápolnak és felelősséget éreznek egymás életéért” (Németh, 2012,
157). Az egymás irányában kifejeződő
ráhangolódó figyelem nemcsak melegséget hordoz, hanem a későbbi bizalmi kapcsolatoknak alapjait is meg-

építi az egyén számára. „A gyermek
egészséges lelki fejlődésének feltétele,
hogy megbízható gondoskodásban
részesüljön, biztonságban és elrejtve
érezze magát az anya, majd mindkét szülő szeretetében. Akkor fogja
örömmel felfedezni a világot, ha nem
kell kételkednie a szülők segítőkészségében, sem abban, hogy figyelnek rá,
személye fontos a számukra, elfogadják őt.” (Németh, 2012, 159)
A bizalom élménye oly alapvető a
személyiségfejlődés folyamatában, s
ezt természetesen a gyermek első legfontosabb társa, az édesanyja formálja
leginkább. A gyermekben akkor alapozódik meg a bizalom élménye, ha
átéli azt, hogy az anya figyel rá, s őt így
a közvetlen gondoskodás biztonsága
veszi körül, ha érezheti, hogy igényei,
szükségletei fontosak valakinek, aki
alapvetően az ő jelzéseire hangolódó
figyelemmel gondoskodik róla. Ha
átéli azt, hogy megértik őt, egyúttal
reménye lehet abban, hogy az anya a
későbbiekben is törődik vele. Ehhez
természetesen elengedhetetlen a jó
párbeszéd, amelyben mindketten igazán egymásra figyelnek, ahol megva-
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lósul egymás jelzéseinek követése és az
azokra épülő segítés (Erikson, 2002).
„Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy lénye és cselekedetei örömet szereznek a
szüleinek, ez boldogsággal és a fontosság tudatával tölti el, érzi, hogy a szülei
őt tekintik örömük forrásának. Ily módon a szülők helyeslése arra ösztönzi,
hogy kialakítsa saját énjét és lehetővé
teszi számára, hogy mindenki mástól
különböző, jól körülhatárolt lénynek
érezze magát” (Bettelheim, 1991, 172).
Ez a sajátos érzelmi kapcsolódás elengedhetetlen a világ felfedezésének lépéseiben is, főként egy olyan személy
számára, aki társaihoz képest még intenzívebben törekszik erre.
A tehetséges gyermekek korai kapcsolatait megvizsgálva igazolást nyert,
hogy a szülőkkel való kapcsolatban
társaikhoz képest fokozottabban igényelhetik a törődést, a figyelmet, az
egymásra hangolódást, s mindez életkortól függetlenül megmutatkozik
(Balogh, 2019). Egy meleg érzelmi
légkörben kapott ösztönzés, lelkesítés,
valamint az összetartás, a közös kitartás élménye, eredményének átélése és
egymással való megosztása mindenkit
további felfedezésekre lelkesít. „Ha
az egyén (bármely életkorban) biztonságban érzi magát, kereső-kutató
viselkedésében valószínűleg messze
eltávolodik a kötődő figurától (…),
feltéve, hogy a szülőről tudni lehet:
könnyen elérhető, és kész reagálni,
ha hozzá fordulnak” (Bowlby, 2009,
115). A tehetséges gyermeknek is
szüksége van arra, hogy érdeklődése
nyiladozásával megfogalmazódó kérdéseit, feladatmegoldásai eredményét
megoszthassa, esetleges megakadások
esetén új lendületet merítsen a további előrehaladáshoz a feladás helyett. A
személyiségfejlődés legoptimálisabb
folyamata mindemellett akkor valósul meg, ha a kihívások élményeihez
érzelemgazdag támogatás légköre kíséri (Bányai – Varga, 2013).
A TEHETSÉGEK ÉRZELMI
VILÁGA

Az a gyermek, aki a fejlődése valamely területén meghaladja életkorát,
a személyes belső világában óhatatlanul egyenetlenséget él át, hiszen
nem minden képességterületen tud
hasonló sikerességgel működni. Ez
a diszszinkrónia a személyiség sérülékenységét is növeli, ami megmutatkozhat a kognitív-intellektuális és az érzelmi-társas fejlődése

közötti egyenetlenségben, vagy akár
a verbális és a nem verbális készségterületek, illetve az intellektuális és a
pszichomotoros készségek között egyaránt (Bagdy – Kövi – Mirnics, 2014,
11). A tehetséges személyiség további
jellegzetes működése a fokozott elmélyülési készséggel együtt kibontakozó perfekcionizmusban fejeződik
ki. Számára a tökéletességre törekvés
jelentheti az új erőforrások megtalálásának és a kitartásnak a további
forrását, ugyanakkor jelenthet egy sajátos megterhelődést is a folyamatos
eredményesség immár megerőltető
célkitűzésével (Balogh, 2019). Mindez
a személyiség megküzdési kapacitását
is igénybe veszi.
A megismerő képességek magas
szintjéhez társuló lelki bevonódásból
és az elmélyülés szándékából is eredően a tehetséges személyiség érzelmi
világában is megmutatkozik a mély érzelmi érintődés, ami a számára fontos
személyekhez (élőlényekhez) fűződő
mély kötődésben, a velük való törődésben is kifejeződhet. Mindebből is
következően a tehetségekre fokozott
empátia és érzelmi átélőképesség jellemző, a saját érzelmek szabályozása
és mások érzelmeire való fókuszálás
képességeinek fokozódásával (Harmatiné Olajos, 2011, 28–29).
A tehetséges személyiség mindemellett érzelmi világának sérülékenységét is magában hordozza: a mély
megérintődés túlérzékenységben is
megmutatkozhat, ingerek fokozott átélését, valamint a rájuk adott intenzív
válaszokat eredményezve. Kifejeződhet pszichomotoros területen (nagyés finommozgások egyenetlenségében); az érzéki élmények fokozottabb,
intenzívebb megélésében; a tudásvágy
megerősödésében; a képzeleti képek
és benyomások élénkségében, gazdag
asszociációjában, valamint az érzelmek átélésének fokozódásában és akár
ingerlékenységben is (Harmatiné Olajos, 2011, 27).
Fontos kiemelnünk, hogy a
túlingerlékenység hatására kifejeződő
nagyobb érzelmi intenzitás a személyiséget pozitív irányban készteti a
belső újjászerveződésre, ami „az aktuális morális fejlettségi szint megemelkedéséhez” (Harmatiné Olajos, 2011,
27) vezethet. Ezáltal segíti a fejlődési
potenciált és a minőségileg magasabb
szintű élményfeldolgozást (Harmatiné
Olajos – Pataky, 2014), ugyanakkor
megterhelheti a lelki egészséget, intra-

és akár interperszonális konfliktusokat
is generálhat (Balogh, 2019).
A POZITÍV ÉRZÉSEK ÉS KIBONTAKOZTATÁSUK LEHETŐSÉGEI

Pozitív élményeink a fejlődés legfontosabb „kiváltói és fenntartói” (Bányai –
Varga, 2013, 570). „A pozitivitás kinyit
bennünket (…), kinyitja szívünket és
elménket, kreatívabbá és elfogadóbbá
tesz minket” (Fredrickson, 2015, 39).
A negatív érzések szerepe a túlélés,
ami akkor lényeges, amikor veszélyeztet bennünket valami, ám a pozitív érzések által létrehozott nyitottság segít
akár új készségeink kifejlesztésében.
Mindemellett bár jóval több szavunk
van az érzésekre, mint amennyit kifejezünk, az érzéseken belül is sajnos
a negatív érzések kifejezése a hangsúlyosabb, pedig egy negatív élményt
legalább háromszor több pozitívnak
kellene tudatosan kísérnie ahhoz,
hogy újból egyensúlyban legyünk,
esetleg kibontakozásunk is megvalósulhasson (Fredrickson, 2015).
Az érzelmeknek további sajátossága az egyediségükben rejlik: ugyanaz
a helyzet akár egészen ellentétes érzelmeket is megszólít különböző személyekben, hiszen sokkal szorosabb
összefüggésben áll a személy saját látásmódjával, mint a környezeti tényezőkkel. Mindenkire tehát saját, egyéni
út jellemző a kibontakozás során, és
ha segítséget szeretnénk nyújtani a
másiknak ebben, akkor a pozitív érzések megerősítésén túl leginkább az
önismeret útján keresztül biztosíthatjuk mindezt. Érdemes volna tehát teret
engedni az érzések tudatosításának, a
megfogalmazásnak, a minél pontosabb szavakba foglalásnak, és azáltal a
megosztás segítő élménye általi megerősítésnek.
Fredrickson „az ember mindennapi
életének legjelentősebb alakítóiként”
(2015, 62) tízféle érzelmet különített
el: öröm, vidámság, derű, hála, érdeklődés, remény, büszkeség, inspiráció,
áhítat, szeretet. A következőkben azt
tekintjük át, hogyan lehet mindezeket megerősíteni, és általuk támaszt
nyújtani a gyermekek képességeinek
kibontakoztatásában.
ÖRÖM
Az öröm élménye leginkább a rendben előrehaladó, pillanatnyilag kevés
erőfeszítést igénylő helyzetekhez kap-
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csolódik. Az öröm érzése ragyogó és
fényes, a világlátásunk színei sokkal
élénkebbnek tűnnek általa. Mosoly kíséri, egyúttal belső sugárzás vesz körül
bennünket, miközben magunkhoz kívánjuk ölelni a világot. Az örömérzet
szorosan összefonódik a cselekvőkészséggel, nyitottság és tettrekészség kíséri. A képességek kibontakoztatásának
folyamatában tehát jelentős segítséget
nyújt, ha a gyermekeket is lendületet
meríthetnek általa, így lényeges volna
a tudatos átélése az örömteli élményeknek. Ezeket megerősíthetjük azzal is, ha időt szánunk a róluk való beszélgetésre, és megoszthatóvá, közössé
tesszük a forrásaikat.
VIDÁMSÁG
A vidámság alapvetően társas jelenség.
Szorosan kíséri a biztonság élménye,
hisz fenyegető környezetben nem tudnánk vidámak lenni. Az igazán belülről jövő vidámság arra is késztet, hogy
másokat is felvidítsunk, ezzel további
örömteli pillanatoknak és további kapcsolatba lépéseknek forrásává válik,
valamint a világ felfedezésének támaszát jelenti számunkra. Éljük át és oszszuk meg vidámságunkat!
DERŰ
A derű élményének háttere az örömhöz hasonlóan szintén a biztonságos
és otthonos környezet, amelyben rend
van és kevés erőfeszítést szükséges
tenni. Alapvetően visszafogottabb
érzésről van szó, arra késztet, hogy
engedjük el magunkat, figyeljünk a
jelenre, így a hétköznapjainknak is
közvetlen részévé válhat mindez. A
derű gyakran kísér más pozitív érzelmeket, egyúttal „az elme kitárulkozásaként” (Fredrickson, 2015, 66) fontos
támaszul szolgál a képességek kibontakoztatásának.
HÁLA
A hála forrása leginkább az, hogy
ajándékként értékeljük a velünk történteket és méltányoljuk azokat. A
hála megnyitja szívünket és viszonzásra késztet, arra, hogy mi is tegyünk
jót azzal, aki nekünk segített. Ha hálásak vagyunk, szabadon és kreatívan
adunk, és fontos, hogy a viszonzás
szívből jöjjön, örömmel, ne pedig kötelezettségként tekintsünk rá. Mindez az oda-vissza kibontakozó kapcsolódás érezhető újabb lendületek

merítését segíti számunkra, s ezzel a
biztonságélményünk további forrását
nyújtja, amely a kognitív kibontakozás
további eszköztárát gazdagítja.
ÉRDEKLŐDÉS

Amikor valami új, különleges mozzanat magára hívja figyelmünket, az leginkább szintén akkor jellemző, amikor
biztonságban érezzük magunkat. Gyakori kísérője a lehetőség és a rejtély
élménye, egyszerre megérinti az erőfeszítések és a megnövekedett figyelem
élményét. Együtt jár lelkesedéssel, felfedezésre, megismerésre késztetéssel, s
egyúttal saját készségeink fejlesztésére,
új gondolataink felfedezésére is serkent. Nyitottakká, élénkekké válunk,
a felfedezések egyúttal újabb felfedezések irányában is befogadóvá tesznek
bennünket.
REMÉNY
A reményeink forrása alapvetően
olyan helyzettel társul, amelyben valami nem sikerül számunkra, és azt
nehéznek érezzük, gondterheltek vagyunk általa. A remény legmélyebb
lényege „az a hit, hogy a dolgok megváltozhatnak” (Fredrickson, 2015,
67), a bizakodás a jóra fordulásban.
A remény kétségek között is éltető
erőt nyújt, amely megóv a kétségbeeséstől, és arra serkent, hogy felszínre
hozzuk képességeinket, hogy megváltoztassuk a dolgokat. Képességeink
kibontakoztatása szempontjából nagy
segítségünkre van az erőgyűjtésben,
ha reményeinket megélhetjük, s ha a
közvetlen tudatosítás által is képesnek
érezhetjük magunkat megtenni, amit a
jobbításért tenni tudunk.
BÜSZKESÉG
A büszkeség élménye az ún. öntudatos
érzelmek körébe tartozik a bűntudattal és a szégyennel együtt. Sajátossága
abban is rejlik, hogy bár önmagunkban valami jó dolgot ismerünk el általa, mégis előfordulhat, hogy túlzásokba esünk és elbizakodottakká válunk.
Ha sikerül mérsékelt szinten átélnünk,
miközben a büszkeségünket alázat kíséri, akkor pozitív érzelemként újabb
lendületet adhat számunkra. Forrása
olyan teljesítmény elérése, amelyet önmagunknak köszönhetünk, amelyért
megdolgoztunk, amely sikerre vezetett, és ezt mások is értékelik. A büszkeség együtt is jár a megosztás vágyá-

val, így egyfajta kiterjedés jellemző rá,
s ennek nyomán újabb teljesítményre
sarkall.
INSPIRÁCIÓ

Ha környezetünkben emberi kiválósággal találkozunk, az egyúttal számunkra is új lehetőségeket mutat.
Magával húz, leköti a figyelmünket,
felmelegíti szívünket, bevonódást
eredményez. Arra serkent, hogy magunkból is a legjobbat hozzuk ki, így
ezáltal is magasabb szintre lépjünk.
Egyfajta önmagunkon túlra lépést segítő érzelem, amely hozzásegít rendkívüli teljesítmények elérésére. Fontos,
hogy segítsük a pozitív minták és üzeneteik észrevételét.
ÁHÍTAT

Kivételes nagyszerűséggel találkozva az várhatóan lenyűgöz bennünket,
mindezzel pedig hozzásegít, hogy valami nagyobb egésznek, magunknál
nagyobb egységnek részeként érezzük
magunkat. „Mentális kihívást jelent,
hogy befogadjuk azt a végtelenséget,
amellyel találkoztunk és alkalmazkodjunk hozzá” (Fredrickson, 2015, 72).
Arra késztet, hogy önmagunkra is egy
nagy egésznek részeként tekintsünk, s
ebből ugyancsak sajátos húzóerőt meríthetünk.
SZERETET

A szeretet minden eddigi érzés összességeként tekinthető. Megszületéséhez
elengedhetetlen a biztonságélmény,
egy szoros kapcsolat, ami fontos számunkra, a bizalom, a kötődés élménye. Osztozunk a vidámságban vele,
majd ahogyan a kapcsolat mélyül, örömet okoz, úgy megosztjuk vele a jövőre vonatkozó reményeinket is. „Ahogy
a kapcsolat szilárdabbá válik, derűvel
is pillantunk vissza a kölcsönös szeretet biztonságából fakadó, jóleső emlékeinkre” (Fredrickson, 2015, 73).
Hálásak vagyunk a szerettünk által az
életünkbe hozott örömökért, és ugyanúgy büszkék vagyunk teljesítményeire,
mint a sajátjainkra. Eredményeivel, jó
tulajdonságaival inspirál bennünket,
„s talán áhítattal gondolunk az univerzum erőire, amelyek összehoztak
bennünket” (Fredrickson, 2015, 73).
„A szeretet megengedi, hogy igazán
lássuk a másikat a maga teljességében,
törődéssel, együttérzéssel és részvéttel.
Szerető kapcsolatban őszintén a másik
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jól-létébe invesztálunk, egyszerűen
csak az ő érdekében. És ez az érzés
kölcsönös, mert a szeretetteli pillanatokban felismerjük, hogy a másik is
őszintén a mi jól-létünkbe invesztál, és
igazán törődik velünk” (Fredrickson,
2014, 24). Ez a fajta ráhangolódó,
gondoskodó, kölcsönös törődés a
bensőséges szeretetteli kapcsolatok elengedhetetlen kísérője. Fontos, hogy
mindezekkel gazdagítsuk a társainkkal
közös létünket, s a gyermekek számára is mutassuk meg ennek fontosságát,
hogy ezáltal ők is kibontakoztathassák
társas kapcsolataik kölcsönösen meggazdagító erőforrásaként.
A pozitív érzelmek sajátossága, hogy
a helyzetekre adott értelmezéseink
függvényében alakulnak, mindez pedig azt is üzeni számunkra, hogy tudatos figyelemmel és ráhangolódással mi
magunk is létrehozhatjuk magunkban.
Érdemes tehát közvetlenül gondolni
pozitív történéseinkre, életünk mozzanataira, s azokat megosztani társainkkal, ezzel is megmutatni fontosságukat. Pozitivitás „akkor lép fel, amikor
egy pozitív érzelem megérint és megnyitja a szívünket” (Fredrickson, 2015,
32). Ha tudatosan észrevesszük és
megerősítjük, növelhetjük is a pozitív
mozzanatokat életünkben. Nemcsak

új lendületeket meríthetünk, hanem
új készségeket is felfedezhetünk magunkban. A virágzó ember pedig nemcsak boldog és jól érzi magát, hanem
másokkal is jót tesz, elkötelezett, s a világot is értékesebbé teszi. „Egyszerűen
csak kissé túl kell lépnünk a saját érdekeinken, hogy megosszuk és ünnepeljük a jóságot másokban” (Fredrickson,
2015, 34). Vegyük észre életünk áldásait, s a pillanatban megmutatkozó
öröm ugyancsak felfedezésre, átélésre
vár. Felismerni és értékelni a velünk
történő jó mozzanatokat egyúttal
megérinti a szívünket. Osztozni ebben
a jóban mással még inkább meggazdagító élmény. Ha a gyermekek számára
is mintát mutatunk mindezekben, úgy
nemcsak érzéseik világában nyújtunk
támaszt számukra, hanem a világ felfedezését és későbbi társas kapcsolataikat is gazdagíthatjuk. „A virágzás képviseli a lehetséges legjobb jövőnket. A
pozitivitás pedig segíthet abban, hogy
el is érjük.” (Fredrickson, 2015, 34)
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A POLIMORF TEHETSÉGEK AZONOSÍTÁSA
A 20. században olyan személyek léptek fel a művészeti életben, akik képesek voltak új irányzatokat, értelmezéseket, technikákat teremteni. Ezek a
személyek – többek között V. V. Kandinszkij, P. Klee, Y. Klein – rengeteg
hasonló tulajdonsággal rendelkeztek.
Általuk egy új tehetségtípus kezdte
szárnyait bontogatni. A 21. században
a gyorsan fejlődő technika új kihívásokat görget az emberek elé, amikre
új megoldásokkal, ötletekkel kell reagálni, ahogyan Kandinszkijék is tették
a művészetben. A pedagógiának is
lépést kell tartania ezekkel a tendenciákkal, és figyelmet kell szentelnie
az olyan tehetséges fiatalokra, akik
nemcsak egy területen kimagaslóak,
hanem képesek teljesen új megközelítésekben gondolkodni.
A polimorf típusú tehetség olyan
tehetséges személyt jelöl, aki különböző tehetségterületeken is kiváló teljesítményt nyújt, képes felhasználni és
vegyíteni a különböző intelligenciaterületeken szerzett ismereteit; kreatív
személyiség, aki energiáit és tehetségét valami új létrehozására fordítja. A
Kandinszkij-típusba olyan tehetségek
tartoznak, akik sokoldalúak, kreatívak, különböző művészeti- és intelligenciaterületen is jártasak, újítóként és
katalizátorként hatnak környezetükre.
A polimorf tehetségek azonosításához a WICS- és a Heller-féle
többdimenziós
tehetségmodelleket
használtam, ezeket 3-3 kritériummal
láttam el, továbbá Herskovits Mária
tulajdonságrendszerét alkalmaztam.
A cikksorozat következő részében
konkrét példákkal mutatom be az azonosítási módszert és a tehetségtípus
néhány jelentős képviselőjét.

tehetségmodellje szerint, továbbá,
hogy a Kandinszkij-típusba besorolható-e. A Herskovits-féle tulajdonságrendszer elemeinek beazonosítása
rendkívül nehézkes, mivel nem áll
módunkba teszteket kitöltetni a személyekkel vagy pszichológusokat bevonni a képességek beazonosításába,
ezért ezek nem kerülnek be az azonosítási táblázatba, hanem a művészek
jellemzésében fognak helyet kapni.
Az azonosításhoz a következő táblázatot használom:
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1. táblázat: A polimorf tehetségek
azonosítására használt táblázat

VASZILIJ VASZILJEVICS
KANDINSZKIJ (1866–1944)

2. ábra: V. V. Kandinszkij: Az első absztrakt
akvarell, forrás: link 2.

A POLIMORF TEHETSÉGEK
AZONOSÍTÁSA

A tanulmány terjedelme és a rendelkezésre álló anyagok alapján arra
jutottam, hogy a legmegfelelőbb
módszer a művészek polimorf típusú tehetségének azonosítására az, ha
egy táblázatban átláthatóan jelzem,
megfelelt-e a vizsgált egyén az előző
cikkben bemutatott kritériumoknak,
mind a Sternberg-féle WICS-modell,
mind a Heller-féle többdimenziós

mutatták alkotásait. Franz Marc-kal
megalapították a Der blaue Reiter szerkesztőségét (Györgyi, 2004). Két jelentős kötete jelent meg, A szellemiség a
művészetben 1912-ben, amiben levezeti
a színek kifejezési és pszichikai lehetőségeit, valamint az 1926-os A pont
és a vonal című írása, amiben pedig a
geometrizált formák világába áttevő
festészet racionális szemléletét sugallja.
Jelentős szakasz az életében, amikor
a Weimarban alapított Bauhausban
1922–1933 között, elsősorban falfestészetet és kompozícióelméletet tanított. Életének utolsó tizenegy évében a
franciaországi Neuilly-sur-Seine-ben
töltötte, festészeti nyelve gazdagabbá
vált, megújult ezen időszak alatt
(Princi, 2009).
Kandinszkij egyik legjelentősebb
műalkotása Az első absztrakt akvarell.
Az eredetileg 1910-re datált műalkotásról néhány évvel ezelőtt derült ki,
hogy 1913-ban készült. Az elkészülés
időpontjának módosítása nagy eséllyel
azért történt, mivel Kandinszkij
utólagosan ezzel próbálta gyakorlati
módon alátámasztani az 1910-ben
elkészült A szellemiség a művészetben
című elméleti-esztétikai kötetében
bemutatott gondolatait (Elger, 2009).

1. ábra: Vaszilij Vasziljevics Kandinszkij,
forrás: link 1.

Kandinszkij 1866-ban született Moszkvában. Az egyetem elvégzése után
1896-ban Münchenbe költözött, a
képzőművészeti akadémián tanult
tovább. Pályája elején bekapcsolódott
a fauvizmusba, több kiállításon is be-

Ezzel az alkotással Kandinszkij felszabadítja a művészetet a tárgytól való
függőségtől, ehelyett a belső késztetések, érzelmek nyernek főszerepet. A
forma autonómmá válik, függetlenedik az ábrázolás és a tartalom kötelezettségétől (Princi, 2009).
A festményen a színek és a formák
a lap teljes területén szétszóródnak,
nem alkotnak tömör struktúrát. A fekete tintarajz és a színes akvarellfestés
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mintha egymástól függetlenül mozogna, nem alkotnak kompozíciót. Olyan,
mintha a színek és a vonalak örvénylenének. A mű 1913-ban is teljesen
egyedi volt, bizonytalanságot és nyugtalanságot sugallt (Elger, 2009).
A képen nem ismerhetők fel tárgyak, személyek, csupán alakzatok,
amelyeket „a belső szükségszerűség”
vagy a „dolgok titkos, szellemi, belső
természetének elve” szerint Kandinszkij érzékenysége szabadított fel. Az
alkotó olyan, mint a zene, közvetlenül
idéz elő visszhangot az egyén belsőjében (Princi, 2009).
Ezzel a műalkotással a forma függetlenedik a tartalomtól és az ábrázolástól, ezáltal megszületik az absztrakt
művészet (Princi, 2009).
KANDINSZKIJ JELLEMZÉSE
ÉS TEHETSÉGTÍPUSÁNAK
AZONOSÍTÁSA

Kandinszkij első számú vonzalma –
a festészeten túl – a zene volt, főleg a
dodekafónia érdekelte. Ez a szenvedély
végigkísérte az életét, ezért keresett
közös vonásokat a zenei és festészeti
formák között, pl. Az első absztrakt
akvarell festményen. Ezenfelül további
tehetségterületeken is kimagasló eredményeket mutatott fel, főleg az intellektuális, praktikus és pszichomotoros
készségek terén (Bernard, 2000).
A zenéhez kapcsolatos kötődését
a következőképpen írja le: „A szín –
billentyű, a szem – zongorakalapács,
a lélek – sokhúrú zongora. A művész
olyan kéz, amely a billentyűk segítségével célszerű rezgésbe hozza az emberi lelket” (Princi, 2009).
Kandinszkij kimagasló intellektuális képességeit bizonyítja, hogy jogot
tanult, a Bauhausban tevékenykedett,
művészetelméleti írásokat alkotott. A
valóságról alkotott dualista felfogás
filozófiáját rendkívül részletesen és
rendszerezetten dolgozta ki például
A szellemiségről a művészetben című
kötetében (Micheli, 1978). A kimagasló praktikus és pszichomotoros
készségeiről tanúskodik például az
1920 körül készített Csésze és alátét díszítése, továbbá több szék és íróasztal
díszítése (Guerman, 2005).
Kandinszkij
művészetfelfogására
jellemző, hogy jellemzően ovális formációkat választ, vagy súlyos fehér
szegéllyel mozdítja ki a kompozíciót a
középpontból. A grafikai elemek kettős rendszerét vezeti be – fekete vonalakat és színes formákat használ –,

viszont ezeket függetleníti egymástól
(Bernard, 2000).
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2. táblázat: Kandinszkij tehetségének
azonosítása

Kandinszkij kitűnő kombinációs képességgel rendelkezett, független és
kritikus gondolkodó volt, ötletgazdag,
nonkonformista, lelkes és kíváncsi.
Nem hiszem, hogy nagy titkot árulok
el, ha azt mondom, Kandinszkij megfelel a Kandinszkij-típus feltételeinek.
A művész tanúbizonyságot tett arról,
hogy sokoldalú, kreatív, jártas különböző művészeti és intellektuális területeken, illetve újító is volt, tekintettel
arra, hogy neki köszönhetjük az absztraktív művészeteket, és ugyanezzel
azt is bizonyíthatjuk, hogy katalizátor
volt, hiszen a mai napig újabb és újabb
művészek tekintik őt kiindulópontként alkotásaikhoz.

Egyiptomot és Afrika több országát is.
Ő is kapcsolódik a Bauhaushoz, 1920–
1929 között művészetelméletet, majd
szőnyegszövést és üvegfestést tanított
ott (Bernard, 2000). 1933-ban visszavonult Svájcba (Györgyi, 2004).
Paul Klee-t nehezen lehetne azonosítani valamely művészeti törekvéssel
vagy besorolni egy művészeti irányzatba. Voltak korszakai, amikor a lírai
absztrakcióhoz, a dadaizmushoz és
a szürrealizmushoz csatlakozott. Tanított a Bauhausban, és profi szinten
hegedült több zenekarban is, például
1903 és 1905 között a berni városi zenekarban.
A Főutak és mellékutak című festménye lehetne Paul Klee életrajzának mottója is. Amikor a kép készült,
Dessauban élt és a Bauhausban tanított. A képet az egyiptomi útja után
készítette, ennek hatása megfigyelhető
az alkotáson (Elger, 2009).

PAUL KLEE (1879–1940)

4. ábra: P. Klee: Főutak és mellékutak,
forrás: link 4.

3. ábra: Paul Klee, forrás: link 3.

Klee 1879-ben született a Bern közeli Münchenbuchseeben. Élete során
sokat utazott, többek között Párizsban és Münchenben töltött hosszabb
időszakokat, de megjárta Tunéziát,

A festmény teljes felületén húzódó hálózat keskeny téglalapok rácsára osztja az alkotást. Sárga, kékes és zöldes
színek töltik ki a formákat, amiknek
halvány felszíne azt a látványt kelti,
mintha meg lenne világítva hátulról. A
színek Egyiptom ragyogó fényeit idézik. A téglalapok és a hálózat egy tájat
vetítenek ki a megfigyelőben, látunk
folyót, utat, mellékutat, megmunkált
földeket. Érdekes, hogy a mellékutak
sokkal élénkebbek, változatosabbak és
izgalmasabbak, mint a főutak (Elger,
2009).
Klee az egyszerűsített jelek, kódok
mesteri feltalálója, egyszerre használt
egyedi jelképeket és konkrét jeleket:
számokat, betűket, nyilakat – ezekkel

irányította a szemlélő figyelmét (Elger,
2009).
A tréfás kísérletezés és a művészi
keresés végső összeolvadása jellemzi
az alkotást. A teremtő először fölépíti az egyensúly és a harmónia formális törvényeit, követve a természetet,
majd megreformálja, és nevet ad neki,
ami néha szeszélyes, néha komoly,
de mindenképpen része a játéknak
(Gombrich, 1972).

YVES KLEIN (1928–1962)

Day is blue
silence is green
life is yellow
light traces
lines, and never ends,
and I trail behind,
transpierced by indifference!
1953

KLEE JELLEMZÉSE ÉS TEHETSÉGTÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA

Az életrajz áttekintését követően
egyértelmű, hogy Klee több különböző készség és kompetencia terén
kimagasló volt kortársai közül. Magas szinten foglalkozott képzőművészettel, zenével és kézművességgel,
valamint elméleti területen is kiváló
eredményeket produkált. Az 1925ben megjelent Pedagógiai vázlatkönyv
című könyvében összegezte azokat
az elméleti és pedagógia alapelveket,
módszereket és gyakorlatokat, melyeket a Bauhausban alkalmazott. Ez több
későbbi művészeti iskolának is elméleti alapjául szolgált (Bernard, 2000). A
fentiek alapján egyértelmű, hogy Klee
megfelel a polimorf tehetségtípus azonosítási kritériumainak.
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nem azonosítható biztosan,
többségében jellemző rá a
meghatározás

3. táblázat: Klee tehetségének azonosítása

A Kandinszkij-típus beazonosítása kicsit már bonyolultabb, mivel Kleehez
nem kapcsolható új művészeti irányzat elindítása. Ő egy szabad gondolkodású, független alkotó volt, akit nem
lehetett beskatulyázni, egyik művészeti irányzathoz sem lehetett besorolni, ő
maga egyénként volt egyenlő egy művészeti stílussal, világgal, irányzattal.
Sokoldalú, kreatív és újító művész volt,
aki magába szívott minden hatást, kultúrát, amivel csak érintkezett, megfigyelhetőek az épp aktuális utazásainak
hatásai az alkotásokon, a filozófiáján.
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5. ábra: Yves Klein, forrás: link 5.

Klein Nizzában született, alkotóművészetében a szülővárosának éjszakai égboltjának egyik árnyalata ihlette meg,
és hatására kezdte meg a monokróm
korszakát. A kék ezen árnyalatát később róla nevezték el Klein Blue-nak.
1960. március 9-én tartotta az első
nyilvános „Anthropomentry” kiállítását, ahol három meztelen modellt
irányított, miközben a zenekar a Monoton szimfóniáját játszotta. 1961-től
a négy elemmel kezdett dolgozni.
Yves Klein igyekezett megfosztani
autonómiájától a művészetet, alá szerette volna rendelni bizonyos társadalmi, filozófiai céloknak. A művész szerinte inkább filozófiai rendszert alkot.
Nagy hatással volt rá az űrkutatás fejlődése, a „kozmosz feltárulása”. Alkotásainak egy része elsősorban a halálát
megelőző időszakban kapcsolódtak a
négy elemhez vagy az űr végtelenségéhez (Perneczky, 1967).
Saját bevallása szerint 1947-ben
kezdett érdeklődni a monokróm víziók iránt. Ekkor készültek el az első
kísérleti képei, amiknek az volt a célja,
hogy lássa ezen víziók megjelenését
a valóságban. Ezekkel kapcsolatban
nyilatkozott úgy, hogy az „abszolút
szabadságot” tapasztalta meg az
alkotás közben (Klein, 1974).
Yves Klein sokszínűségét, polimorf
típusú tehetségét kiválóan bizonyítja, hogy a Selected Writtings (1974) c.
kötetében képein, rajzain és naplóbejegyzésein felül helyet kaptak a versei
és kottái is. Versei ezidáig nem jelentek
meg külön kötet formájában, ezekben
jellemzően művészeti filozófiáját fogalmazta meg. A Selected Writtings
(1974) kötetben például ilyen versek
kerültek publikálásra:

A nap kék
a csend zöld
az élet sárga
fényű nyomokat húz
amik sose érnek véget,
és ez a nyomvonal mögötte
különbözőséggel van átitatva!
(saját fordítás)
Kottái közül az egyik legérdekesebb
a Symphonie Monoton-Silence, azaz a
Monoton-csend/némaság szimfónia.
Az mű különlegessége, hogy 1947–
1961 datálással látta el Klein, és több
helyen megjegyzéseket fűzött hozzá. A
keltezés alapján feltételezhetjük, hogy
ez a darab 19 éves kora óta haláláig
folyamatosan jelen volt a munkásságában, csiszolgatta, újra és újra elővette.
Jegyzeteiben úgy beszél a „monoton
szimfóniáról”, hogy ebben benne van
minden, ami az életben szeretne lenni.
A szimfónia tizennégy perces darab, és
egy folyamatos, hosszan dongó hangból áll, aminek nincs kezdete, sem
vége (Klein, 1974).
1956-ban Yves Klein még nem használta a művészetében a „monokróm”
kifejezést, helyette a „unicolor” festményeket mutatott be. Egy évvel később a Galerie Colette Allendy-ben
mutatott be húsz monokróm képet,
ekkor döntötte el, hogy továbbiakban
csak ilyen formában tudja elképzelni
az alkotást (Klein, 1974).
A halálát megelőző hét évben mintegy 1000 alkotást, művészeti objektumot készített. Az elemekkel való munka során próbálta kizárni a művész
jelenlétét az alkotásból. A víz elemet
úgy próbálta megfogni, hogy az autó
tetejére erősített egy vásznat, és esőben elvezetett Párizsból Nizzába és
vissza. A tűz esetén lángszóróval „festett”. Az emberi testet is egy elemként
kezelte, ehhez az időszakhoz köthetőek az „Anthropomentry” kiállításai.

Sajnos korai halála megakadályozta,
hogy befejezze ezt a korszakát (Almássy, 1982).Yves Klein nem köthető
semmilyen képzőművészeti stílushoz.
Feltámasztotta a dadaista rendezvények polgárpukkasztó vagy legalábbis meghökkentő hagyományait.
Úgynevezetett „rituális összejöveteleket” szervezett – ilyenek voltak például
az „Anthropomentry” rendezvények
(Perneczky, 1967).
Vele kezdődnek azok a művészeti
törekvések, amelyek nem a kész alkotást tekintik a művészet céljának, hanem a mű elkészítésének folyamatát.
Ez lehetőséget kínál arra, hogy a néző
is társszerzőként részt vehessen az alkotás folyamatában, így Klein tekinthető a mai happening műfaj előfutárának (Perneczky, 1967).
Klein
különböző
művészeti
területeken is tevékenykedett, és
folyamatosan kereste ezek kombinációs lehetőségeit (például az
Anthropomentry projekt). Ebből
kifolyólag Klein megfelel mind a
WICS-, mind a Heller-modell kritériumainak.
Stílusirányzat
Fauvizmus

Kubizmus

Expresszionizmus

Dadaizmus

Szürrealizmus

1945 után

Szempont

Megfelelt-e

Szempont

Megfelelt-e

WICS-1. krit.

igen

Heller-1.

igen

krit.

WICS-2. krit.

igen

Heller-2.

igen

krit.
WICS-3. krit.

igen

Heller-3.

igen

krit.
Ogilvie–Kan-

igen

dinszkij-típus

4. táblázat: Klein tehetségének azonosítása

Egyértelmű, hogy Yves Klein újítóként
és katalizátorként is máig nagy hatással van a művészeti életre és stílusokra.
Új műfajok megteremtésével a happening és a body art előfutára volt. Foglalkozott zeneszerzéssel, költészettel és
filozófiával. Ezek alapján kijelenthető,
hogy beilleszkedik a Kandinszkij-típus tehetségmodelljébe.
TOVÁBBI POTENCIÁLIS
POLIMORF TEHETSÉGEK

részletesen bemutassam és elemezzem
a művészek munkásságát és képességeiket, ezért egy táblázatba gyűjtöttem azon lehetséges személyeket,
akik további vizsgálatra érdemesek. A
táblázatban a 20. század első felének
legjelentősebb képviselői, továbbá a
Bauhaus – fentiekben bemutatott képviselőin kívüli – oktatói kaptak helyet.
Az 5. táblázat alapján további következtetések is levonhatók azzal kapcsolatban, hogy mennyire gyakori a
polimorf tehetségtípus, továbbá, hogy
mennyire jelentős a jelenlétük a 20.
század művészetében. A táblázatban
szereplő tizenöt személynek valószínűsíthető, hogy kb. az 50%-a polimorf
tehetségtípusba sorolható, és 30%-uk
pedig a Kandinszkij-típusba. Ez alapján a 20. század mozgalmas és rendkívül gyorsan fejlődő korszaka jelentős
képviselőinek nagy része polimorfnak
tekinthető. Láthatjuk a táblázat alapján, hogy ezen személyek mennyire
jelentős változást tudnak elérni a művészetekben.

Terjedelmi okokból nincs mód
arra, hogy az előzőekhez hasonlóan

Művész
Jellemzés
Henri Matisse Nagy eséllyel polimorf tehetségtípus, mivel különböző irányzatok köthetők a nevéhez, így lehetséges Kandinszkij-típus.
André Derain Lehetséges, hogy polimorf típus, de mivel nem indított el egy új irányzatot, saját stílust, ezért biztosan nem Kandinszkij-típus.
Georges
A kubizmus elindítója, egyértelműen útkereső, de nem mutatott tehetséget más intelligenciaterüBraque
leten.
Pablo Picasso A kubizmus elindítója, egyértelműen útkereső, de nem mutatott tehetséget más intelligenciaterületen.
Franz Marc Ifjúkorában mutatott tehetséget más intelligenciaterületen, viszont húsz éves kora után ez teljesen
eltűnt. Kis eséllyel polimorf tehetség.
Lyonel
Tehetséges képzőművész, ám nem mutatott tehetséget más tehetségterületen.
Feininger
Oskar
Tehetséges képzőművész, ám nem mutatott tehetséget más tehetségterületen.
Schlemmer
Moholy-Nagy Nagy eséllyel polimorf tehetségtípusú művész, mivel több irányzat elindítója is, várhatóan KanLászló
dinszkij-típus.
Hannes
Tehetséges építész, ám nem mutatott tehetséget más tehetségterületen.
Meyer
Hans Arp
Nagy eséllyel polimorf tehetségtípus, több irányzat elindítója is, várhatóan Kandinszkij-típus.
Tristan Tzara Lehetséges, hogy a polimorf tehetségtípusba tartozott, de kevés kutatható anyag maradt fent, további kutatást igényel a bizonyítás.
Marcel
Nagy eséllyel polimorf tehetségtípus, több irányzat elindítója is, várhatóan Kandinszkij-típus.
Duchamp
Hans Arp
Nagy eséllyel polimorf tehetségtípus, több irányzat elindítója is, várhatóan Kandinszkij-típus.
Max Ernst Költészettel és képzőművészettel foglalkozott, lehetséges, hogy a polimorf tehetségtípusba tartozott.
Egy művészeti irányzat elindítója is, várhatóan Kandinszkij-típus.
Joan Miró Tehetséges festőművész, ám nem mutatott tehetséget más tehetségterületen.
Lucio Fontana Nagy eséllyel polimorf tehetségtípus.
5. táblázat: További potenciális polimorf tehetségek

A KUTATÁS JÖVŐJE ÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A polimorf tehetségekkel kapcsolatos kutatások jóval előremutatóbbak,
mint amit ez a tanulmány megenged.
Írásommal arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy szükséges a
polimorf típusú tehetségekkel való
foglalkozás, illetve további kutatásokat igényel a témakör. A 20. század
tapasztalatai alapján könnyen elképzelhető, hogy a jövőnk és a társadalom
fejlődése szorosan köthető az ilyen képességekkel rendelkező személyekhez,
hiszen új perspektívákra és rengeteg
kreativitásra van szükség.
Elsősorban további személyek beazonosítása lenne fontos, nemcsak a
művészet területén, hanem a számítástechnikában, a tudományban és egyéb
területeken is. Ezeket kiértékelve létre
lehetne hozni egy olyan azonosítási
módszert, amivel képesek vagyunk
felismerni nemcsak lezárt életművek
esetén, hanem már az alapiskolában is,
kik a polimorf típusú tehetségek. Számukra pedig egyéni tehetségfejlesztő
programot kellene kidolgozni.
FELHASZNÁLT IRODALOM:
BERNARD, E. 2000. A modern művészet.
Budapest: Helikon Kiadó, 2000.
DE MICHELI, M. 1978. Az avantgardizmus. Budapest: Képzőművésteti Alap, 1978.
ELGER, D.2009. Absztrakt művészet,
Taschen/Vince Kiadó, 2009.
GOMBRICH, E.H: 1972. Művészet és illúzió. Budapest: GONDOLAT, 1972.
GUERMAN, M. 2005. Vaszilij Kandinszkij.
Budapest: Gabo Kiadó, 2005.
GYÖRGYI, I. – PUTNOKI, I. 2004. Egyetemes művészettörténet. Budapest: Park
Könyvkiadó. 2004.
KLEIN, Y. 1874. Selected Writtings, The
Tate Gallery, 1974.
PERNECZKY, G. 1967. A kortárs nyugati képzőművészet fő irányai. in: Valóság, [online]. 1967.
vol. 10, no 8 [cit. 2020.03.20.] <https://adtplus.
a r c a n u m . h u / h u / v i e w / Va l o s a g _ 1 9 6 7 /
?query=yves%20klein&pg=961&layout=s>.
PRINCI, E. 2009. Az expresszinonizmustól
a szürrealizmusig. Budapest: Corvina Kiadó,
2009.
link 1: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Vaszilij_Vasziljevics_Kandinszkij#/media/
F%C3%A1jl:Vassily-Kandinsky.jpeg
link 2.: https://www.wassilykandinsky.net/
work-28.php
link 3: https://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_
Klee#/media/F%C3%A1jl:Paul_Klee_1911.jpg
link 4.: https://www.paulklee.net/highwayand-byways.js
link 5: https://zeynepkinli.wordpress.
com/2009/05/15/825/
link 6.: http://www.yvesklein.com/en/
o euvres/vie w/10/f ire-paint ings/614/
untitled-firepainting/?of=0

PATAI ILONA

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI –
A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI
EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPVETŐ
FELTÉTELEI
A gyermekek helyes nevelése és oktatása az iskola és a család számára is
egyformán fontos, ezért szükségesnek tartjuk, hogy mindkét intézmény
a megfelelő utat keresse az együttműködéshez. Az intézményeken belül a
szülők és pedagógusok kölcsönösen
keresik egymás segítségét, azonban
ez leggyakrabban akkor következik be, hogyha valamilyen problémák merülnek fel. A legtöbb szülő
gyermeke osztályfőnökével alakít ki
bizalmas kapcsolatot, mivel ő az a
személy, aki az osztályát látogató diákokat legjobban ismeri. Azonban
ahhoz, hogy a tanár a diáknak szükség esetén segítséget tudjon nyújtani,
ismernie kell a családi hátterét, szüleivel való kapcsolatát. Megfelelő partneri kapcsolat csak akkor alakulhat
ki a szülők és pedagógusok között,
hogyha képesek lesznek egymást
kölcsönösen tájékoztatni, és megtalálják a közös utat a gyermek pozitív
irányú nevelése érdekében. Bodonyi
(2006) szerint a szülő a családban
köteles olyan feltételeket kialakítani,
melyek biztosítják a gyermek testi,

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. Azonban az iskolának is vannak
a gyermekkel kapcsolatban bizonyos
kötelezettségei, amelyekről a szülőnek is tudomást kell szereznie. Ezért
kell őt tájékoztatni, rendszeresen informálni a gyermek fejlődésével, magaviseletével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatban, illetve szükség
esetén tanácsokkal ellátni. Ahhoz,
hogy a kölcsönös kommunikáció
létrejöhessen, olyan együttműködési
formákra van szükség, ahol zavartalanul tudnak a partnerek kapcsolatot
teremteni és azt rendszeresen ápolni.
A család és a pedagógusok találkozásai leggyakrabban előre meg vannak
tervezve, azonban úgy véljük, hogy
ezeket a találkozásokat bármikor kölcsönös megegyezés alapján is meg lehet valósítani.
Az együttműködési formák folyamatosan alakultak ki, a társadalmi
körülmények befolyása alatt változásokon mentek keresztül. Így születtek meg a hagyományos és újszerű együttműködési, kapcsolattartási
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formák, melyeknek van csoportos és
individuális változata.
A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
HAGYOMÁNYOS FORMÁI

A legtöbb iskolában a legrégebbi hagyományos együttműködési formák
közé tartoztak és manapság is tartoznak: a szülői értekezlet, a családlátogatás, a fogadóóra és az ellenőrző könyvekben leírt üzenetek.
A szülői értekezleteket az iskola vezetősége szükség szerint szervezi meg,
amikor közös tájékoztatót tartanak az
összes szülő részére. Osztályszinten
az osztályfőnökök több alkalommal
találkoznak a szülőkkel, amikor nevelési-oktatási problémák megvitatására kerül sor, vagy valamilyen konkrét helyzetet kell megoldaniuk. Az
osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a
tanulók magatartásáról, tanulmányi
eredményeiről, osztályon kívüli tevékenységeiről, az osztály tanulmányi
helyzetéről és szükség esetén kitérhet
más témákra is (pl. ballagás, szalagavató, stb.).
Néhány szakember nem tartja igazán hatékonynak ezt az együttműködési formát, mégis úgy véljük, hogy ebben nagy szerepet játszik a pedagógus
személyisége, találékonysága (érdekes
előadások biztosítása) és a szülőkhöz
való viszonya, mely legfőképpen meghatározza a szülői részvételt.
Érdemes lenne olyan szakembereket (pszichológust, gyermekorvost
stb.) meghívni a szülői értekezletre,
akik olyan előadásokkal készülnének,
amelyek felkelthetik a szülők érdeklődését. Ezeket a találkozókat fontos
előre megtervezni, időben értesíteni a
szülőket, kellőképpen megszervezni.
A téma kiválasztásánál figyelembe kell
venni az életkori sajátosságokat, az aktuális problémákat, stb.
Néhány pozitív példa a gyakorlatból, hogyan lehetne az alsó tagozatos
gyermekek szüleit motiválni, hogy
minél többen vegyenek rész a szülői
értekezleten:
- nagyobb érdeklődést vált ki a szülőkben, hogyha a pedagógus már a
tanév kezdete előtt felveszi az első
osztályos gyermekek szüleivel a kapcsolatot,
- a pedagógus a szülői értekezleten az
osztályközösségre vonatkozó általános témákat az összes szülő jelenlétében közölje, azonban a konkrét gyer-

mekkel kapcsolatos információkat a
szülővel individuálisan ismertesse,
- alakítson ki olyan találkozásokat,
pl. „munkaműhelyeket” szervezzen,
ahová együtt hívja meg a szülőket és
a gyermekeket, olyan tevékenységek
megszervezését biztosítsa, amelyek
érdekesek lehetnek a tanulók számára – madáretetők készítése, egyszerű
édességek, saláták készítése, de lehet
ez egy erdei túra, stb.
Individuális konzultáció a fogadóórán – hetenként lehet fogadóórát tartani, lehetőséget adni az individuális
találkozásra a szülő számára. Minden
érdeklődő szülő kaphat tájékoztatást
gyermeke tanulmányi eredményeiről,
viselkedéséről és a közösségben elfoglalt helyéről. A pedagógiai konzultáció
keretén belül közös megoldást találhatnak a pedagógiai, családi és más
jellegű problémákra. Az iskola feladata biztosítani, hogy ezeken a fogadóórákon a szülők diszkréten, nyugodt
körülmények között tudjanak beszélgetést folytatni gyermekük pedagógusával.
Családlátogatás – ez az együttműködési forma lehetővé teszi a pedagógus
számára, hogy jobban megismerje a
gyermek szüleit, családi hátterét és
azt a környezetet, melyben él. A pedagógus megbizonyosodhat arról, hogyan viselkedik otthon a gyermek, és
hogy megfelelő körülmények között
zajlik-e a nevelése. A családlátogatás
hozzásegíthet a tanuló viselkedésében
előforduló negatív jelenségek okainak
megmagyarázására. Fontos, hogy a
pedagógus megfelelően tudja kezelni a
helyzetet. Mivel a szülő biztonságban
érzi magát az otthonában, olyan tényeket is feltárhat, amelyekről eddig nem
volt bátorsága beszélni.
Családlátogatásra manapság nagyon ritkán kerül sor, de hogyha mégis próbálkozik a pedagógus, csak előre
megbeszélt időpont alapján történhet
ez. Legyakrabban akkor kerül sor
családlátogatásra, hogyha problémás
gyermek neveléséről van szó, illetve ha
a szülők kevés érdeklődést mutatnak
az együttműködés terén, és többszöri
felszólítás után sem jelennek meg a
szülői értekezleteken.
Ellenőrző könyv – ez egy hivatalos
dokumentum, ami a tanuló érdemjegyeinek és viselkedésének ismertetésére szolgál. Nagyon jó közvetítő a
család és az iskola között, megfelelő

használata biztosítja, hogy a pedagógus folyamatosan tájékoztassa a szülőt
gyermeke tanulmányi eredményeiről
és viselkedéséről. Az ellenőrző könyv
ezért nemcsak a szülő, de a pedagógus
számára is állandó információforrás
lehet. A számítástechnika és internet
rohamos fejlődése lehetővé tette, hogy
ma már a legtöbb iskolában bevezették
az ellenőrző könyvek elektronikus változatát (Füle, 2002–Višňovský, 2005–
Beňo et al., 2006–Bodonyi et al., 2006–
Barabásová, 2014–Marton, 2019).
A CSALÁD ÉS AZ ISKOLA
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
RENDHAGYÓ FORMÁI

A szülői értekezletek, a fogadóórák és
a családlátogatások sokszor új fényben
mutatták be a gyermeket, eddig ismeretlen dolgokat tártak fel a szülők és
a pedagógusok számára. A 21. század
gyorsan változó társadalmi körülményei nagy hatással vannak az intézményes nevelésre, a család és az iskola
együttműködésének kapcsolattartási
formáira, ami flexibilis, rugalmas kapcsolattartási formák kialakulását eredményezte az együttműködés terén is.
Az áttanulmányozott szakirodalom
és néhány alapiskola vezetőjével folytatott beszélgetések alapján ismertetünk néhány újabb keletű együttműködési formát.
Szülői értekezlet, kicsit másképp –
egyre több pedagógus alkalmazza,
igyekszik érdekesebb formában megszervezni a szülői értekezletet, melyet
ismerkedésre irányuló játékkal is lehet
kezdeni. Ilyen lehet a „Kapcsolatok
pókhálója”, amelyet nemcsak a tanulók, de a szülők első találkozása során
is lehet alkalmazni. Ez a kellemes légkör kialakulását teszi lehetővé, a szülők lehetőséget kaphatnak arra, hogy
ne csak a pedagógussal, hanem egymással is megismerkedhessenek.
A múlt hét tükre – az alapiskola alsó
tagozatos tanulói számára lehet bevezetni, akik sok esetben elfelejtik, mit
csináltak aznap vagy a hét folyamán
az iskolában. Minden hét utolsó óráján kitöltenek egy lapot, melynek címe
„Hírek az osztályunkról”. Ennek célja
tájékoztatni a szülőket arról, mit tanultak és mivel foglalkoztak a hét folyamán, miben voltak sikeresek, illetve
mit kell még teljesíteniük.
Kommunikációs kör – az osztályfőnök, a tanulók és a szülők (hogyha
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igényt tartanak rá) heti egy alkalommal megbeszélésen vehetnek részt,
ahol különböző témák megvitatására
kerül sor. A közös találkozások célja a bizalomépítés a három partner,
a pedagógus – tanuló – szülő között,
valamint közös megoldások keresése
a problémákra. Ezeket az összejöveteleket szükség szerint lehet szervezni, ahol különféle tevékenységekben
együttműködnek a tanulók és a szülők. További cél lehet a konfliktuskezelő módszerekkel való ismerkedés,
melyeket a szülők otthoni közegben is
alkalmazhatnak.
Kérdőívek a szülők részére – a szülői vélemények kinyilvánítására és az
együttműködés színvonalára irányulnak. Hátránya, hogy nagy a veszélye
a felületes kitöltésnek vagy a kérdőív
ignorálásának.
Alkotó műhelyek (tematikus
workshopok) – leggyakrabban az iskolai klubokban, a karácsonyi és húsvéti
ünnepek ideje alatt valósulnak meg.
Segítenek ráhangolódni a különféle
ünnepekre és megismerni a családi
szokásokat. A diákok általában a szülőkkel közösen készíthetnek díszeket,
tárgyakat az ünnepnek megfelelően.
Az alkotások lehetnek versek, dalok
vagy más irodalmi művek is. A diákok
és a szülők csoportokban együttműködnek különféle tevékenységekben.
Az ünnepeken kívül lehet szervezni
a tananyaggal kapcsolatos összejöveteleket is, amikor összefüggéseket keresnek a tananyag és az életben való
felhasználása között. Pl. az egészséges
életmóddal kapcsolatban készíthetnek
egészséges ételeket, salátákat, amit közösen elfogyasztanak a szülőkkel. A
nagyszülők is részt vehetnek a közös
munkában, hiszen a szülők elfoglaltsága miatt a gyermekek sok időt töltenek
el velük.
Nyitott napok a szülők részére – az
iskolák leggyakrabban beiratkozáskor szerveznek nyílt napot, amikor a
szülő gyermekével együtt érkezik az
iskolába, ahol megismerkedik az osztályfőnökkel, és betekintést nyerhet az
osztályban zajló nevelő-oktató folyamatba.
Nyitott hetek, napok, órák – az iskola
azzal a céllal is szervezhet nyitott napokat vagy heteket az iskolában, hogy
a szülő betekintést nyerjen egy tanítási óra menetébe, és megfigyelhesse a

pedagógust munka közben. Vannak
olyan szülők, akik meg szeretnék ismerni a nevelési célokat, a mindennapi gyakorlatot, kíváncsiak, hogyan
dolgozik és viselkedik gyermekük,
tehát több információt szeretnének
szerezni gyermekük tanulmányi előmeneteléről, ismereteinek hiányosságairól. Az iskola szervezhet szabadidős, kulturális és sportprogramokat,
amin szintén közösen vehetnek részt a
szülők, pedagógusok és a tanulók.
Javaslatok postaládája – a pedagógus
az osztálya előtt egy dobozt helyez el,
mely arra szolgál, hogy a szülők névtelenül kinyilváníthassák véleményüket és javaslataikat bármilyen témával
kapcsolatban.
Közös programok, kirándulások – a
pedagógusok által szervezett közös
kirándulásokon és tanulmányi utakon
együtt vesznek részt a pedagógusok,
szülők és a gyermekek. Ezeknek a
programoknak a célja megismerni a
szülőket, pedagógusokat, megtapasztalni, milyen a gyermek viselkedése
más közegben, más tevékenység közben.
Rétegcsoport-megbeszélés – a pedagógus olyan szülők csoportjával folytat
megbeszélést, akinek a gyermeke valamilyen tényező alapján egy csoportba
sorolható, ilyen pl. tehetséges gyermekek csoportja.
Manapság az internet is jól kihasználható az együttműködés terén
(e-napló, Facebook, e-mail): különböző online fórumok és internetes oldalak
segítségével is tarthatják a partnerek az
állandó kapcsolatot (Kurincová, 2001,
Gogolová, Kolcunova, Pivoarčiova,
2008, Frýdková, 2007; Maslová et al.,
2011; Perlusz et al., 2012; Barabásová,
2014).
A pedagógus számára meghatározó
tényező, hogy a szülőkkel jó kapcsolatban legyen, ezért sok esetben a pedagógus a kapcsolat kezdeményezője.
Lényeges, hogy ez a kapcsolat ne csak
egyoldalú legyen, ezért a szülőknek
szintén törekedniük kell az együttműködésre.
A koronavírus-járvány, az iskolák
bezárása nagy változásokat hozott az
iskolarendszerben, előtérbe került a
digitális oktatás. Ebben a formában az
általános iskolák alsó tagozatos tanulói
a szülők részéről nagyobb odafigyelést
és segítséget igényeltek, amely a peda-

gógusok és szülők közötti kapcsolatot
is nagyban megváltoztatta.
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GYETVAI ANNA

A GYÁSZ ÚTVESZTŐJÉBEN (3. RÉSZ)
Minden útvesztőből van egy kivezető út. Legyen az egyszerű, rövid vagy
kacskaringós, sok zsákutcával, esetleg
az ember hamar megtalálhatja a kiutat,
vagy bolyonghat benne hosszú ideig…
Mégis, egyszer, valamilyen módon, új
átélésekkel, tapasztalatokkal – elér a
végéhez. A gyász útvesztőjében című
sorozat harmadik, befejező részében
először a poszttraumás növekedésről
lesz szó, majd egy alapiskolásoknak
szóló iskolai veszteségfeldolgozó programot mutatok be.
POSZTTRAUMÁS NÖVEKEDÉS

„Veszteségek-e a veszteségeink valójában? Mit szólnánk, ha egy varázsló
felajánlaná, hogy megszabadít minket
életünk legfájdalmasabb élményeitől,
leggyötrelmesebb traumáitól? Örülnénk? El tudnánk engedni őket? Nem
valószínű. Átélt veszteségeink ugyanis
többnyire életünk ajándékai is: változásra, önmagunk meghaladására
kényszerítenek bennünket. Személyiségünk gazdagodásához pedig még
akkor is ragaszkodunk, ha megfizettük
az árát” (Singer, 2016).
Amikor a gyermekkorunk meghatározó meséire vagy filmjeire gondolunk, eszünkbe juthat, hogy a legtöbb
ilyen történetben a főhős valamilyen
igazi nehéz megpróbáltatáson megy
keresztül. Sokszor kilátástalannak látszik a helyzet, úgy tűnik, nem létezik
jó megoldás. Aztán valahogy a dolgok

mégiscsak jóra fordulnak, mégis megérkezik a küzdelmek pozitív hozadéka, ami megváltoztatja hősünk életét.
Sokszor nincs ez máshogy a való életben sem. Nem történnek velünk csak
rossz dolgok, a régi mondás, hogy
„minden rosszban van valami jó”, nem
alaptalan. A kérdés, hogy képesek vagyunk-e észrevenni, elfogadni, befogadni, értékelni, ha valamilyen pozitív
változás történik az életünkben.
A poszttraumás növekedést talán
legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, hogy ez egy „a pszichológiailag traumatikus életesemények után
kialakuló pozitív lélektani változás”
(Tanyi, 2015). A poszttraumás növekedés kifejezést 1996-ban alkotta meg
Richard G. Tedeschi és Lawrence G.
Calhoun (Tedeschi, Calhoun, 1996).
A szerzők fontos tényezőnek tartották,
hogy ilyenkor az egyén olyan személyiségfejlődésen megy keresztül, amely
felülmúlja a traumatikus esemény bekövetkezése előtti állapotát (Tedeschi,
Calhoun, 2004).
A poszttraumatikus növekedésnek
öt fő faktora, területe létezik (Tedeschi,
Calhoun, 1996, 2004; Tanyi, 2015):
Az élet fokozott értékelése: ebben az
esetben az egyén jobban értékeli az
életet önmagában. Az apró örömöknek is nagy jelentőséget tulajdonít (pl.
egy baba vagy idegen mosolya, természeti jelenségek, egy kedves, bátorító
szó stb.), amelyekre korábban nem

fordított igazán figyelmet, és megváltozhat a dolgok fontossági sorrendje is
(pl. a család, a társas kapcsolatok előtérbe helyeződnek a munkával szemben).
Jelentéstelibb interperszonális kapcsolatok megélése: az egyén ráébred a
társas kapcsolatainak fontosságára, elkezd nagyobb energiát fektetni a kapcsolatai fenntartására, megnövekedhet
az empátiára való képesség (sokan
ilyenkor kezdenek különféle önkéntes,
segítő foglalkozásokat végezni).
A személyes erő érzetének fokozódása: ilyenkor az egyén olyan erőt érez
önmagában, hogy bár történhetnek
még az életében kevésbé jó dolgok
vele, de ha ezt meg tudta oldani, túl
tudta élni, akkor a még előtte álló nehézségek legyőzése is menni fog. Elégedettebb lesz önmagával és a problémamegoldó készségeivel is.
Új lehetőségek felismerése: a traumatikus esemény hatására az egyén egész
nézőpontja változhat, formálódhat,
ezáltal olyan lehetőségeket láthat meg,
amelyek eddig nem kerültek a középpontba. Sokan ilyenkor pályát változtatnak, új célokat tűznek ki maguk elé.
Spirituális élményekkel való gazdagodás: az egyén érdeklődésében nagyobb hangsúlyt kapnak az egzisztenciális kérdések (pl. Mi az élet értelme?
stb.), és elképzelhető, hogy az egyén
vallásos lesz, Isten felé fordul, esetleg
közelebb érzi magát hozzá.

VESZTESÉG

A felsorolt területeken kívül a szakirodalomban egy hatodik terület is
kezd erőteljesen megjelenni, az egészség fokozott értékelése és az egészségmagatartás pozitív irányú változása.
Ez leginkább valamilyen szomatikus
betegséget átélt vagy ilyen típusú betegségben elhunyt személyt kísérő
egyéneknél jelenik meg. A lényege,
hogy a személy elkezd több figyelmet
fordítani az egészséges életmódra, illetve felhagy az egészségre káros magatartással (pl. dohányzás, mozgásszegény életmód, stb.). Sokan úgy érzik,
hogy a betegség hatására erőt kaptak a
változtatásra (Hassani és mtsai, 2009).
Az, hogy a traumát, veszteséget átélt
egyén hogyan tudja megtapasztalni a
poszttraumás növekedést, nagyban
függ az őt körülvevő környezettől, annak reakcióitól. A poszttraumás növekedés érzésének átéléséhez szükség
van az esemény kognitív feldolgozására is. Ebben úgy lehet a leghatékonyabban segíteni, hogy ha teret biztosítunk
számára a történetével kapcsolatos
önfeltárásra, meghallgatjuk az ezzel
kapcsolatos gondolatait, akár újra és
újra, ugyanis ez a folyamat a gondolatok és érzések rendezését szolgálja. Ez
történhet szóban is, de például napló
írására is biztathatjuk az egyéneket. A
naplóírás és folyamatos beszélgetések
révén több síkon is folyik a feldolgozás, több érzékszerv, több funkció
kapcsolódik be egyszerre, ami növeli
a hatékonyságot (Calhoun, Tedeschi,
2006). Tedeschi és Calhoun (2004)
szerint azoknak az egyéneknek, akiknek a közvetlen környezete elzárkózott
a traumáról való beszélgetéstől vagy
kevésbé voltak nyitottak a témára,
sokkal kisebb arányban tudták átélni a
poszttraumás növekedést. Ez a kutatás
véleményem szerint magyarázó erővel
bírhat, miért is igazán fontos a környezetünkben élőket – az iskolánkba járó
gyermekeket, esetleg szüleiket – meghallgatni, nyitottnak lenni a problémáikra. A rájuk szánt idő „csak” egy apró
gesztus tőlünk, pár perc az életünkből,
de aki súlyos veszteséget élt át, annak
minden ilyen pillanat egy irányjelző
tábla lehet az útvesztőből való kifelé
vezető út megtalálásához.
Érdemes megemlíteni azokat a kutatásokat, amelyekben demográfiai adatok szempontjából vizsgálták a poszttraumás növekedés jelenségét. Yi és
munkatársai gyermekkori daganatos
betegséggel élő fiatal felnőtteket vizsgáltak, és azt találták, hogy a biológiai
nem, valamint a diagnózis felállítása-

kor betöltött életkor és a társas támogatás kapcsolatban állt a poszttraumás
növekedés átélésével. Az eredmények
értelmében a diagnózis közlésekor
idősebb nők és a nagyobb társas támogatottságot élvező vizsgálati személyek
nagyobb arányban tapasztalták meg a
poszttraumás növekedést (Yi és mtsai,
2015). Ezek mellett Turner Sack és
mtsai (2012) kutatásának eredményeként elmondható, hogy a pozitív
megküzdési módok is elősegíthetik a
poszttraumás növekedést.
Zsigmond és Rigó (2019) daganatos
fiatalokkal való vizsgálata során azt találták, hogy az élet értékelése és a kapcsolatok intenzívebb megélése voltak
a legerősebb faktorok. Ez felhívhatja
a figyelmünket arra, hogy azoknak a
veszteséget átélt fiataloknak, akikkel
pedagógusként az iskolákban is találkozni lehet, a kapcsolatok erősítése, az
osztályközösség támogatása, az apró
örömökre, szépségekre fektetett hangsúly milyen segítő és értékes lehet.
TÁMOGATÓ GYERMEKCSOPORT
– „KIDS SUPPORT KIDS”

E cikksorozat végére – bár igyekeztem az előzőekben is gyakorlati példákat említeni – szeretnék egy
jó gyakorlatot, kapaszkodókkal teli
veszteségfeldolgozásra irányuló programot bemutatni. Elsősorban azért
ajánlom ezt a programot, mert az
osztályfőnöki órák keretében, minimális eszközök igénybevételével, akár
az egész program megvalósítható, de
egy-egy ötlet, részlet is kiemelhető
belőle, amely teljes értékűen megállja
a helyét.
A „Kids support kids”, vagyis a
gyermekek támogatnak gyermekeket elnevezésű program Amerikában
használatos módszer, amely főként
alapiskolásoknak szól, és tíz találkozást igényel. A program alapelve, hogy
a hasonló élményt átélt gyermekek
jobban tudnak segíteni egymásnak a
veszteségeik feldolgozásában (Tillman,
Prazak, 2018). Úgy gondolom, hogy
azok a gyermekek is tudnak profitálni
a programból, akik nem éltek át az elmúlt időszakban veszteséget, de talán
korábban igen. A program erősítheti
az empátiát, elfogadást, és a veszteséget átélt gyermek jobb megértését is
elősegíti a társaik körében.
A következőkben a program 10 alkalmának felépítését ismertetem.
Az első alkalmon a résztvevők
megismerkednek,
bemutatkoznak,
kialakítják a csoport szabályait, meg-

teremtik a bizalmi légkört különböző
jégtörő gyakorlatokkal. Elengedhetetlen szabályok: ami a foglalkozás keretében elhangzik, azt nem mondják el
senkinek; hallgassuk végig egymást;
mindenki magáról beszéljen; ne bántsuk a másikat.
2–3. Mindenki elmeséli a történetét – kit (mit) és hogyan vesztett el,
milyen volt az neki, hogy van most. A
többiek figyelnek, esetleg kérdéseket
tehetnek fel a mesélőnek, amire a mesélő nem köteles válaszolni.
4. Negyedik alkalommal a vidám
pillanatokra emlékeznek – az elveszített személlyel kapcsolatos pozitív,
vicces élményeket idézik fel, kedvenc
emlékeket osztanak meg. Ezeket az
emlékeket le is rajzolhatják különféle technikákkal (a feldolgozást segíti,
ha hosszabb ideig, akár több technika
ötvözésével, gondolkodva, a felidézett
pillanatokat újra átélve tud alkotni a
gyermek, ezért érdemes pl. ceruzákkal, filctollakkal, zsírkrétával, vízfestékkel, temperával, porpasztellel, csillámporral, matricákkal, képekkel stb.
készülni), majd elmesélhetik, mi szerepel a rajzukon. A többiektől kizárólag pozitív visszajelzések érkezhetnek.
5. A következő alkalom a gyászról
és az érzelemkifejezésről szól. A csoport tagjai megbeszélik, hogy milyen
érzelmeket éltek meg, milyen érzelmeket ismernek és színeket rendelnek hozzájuk, majd a gyerekek olyan
színnel színeznek, amilyen érzelmet
éppen megélnek a beszélgetés során.
Ez segíti a gyermekeket az érzelmeik
azonosításában, a saját érzelmeik felismerésében.
6. A találkozás témája a megküzdési készségek kialakítása. A résztvevők
egy megküzdés-dobozt készítenek,
amelyet kidíszíthetnek, majd beszélgetnek arról, hogy ki mit szokott csinálni egy nehéz helyzetben, mi az, ami
segít neki. A gyerekek üres kártyákat
kapnak, amelyekre ráírhatják a többiek ötletéből kiválogatva azokat, amelyeket ők is használnának.
7. Ezen az alkalmon az a cél, hogy
a gyászoló gyerekek tudjanak nyitni a
többiek és a családjuk felé is. A találkozó arra ösztönöz, hogy gondolják át a
résztvevők, milyen volt nekik, amikor
elmesélték a történetüket, mi történt,
mit éreztek, mit tettek azért, hogy jobban érezzék magukat. Ez a megosztás
az empátiára és az önreflexiós készségre is pozitív hatással van, mert ez egy
visszajelzés saját maguknak, hogy milyen érzés volt, amikor elmondhatták

a történetüket, és visszajelzés arra is,
hogy a többieknek milyen volt mesélni a csoportban. A foglalkozáson
egy újságot készítenek a résztvevők a
családjuknak, amiben beszámolnak a
csoporton szerzett tapasztalataikról.
8. A nyolcadik alkalom újra az
emlékezésről szól, a pozitív, kedves
emlékek felidézéséről. A feladat az
elhunytról vagy a veszteség tárgyáról
egy emlékkollázs, emlékkönyv vagy
emlékdoboz készítése. Ezek a tárgyak
akár a későbbi nehezebb pillanatokban
is segítséget nyújthatnak, visszahozhatják a csoport erejét.
9. Búcsú: ezen az alkalmon a gyermekeknek lehetőségük van szimbolikusan búcsút venni a szerettüktől.
Ilyen technika például a búcsúlevél
írása a szeretett személynek, léggömbök elengedése kedves üzenettel, gondolatokkal. Emlékeztessük őket arra is,
hogy a nehéz helyzetekben használják
a megküzdési stratégiáikat, és jussanak
eszükbe a pozitív dolgok, élmények.
10. Az utolsó foglalkozás egyben
a csoportmunka befejezése, egyfajta
ünneplés is lehet. Fontos megfogalmazni, hogy mit adott az egyéneknek
a csoport, mit tanultak a másiktól, biztassuk őket minél több visszajelzésre.
Sor kerül a búcsúra egymástól is. Érdemes nassolnivalóval, üdítőkkel egy
kis „buli hangulatot” is becsempészni
a foglalkozásba.
Az ismertetett program utánkövetésekor kiderült, hogy a gyermekek érzelmi jólléte és az adaptív megküzdésük erőteljesen növekedett. Fontos eredmény, hogy az érzelmeikre is
jobban ráláttak. A vizsgálat elején arra
a kérdésre, hogy mit éreznek a veszteséggel kapcsolatban, a legtöbben egy

érzelmet jelöltek meg: a szomorúságot.
A program vége után minden résztvevő számos érzelemről számolt be,
mint pl. már nem fél, nincs egyedül,
esetleg szomorúságot, boldogságot,
pozitivitást, dühöt él meg. A megküzdési stratégiáikban is fejlődtek. Míg a
program megkezdése előtt arra a kérdésre, hogy mit tehetnének a veszteség
miatti szomorúság ellen azért, hogy
jobban legyenek, sokan alig írtak valamit vagy egyáltalán nem írtak semmit,
a program után azonban számos lehetőséget meg tudtak jelölni, ilyen pl. az
imádkozás, légzőgyakorlat, egy emléktárgy felidézése, megküzdés-doboz
készítése, leírni a szerettüknek, hogy
épp mire gondolnak most, hogyan
érzik magukat, mi történik velük. A
szülők és a tanárok is arról számoltak
be, hogy a gyermekek a foglalkozások
után nyugodtabbak, elfogadóbbak lettek, stabilabbá, kiszámíthatóbbá vált
az érzelmi világuk, és jelentősen csökkentek az agresszív megnyilvánulásaik
(Tillman, Prazak, 2018).
Bízom benne, hogy a kedves Olvasók a sorozat részeiben tudtak találni valamilyen számukra új, érdekes,
hasznos információt, vagy olyan gyakorlatot, amelyet fel tudnak használni
a mindennapi pedagógiai munkájuk
során.
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A MATEMATIKA ONLINE OKTATÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
A 2020-ban életünkbe lépett pandémia
miatt egy pillanat alatt teljesen megváltozott a világ, szinte minden téren
új problémák elé került a társadalom.
Ez alól az oktatási rendszer sem képez
kivételt, amely új, megoldandó feladatok, problémák előtt találta magát,
hiszen az oktatási intézmények zöme
szinte teljesen tapasztalatlan és felkészületlen volt a digitális oktatás terén.
A távoktatás online formában való
megvalósítása ugyan nem új jelenség,
de az általános iskolákban, középiskolákban szinte elképzelhetetlennek
tartottuk az alkalmazását ezidáig. Az
egyetemi képzésben vagy felnőttképzésben bizonyos szakokat tekintve
azonban már több tapasztalattal rendelkezünk. A témakör iránti érdeklődés az 1980-as évekbe nyúlik vissza,
amikor Seymour Papert felhívta a
figyelmet a számítógépek alkalmazásának tanulási folyamatban betöltött
lehetőségeire (Fulier és Ďuriš, 2006).
Manapság gyakran hallani, hogy a jelen helyzet csak meggyorsította az oktatás digitalizálásának folyamatát.
Az intézményes oktatásnak számos
feladata van, foglalkozzunk e problémakör különböző aspektusai közül a
legfontosabbal, az oktatási folyamat
megvalósításával. A távoktatás zökkenőmentes működtetésének megközelítőleges biztosításához a szükséges
eszközökkel való rendelkezésen túl
megfelelő szabályrendszer lefektetése is szükséges: pl. meg kell szabni a
használható információs rendszereket,
szoftvereket stb. Pšenáková – Pšenák
– Kováč (2020) szerint a „tanárnak
ügyelnie kell arra, hogy egyszerre ne
használjon túl sok felületet (Facebook,
Whatsapp, Discord, MS Teams,
Google docs, Skype)”. Nyilvánvalóan
olyan rendszerekre gondolunk, melyekkel a tanulók is kapcsolatba lépnének.
Tovább szűkítve a kört, a matematika oktatását vesszük górcső alá. Tudjuk, hogy az egyes tantárgyaknak különböző sajátosságai vannak, amelyek
a tartalomtól, korcsoporttól függően
egyedi módszertant igényelnek. A
specifikus igények az online formában
történő oktatás esetében is jelentkez-

nek. Szinte elképzelhetetlen, hogy a
hagyományos formában tartott matematikaórán ne használnánk a táblát
és a krétát/filctollat. Szeretjük a táblára írva (rajzolva) magyarázni a tananyagot, táblához hívni a tanulókat,
a feladatot közösen oldani a táblánál,
látni a reakciójukat, kellő segítséget
nyújtani a feladatok megoldása során,
stb. A felsorolt jól bevált módszerektől
nehezen tudunk megválni, vagy csak
nem látjuk az alternatív megvalósítási
lehetőségeket online környezetben.
AZ ONLINE OKTATÁST
TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK

A következőkben felsorolunk néhány
lehetőséget, melyek kombinációjával
feltehetően effektívebben valósítható meg a matematika oktatása online
környezetben.
VIDEÓCHAT

A modern kommunikáció legismertebb formája a videóchat, mely elengedhetetlenné vált az oktatási folyamat
számára is. Ilyen például a Jitsi Meet,
Google Meet, Zoom, Skype, MS Teams
stb. A legtöbb közülük ugyan ingyenesen használható, de valamilyen korlátozást tartalmaz. Az MS Teams által
nyújtott lehetőségek messze túlnőnek
a felsoroltakkal szemben.

érdekes az „egyenletszerkesztő” és
annak eszköztára. A matematikai
szöveg szerkesztése általában az
eszköztárból kiválasztott megfelelő komponensek kombinálásával
történik. Amennyiben a felhasználó nem csak néhány képletet szeretne beírni, akkor már az egérrel
való komponensek összeválogatása
meglehetősen lassú folyamattá tud
válni. Ekkor a megfelelő szimbolikus nyelv ismeretében a legtöbb
esetben lehetőségünk nyílik begépelni a matematikai szöveget. Ezt
támogatja az Unicode és a LaTeX
formátum is (bővebben: https://
bit.ly/3l4elJm). Amennyiben a felhasználó rendelkezik digitalizáló
táblával vagy 2 az 1-ben laptoppal
és a vele kompatibilis digitális tollal,
akkor használhatja az MS Windows
operációs rendszerekben előre telepített Math Input Panel alkalmazást
is, mely az általunk írt kifejezéseket
digitalizálja (lásd. 1. ábra), és beilleszti a Word dokumentumban az
előre kijelölt pozícióra.

TANYAGOK DIGITALIZÁLÁSA

1. ábra: Math Input Panel
használat közben

a) A matematikai szövegszedés általában több időt vesz igénybe, mint az
olyan szöveg, mely nincs teletűzdelve különböző képletekkel. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a
kézzel írott, papíralapú „szövegek”
beszkennelése. Az így kapott eredmény azonban nem biztos, hogy jól
olvasható, vagy ha módosításra lenne szükség, az körülményesebben
történik.
b) Szövegszerkesztők
használata,
gondolunk itt az MS Word, esetleg annak alternatív, ingyenes változataira. Számunkra ez esetben

c) Speciális szövegszerkesztők
(TeXMaker, TeXstudio, TeXworks,
online felületen az overleaf.com
stb.), melyek a LaTeX formázórendszeren alapulnak, a speciális
jelölő nyelven íródott szöveget pdf
(esetleg dvi) formátumú dokumentummá képesek lefordítani. A
segítségével készített dokumentumok magas minőségűek, és főként
kutatók vagy diákok (zömében a
matematika és informatika tudományterületekről) használják előszeretettel (Kottwitz, 2011, 10).
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d) Gyakran egy webes felületen szeretnénk matematikai szöveget megjeleníteni. Maga a HTML jelölő nyelv
nem képes helyesen megjeleníteni
az elvárt szöveget, ekkor ajánlott
használnunk az amerikai matematikai társaság (AMS) által létrehozott MathJax JavaScript könyvtárat
(bővebben: https://www.mathjax.
org/). Ebben az esetben is szükségesek a LaTeX ismeretek, viszont
szinte minden az általánosságban
elterjedt webes böngészővel kompatibilis.
A TÁBLA HASZNÁLATA

Mint már említettük, a matematikaórákon elengedhetetlen a tábla használata. Ez részben online környezetben is kivitelezhető.
a) A legegyszerűbb eset, ha a tanár a
tanteremben a táblánál magyaráz,
és a diákok webkamerán keresztül
figyelik a táblát. Vigyázzunk arra,
hogy a beépített mikrofon nagy valószínűséggel nem lesz elégséges a
távolság miatt.
b) Egy egyszerű kreatív megoldás, ha
az asztalra helyezünk egy kisméretű táblát, vagy papírlapokra tollal írva helyettesítjük a táblát, fölé
webkamerát helyezünk, és ezeket
felfogatjuk valamilyen állványra.
c) Rendelkezünk digitalizáló táblával,
melyet összekötünk a számítógéppel, vagy 2 az 1-ben laptoppal és
a vele kompatibilis digitális tollal,
esetleg táblagéppel és a vele kompatibilis digitális tollal. Ekkor virtuális
táblát használhatunk, valamilyen
szoftver megvalósításának segítségével. A digitalizáló tábla segítségével szinte természetes módon
írhatunk vagy rajzolhatunk a virtuális táblára. Több előnnyel is bír
ez a megoldás, ilyen például a tábla
tartalmának archiválhatósága, így
az bármikor visszanézhető, pontosabb rajzolást, ábrák beillesztését
teszi lehetővé, stb. Három szoftvert
említünk meg a sok közül:
• MS Whiteboard – az egyik legelterjedtebb virtuálistábla-szoftver, az MS
Windows operációs rendszerek számára az MS áruházból ingyenesen
telepíthető. Nagy előnye a kollaboráció lehetősége, azaz amennyiben a
tanuló is rendelkezik megfelelő eszközökkel, akkor virtuálisan táblához
hívható, hogy oldja meg a feladatot.

Az eddigiekben ilyen lehetőségről
nem ejtettünk szót, a többi esetet tekintve a tanuló a táblánál csak úgy
oldhatta a feladatot, hogy diktálta a
tanárnak, mit írjon a táblára. Hátrányként meg kell említeni, hogy az
MS Windows-on kívül jelenleg más
operációs rendszer számára csak
böngészőből futtatható (elérhető a
http://whiteboard.microsoft.com/
cím alatt). A tábla tartalmának archiválása folyamán nincs lehetőség
rendszerezésre, sorban ömlesztve
szerepel minden tartalom archiválva, tanórától függetlenül.
• MS OneNote – nem tekinthető virtuális táblának, de teljes mértékben
használható ebből a szempontból is.
Előnye az archivált tartalmak rendszerezhetősége és a platformfüggetlenség, azaz futtatható Android, iOS,
MS Windows és Mac OS operációs rendszereken egyaránt. Világos,
hogy így a legtöbb eszközön használható.
• A hagyományos interaktív táblákhoz
szánt szoftvereket (Smart Notebook,
OpenBoard stb.) is használhatjuk
erre a célra, de akár a legegyszerűbb
rajzoló programot is.
• Táblagép és a vele kompatibilis digitális toll: számos virtuálistábla-szoftver
elérhető a táblagépek platformjára is,
viszont ebben az esetben is effektíven
alkalmazható az MS OneNote.
A SZÁMONKÉRÉS ESZKÖZEI

Ide sorolhatóak a házi feladatok, feladatlapok, illetve írásbeli dologozatok.
A házi feladatok megvalósítása aránylag egyszerű, a feladott feladatokat a
tanulók kiszámolják papírra, és azt
lapolvasó vagy okostelefon (Adobe
Scan, Office Lens stb.) segítségével
beszkennelik, majd feltöltik az arra
szánt online felületre. Természetesen a
tanuló ezt egyszerűbben is elvégezheti,
amennyiben rendelkezik digitalizáló
táblával, 2 az 1-ben laptoppal, illetve táblagéppel és a vele kompatibilis
digitalis tollal.
Sokkal nagyobb fejfájást okoz az
írásbeli dolgozatok megvalósítása.
Számos tantárgy esetében gyakran
ezt online tesztelessél oldjuk meg.
A legtöbb online tesztelő rendszer
a teszt elkészítéséhez több kérdéstípust is felkínál, ezek leggyakrabban
a feleletválasztós, igaz-hamis, párosító, rövid válaszadós és esszé típusok.
A matematika tantárgy esetében ki-

váltképp fontos a megoldás menete
is. A felsorolt kérdéstípusok alapvetően ezt nem teszik lehetővé, mivel
elsősorban a felkínált lehetőségek közüli helyes eredmény kivalásztásával
vagy az eredmény beírásával lehet
válaszolni a feltett kérdésre. Igaz, az
esszé hoszabb szöveget is megenged
valaszként begépelni, de ez még mindig nem biztosítja azt, hogy a tanuló
által elvégzett feladat menetét és megoldását is pontosan követni tudjuk. A
tanulóktól azt sem várhatjuk el, hogy a
tiszta szöveget (plain text), mely nem
tartamaz semmilyen formázást vagy
matematikai kifejezést, beírja, hiszen
a gépelési sebességük között hatalmas
különbségek jelentkezhetnek. Így a
matematikai szöveg begépelése sem
elvárható követelmény. Olyan tesztelő rendszerre van szükségünk, mely a
feltett kérdésre válaszként mellékleteket (pl. a beszkennelt dokumentumot)
enged feltölteni. Amennyiben az esszé
vagy az itt említett melléklet feltöltését
lehetővé tevő feladattípusok mellett
döntünk, akkor az automatikus értékelés lehetőségéről le kell mondanunk.
A további gondot az okozza, hogy a
tanulók egy alternatív kommunikációs
csatornán keresztül ne egyeztethessék
vagy árulják el egymásnak a megoldás
menetét, illetve magát a megoldást.
Tradicionális formában ezt az A és B
típusú feladatsor segítségével szokás
megoldani. Online formában ugyan
a tanulók közti távolságok messze
nagyobbak, de képletesen mégis mindenki egymás padtársának tekinthető.
Ebből kifolyólag, elméletileg, nem elég
két különböző feladatsor bevetése, hanem annyira lenne szükségünk, amekkora az osztálylétszám. Amennyiben
ezt biztosítani szeretnénk, akkor ez
meglehetősen sok előkészületi munkát
igényelne. A különböző feladatsorok
elkészítésénél is az onlineteszt-készítő
rendszerekre érdemes támaszkodnunk. Ehhez szükségünk van egy
kérdésbankra, melyet alapul véve különböző feladatsorok generálhatók.
Az elegendően nagy kérdésbank kialakítása is nagy munkát igényel, de
meghálálja magát. Amennyiben valamilyen követelményrendszert szeretnénk lefektetni, akkor a számunkra
megfelelő tesztkészítő rendszernek a
következőket kell teljesítenie:
1. kérdésbank kialakíthatósága,
2. kérdések kategóriába sorolhatósága,
3. kategóriák kategorizálhatósága
(alkategóriák),
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4. kérdéskategóriákból való kérdések pseudo-véletlen kiválasztása
(egyenletes eloszlású véletlenszám-generátor használata),
5. melléklet feltöltését lehetővé tevő
kérdéstípus tartalmazása,
6. a kérdés szövegében matematikai
kifejezések használatának lehetősége.

2. ábra: A kérdések kategorizálása
(Ti – első tesztet/feladatsort jelölő kategória,
CSi – az első teszten belüli kérdéscsoportok/
kérdéskategóriák, Ki – kérdések/feladatok)

A 2. ábrán egy feladatsor elkészítéséhez szükséges szerkezet látható. Egy
tantárgyon belül minden feladatsort
külön kategóriaként jelöljünk meg,
majd mindegyiken belül további kérdéskategóriákat hozzunk létre. A kérdéskategóriákat ajánlatos úgy tervezni,
hogy egy adott kategória valamilyen
feladattípust dolgoz fel, meghozzá azonos nehézségi szinten. Ezek alapján
egy kérdéskategóriában csak azonos
pontszámot érő feladatok lehetnek. Az
így bekategorizált kérdések alkotják a
kérdésbankot, melynek a tanulók számához, illetve a feladatsor kérdésszámához mérten kell tartalmaznia megfelelő mennyiségű feladatot.
A kérdésbank, illetve a megfelelő
kategóriák létrehozása után a tanáron
múlik, hogy egy feladatsorba melyik
kérdéskategóriából mennyi feladatot
választ ki véletlenszerűen. Ebből és a
kérdésbank alapján könnyen kiszámolható, hogy legfeljebb mennyi különböző feladatsor generálható. A leírt
módszer teljes mértékben támogatott
például a Moodle LMS (Learning
Management System) keretrendszer
tesztkészítő részében. A szlovákiai
oktatásban az EduPage talán a legelterjedtebb rendszer, mely szintén felkínálja a tesztkészítés lehetőségét és a
kérdések kategorizálását is (bővebben:
https://bit.ly/3lgKwoU).
Meg kell említenünk, hogy a szavazó rendszerek (pl. Kahoot, Socrates,
Sli.do, Quiylet stb.) alkalmazása is
aktívabbá teheti a tanóra folyamatát.
A rendszereknek lehet motivációs

hatásuk, de főként visszacsatolást biztosítanak, így jobban tudjuk követni,
hogy adódnak-e problémák az adott
tananyagrész megértésével. Beták
(2019, 42) szerint „a szavazó rendszer
interaktív didaktikai technika, amely
az oktatásban különböző módon használható”. Bakonyi – Illés – Illés szerint
(2017, 2) „sok helyen az előadások interaktivitását beépített szavazó rendszerekkel segítik (ezeket clicker-nek
nevezik), illetve egyre inkább elterjed
a tanulói saját tulajdonú eszközök
(BYOD=Bring Your Own Device)
használata is ezen a területen”. A jelen
helyzetben is érvényes a BYOD elve,
hiszen a tanulók a saját eszközeik előtt
ülnek a tanóra folyamán.
TANTÁRGYMENEDZSELŐ
RENDSZER

Ebbe a csoportba sorolható a Moodle
LMS, Canvas LMS, EduPage stb. Az
MS Teams is talán ide sorolható, hiszen
rengeteg lehetőséget nyújt, számos alkalmazás érhető el rajta. Ezen rendszerek jellemzése messze túlnyúlik e tanulmány keretein, így nem részletezzük.

zetet vázoltuk fel, amikor minden fél
rendelkezik valamilyen megfelelő eszközzel és internetes kapcsolattal. Nem
minden opciót ismertettünk, csak az
általunk vélt legismertebbeket, továbbá
a korcsoportokat sem vettük figyelembe, inkább általánosítani próbáltunk.
Sajnos a jövőt tekintve nem tudjuk,
hogy milyen helyzet elé kényszerülhetünk. Amit tehetünk, az a felkészülés.
A napi oktatási gyakorlatban komolyabb hangsúlyt kell fektetni az informatikaoktatásra, hogy a célcsoportok
rendelkezzenek a szükséges digitális
kompetenciákkal. Ahogy az írás és az
olvasás elengedhetetlen az egyén társadalomban való érvényesüléséhez –
így lesz (van) ez a digitális írástudást
illetően is. A pedagógusoknak ezenfelül további tudással is rendelkezniük
kell, el kell sajátítaniuk és alkalmazniuk kell a „digitális módszertant”. A
tanárképzést és tanítóképzést biztosító
intézmények fontos feladata a szakmódszertan újragondolása és annak
oktatása, mind a jövendő és már a
gyakorlatban dolgozó pedagógusok
számára egyaránt.

TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK

Tudjuk jól, hogy mennyire fontos a
szemléltetés vagy a szimuláció megfelelő alkalmazása a tananyag megértéséhez. Soha nem volt nagyobb terünk
az ilyen lehetőségek digitális formában való alkalmazására, mint most.
Rengeteg ingyenesen elérhető webes
alkalmazás található, melyek között
egy kis keresés után nagy valószínűséggel megleljük a számunkra megfelelő tananyagot. A legismertebbek
mindenképpen a GeoGebra (https://
bit.ly/2JrZoU7), illetve a Wolfram
(https://bit.ly/2Jqw7Jr) által kínált tananyagok, melyekben témakörönként
könnyedén eligazodunk. Itt nemcsak
a kész tananyagokra, segédanyagokra
támaszkodhatunk, hanem a megfelelő
eszközök segítsével készíthetünk saját
anyagokat is, így az teljes mértekben
testreszabott lehet. A GeoGebra további előnye, hogy a tanulók is könynyebben bevonhatók a munkába.
BEFEJEZÉS

A bemutatott digitális didaktikai lehetőségek során egy olyan idealizált hely-
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VANČO ILDIKÓ – GERGELY VIKTÓRIA

HOGYAN ÉRTÉKELI A SZÖVEGÉRTÉST A PISA2018, ÉS MIT
KELL TUDNI A SZLOVÁKIAI DIÁKOK EREDMÉNYEIRŐL?*
A PISA-mérések célja a 15-éves, a
tankötelezettség végéhez közeledő tanulók képességeinek a felmérése. Az
utolsó, immár a hetedik mérésre 2018ban került sor. Ebben a ciklusban a
kiemelten tesztelt terület a szövegértés
volt. A 2018-as mérésben Szlovákiából
6770 tizenöt éves (2002-ben született)
tanuló vett részt 385 iskolából. A tesztelés szlovákul és magyarul is zajlott,
de a hivatalos nemzetközi jelentés nem
ad meg külön adatokat sem a vizsgálatban részt vevő magyar nemzetiségű
diákok számáról, sem eredményeikről.
Jelen tanulmány a PISA2018 szövegértési szintjeinek részletes ismertetésére,
valamint a szlovákiai diákok szövegértési eredményeinek bemutatására
vállalkozik.
A PISA2018 SZÖVEGÉRTÉSI
SZINTJEI

A PISA2018 hat különböző szövegértési szintet különít el, melyekben az
első szint további három alszintre tagolódik (l. PISA 2018).
A legmagasabb szint a hatodik
szint, a pontszámokat tekintve a 698
pont felett teljesítő diákok sorolhatók
ebbe a szintbe. Ezen a szinten levő
olvasók komplex szövegértéssel rendelkeznek. Képesek olyan hosszabb,

elvont szöveg(ek) megértésére, amelyben a kívánt információ mélyen a szövegbe van ágyazva, és nem kapcsolódik közvetlenül a feladathoz. Az ezen
a szinten levő olvasó képes pontos és
részletes következtetések levonására,
valamint azok összehasonlítására és
összevetésére. Képesek több szövegből
származó információ integrálására,
valamint teljes és részletes megértésére, valamint kezelni tudják a szokatlan
és elvont elképzeléseket félreérthető
szövegkörnyezetben is. Képesek absztrakt értelmezési kategóriák alkotására
és alkalmazására, feltevések és kritikai
ítéletek megfogalmazására szokatlan
témájú vagy összetett szövegekkel kapcsolatban, több feltétel vagy nézőpont
figyelembevételével. A szövegeket
apró részletekbe menően, szoros olvasással értelmezik. A szöveg tartalmával való összefüggésben tudnak reflektálni a szövegek forrására, és képesek a
kritikai látásmódra. Képesek az információk összevetésére és összehasonlítására, azonosítani tudják a szövegek
közötti (intertextuális) eltéréseket,
és az így keletkezett konfliktusokat
fel tudják oldani. Az OECD-államokat
tekintve csupán a diákok 1,3%-a volt
képes elérni ezt a szintet.

Az ötödik szinten levő olvasók 626
és 697 pont közötti teljesítményt értek
el. Az ezt a szintet elérő diákok megértik a hosszabb, elvont szöveg(ek)et, azokat a releváns információkat is
azonosítani tudják, amelyen könnyen
átsiklik a szem. Egy adott szövegrészlet mély értelmezésével felismerik
az ok-okozati viszonyokat, képesek
indirekt kérdések megválaszolására
a kérdés és szöveg egy vagy néhány
információjának összekapcsolásával
akkor is, ha azok szétszórtan jelennek
meg egy vagy több szöveg különböző
részletei között. Képesek speciális ismereteken alapuló tudásra támaszkodó értékítéletek megalkotására. Meg
tudják határozni a szöveg tartalmát
és célját a tények és vélemények megkülönböztetésével összetett és elvont
állításokon keresztül. Képesek a semlegesség és előítélet kategóriáinak felállítására a szöveg tartalmára és forrására vonatkozó explicit vagy implicit
utalások alapján. Le tudnak vonni a
szöveg megbízhatóságára vonatkozó
következtetéseket. Képesek szokatlan
formájú vagy tartalmú szöveg mély
és részletes megértésére, s a szövegre vonatkozó várakozással ellentétes
elképzelések kezelésére. A hosszabb
szövegekben szétszórtan megjelenő

_______________________________________
* A tanulmány alapjául szolgáló kutatás az APVV-17-0071 keretén belül készült. Jelen munkát a magyarországi Collegium Talentum 2020
programja támogatta.
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információkat is össze tudják vetni
egymással, valamint azok szembeállítására is képesek. Az OECD átlagát
tekintve a diákok mintegy 8,7%-a
teljesített az ötödik vagy annál magasabb szinten. Az ezt a két szintet elérő
diákok a legjobb (TOP) teljesítményt
érték el a szövegértés terén.
A negyedik szinten levő olvasók
553-625 pont között teljesítettek. Az olvasásértés negyedik szintje a hosszabb
szövegrészletek megértését jelenti egy
forrásból vagy több forrásból származó szövegekben, szövegegyüttesekben.
Az ezen a szinten levő diákok képesek
egy adott szövegrészletben levő nyelvi
árnyalatok értelmezésére a szöveg egészének figyelembevételével. Képesek
kategóriák megértésére és alkalmazására szokatlan szövegkörnyezetben,
s több forrásból származó szövegek
esetében következtetéseket tudnak
levonni. Vissza tudják keresni a beágyazott információkat akkor is, ha
a keresett információhoz formailag
és tartalmilag hasonló információk
(disztraktorok) is megjelennek. A feladat alapján le tudnak vonni következtetéseket, s ki tudják választani a releváns információt. Tudják azonosítani
a szöveggel kapcsolatban prioritást élvező feladatokat. Képesek értékelni az
adott témával kapcsolatos specifikus
állítások és egy személy állásfoglalása,
következtetése közötti kapcsolatot. A
szöveg kiugró elemeinek figyelembevételével (ilyenek pl. a címek és illusztrációk) tudnak reflektálni a szerző
álláspontjára. Képesek az explicit módon megjelenő állítások összevetésére
és szembeállítására, valamint a forrás megbízhatóságának értékelésére.
A felmérésben résztvevő OECD diákok alig több mint egynegyede (28%)
érte el legalább a negyedik szintet.
A harmadik szinten levő diákok
480 és 552 pont közötti teljesítményt
értek el. Ez a szint az egy forrásból
vagy több forrásból származó szöveg,
szövegegyüttes szó szerinti jelentésének megértését jelenti. A szövegértésnek ezen a szintjén levő tanulók
képesek – a szöveg különböző részein
elhelyezkedő információk integrálásával – a fő téma azonosítására, egy
szó vagy kifejezés jelentésének kikövetkeztetésére, s kategóriák megalkotására hasonlóságok, különbségek és
akár több feltétel figyelembevételével.
Indirekt utalások alapján vissza tudják
keresni az információkat, a nem elő-

térben megjelenő információkat azonosítani tudják disztraktorok jelenléte
mellett is. Felismerik az információk
közötti összefüggéseket, tudnak reflektálni a szerzők nézőpontjaira, össze
tudják hasonlítani azokat explicit információk alapján. Képesek a szöveg
egy részletének részletes megértésére
ismert, szokványos téma esetén. Több
szempont figyelembevételével szembe
tudják állítani a kapott információkat
és kategorizálni tudják azokat. Felismerik a kért információt akkor is, ha
az nem szembetűnő és sok hasonló
információ közé van ágyazva. Tudják
kezelni a várakozással ellentétes elképzeléseket és ellentétes jelentésű állításokat. Az OECD-országok teljesítményét nézve a diákok valamivel több
mint fele (54%)1 érte el a harmadik
vagy annál magasabb szintet.
A második szinten levő olvasók
407-479 pont között teljesítettek. Az
ezen a szinten levő diákok közepes
hosszúságú szövegeket tudnak feldolgozni. Felismerik a szöveg fő gondolatát, megértik a szövegben levő
kapcsolatokat, s akkor is képesek
egy szövegrészlet értelmezésére, ha
a szükséges információ nem feltűnő.
Képesek alacsonyabb szintű következtetések végrehajtására. Tudják azonosítani az információkat explicit, bár
időnként összetettebb utalások alapján
is, s képesek egy vagy több információ azonosítására többszörös, részben
implicit kritérium alapján. Tudnak
reflektálni a szerzői szándékra, amenynyiben az explicit módon megjelenik.
Rövidebb szövegek esetében képesek
specifikusabb részletek értelmezésére.
El tudják végezni az egyszerű vizuális
vagy tipográfiai jellemzők értékelését.
Az állításokat össze tudják hasonlítani,

és a rövid, explicit állításokon alapuló
ok-okozati összefüggéseket azonosítani tudják. Az OECD-országokban
átlagosan a diákok mintegy háromnegyede (77%) érte el a második vagy
annál magasabb szintet.
A legalacsonyabb, első szintnek további három kategóriája van.
Az 1a szint eléréséhez 335-406 pont
közötti teljesítmény volt szükséges.
Ezen a szinten levő olvasók képesek
megérteni a mondatok vagy rövid
szövegek jelentését. Képesek egy már
ismert témáról szóló szövegben felismerni a szöveg témáját és a szerző
célját, képesek egyszerű kapcsolatok
megteremtésére az adott információ
és a saját előzetes tudásuk között. Képesek az egyértelmű célokat tartalmazó rövid szövegekben az információk
általános céljára való reflektálásra.
Vissza tudnak keresni egy vagy több,
egymástól független explicit információt. Ezen a szinten a feladatok explicit
utasításokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan kell csinálniuk az olvasóknak, illetve, hogy a
szöveg melyik részeire kell összpontosítaniuk.
Az 1b szinten levő olvasók képesek
az egyszerű mondatok szó szerinti jelentésének értékelésére. Képesek értelmezni a szöveg szó szerinti jelentését,
és vissza tudják keresni a jól láthatóan
elhelyezett, expliciten megfogalmazott
információkat egy rövid szövegen belül. Az ide tartozó szövegek rövidek,
és folyamatosan segítik az olvasót képekkel, illetve az információk ismétlésével.
Az 1c szint a PISA2018-as mérés
legalacsonyabb szintje, ide tartoznak a legegyszerűbb kérdések. Ezen a
szinten levő olvasók képesek megér-
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A diákok százaléka, akik az adott szinthez tartozó pontot elérték, vagy azon
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1. táblázat: PISA2018 szövegértési szintek

_______________________________________
1
Minden kategória értelemszerűen tartalmazza az azt megelőző kategóriákban levő diákok számát is.

SZÖVEGÉRTÉS

teni a rövid, szintaktikailag egyszerű
mondatok szó szerinti jelentését. Az
ezen a szinten levő feladatok egyszerű szókészletet és egyszerű szintaktikai struktúrát foglalnak magukba.
A PISA-mérésben ehhez a szinthez a
folyamatos olvasási szekciót csatolták,
melyben az olvasók feladata az volt,
hogy minél gyorsabban megállapítsák
egy-egy mondatról, hogy van-e annak
értelme vagy nincs (OECD, 2019). Az
ezen a szinten lévő feladatok egyszerű
szókincset és szintaktikai struktúrákat
tartalmaznak.
A magasabb szinteket elérő tanulók természetesen az alacsonyabb
szinteken leírt képességeknek is birtokában vannak. Az alábbi táblázat a
PISA2018-as mérés szövegértési szintjeit, az adott szint eléréséhez szükséges
pontszám határokat, és az adott szintet
teljesítő diákok százalékát szemlélteti
(OECD, 2019). A legalacsonyabb szint

mutatja a legnagyobb százalékot, hiszen ezt a szintet az összes többi szint
diákjai is teljesítették.
MIT KELL TUDNI A SZLOVÁKIAI
DIÁKOK EREDMÉNYEIRŐL?

A 2018-as mérés szövegértési részét
illetőleg az OECD-átlag 487 pont volt,
ami a harmadik szintnek felel meg. A
Szlovákiával határos országok közül
Lengyelország érte el a legmagasabb
átlageredményt (512 pont) a hat ország
közül, és Csehországgal (490 pont)
együtt az OECD-átlag feletti átlageredményről tudósíthatnak. Ausztria
(484), Magyarország (476), Ukrajna
(466) és Szlovákia (458) az OECDátlag alatti teljesítményről számolhat
be. A hat ország közül Szlovákia érte
el a leggyengébb átlageredményt 458
ponttal. Ez a második képességszint
szerinti szövegértésnek felel meg. A

1. ábra: Szlovákia és vele határos országok szövegértési eredményei
a PISA2018-as mérés során

2. ábra: A szlovákiai diákok és az OECD-országok átlagteljesítménye szövegértés
terén a PISA egyes ciklusaiban. (Forrás: NÚCEM)

felső ábra (1. ábra) szemlélteti Szlovákia és vele határos országok szövegértési eredményeit.
A PISA2018 szövegértési része három fő kategóriát (információ lokalizációja, megértés, valamint értékelés és reflektálás) foglalt magába, és
minden elem ezen három kategória
valamelyikébe tartozott. Az eredmények azt mutatják, hogy a szlovákiai
diákok az információk lokalizációját
tekintve teljesítettek a legjobban. Ezek
az eredmények szignifikánsan magasabb eredményeket mutatnak a másik
két kategóriához, a megértés, valamint
az értékelés és reflektáláshoz képest
(OECD, 2019).
Az alsó ábra (2. ábra) szemlélteti
a PISA 2018-as mérésben elért szlovákiai diákok átlagteljesítményét az
OECD-átlaghoz viszonyítva. Jól látható, hogy – a korábbi ciklusokhoz
hasonlóan – a szlovákiai diákok szövegértési teljesítménye egy szinttel
alacsonyabb az OECD-átlagnál. A
2015-ös mérés eredményeihez képest
a diákok átlagteljesítménye ugyan
5 ponttal nőtt, azonban ez statisztikailag nem szignifikáns különbség.
Ugyanakkor a 2009-es adatokkal öszszehasonlítva, amikor a mérés fő része
szintén a szövegértés volt, a diákok átlagteljesítménye jelentősen, 19 ponttal
csökkent (477 pont), ami statisztikailag is számottevő csökkenésnek számít
(NÚCEM 2019).
A 2018-as adatokat tekintve a szlovákiai 15 éves tanulók 31,4%-a, vagyis
majdnem egyharmada a kötelező iskolalátogatás végéhez közeledve sem
rendelkezik alapvető szövegértési
képességekkel sem. Ez az arány csak
kismértékű, statisztikailag nem szignifikáns csökkenést mutat a 2015-ös méréshez képest, ami azt jelenti, hogy a
szlovákiai rizikó-faktorban levő tanulók számát tekintve a szövegértésben
való lemaradás ugyanolyan aggasztó
maradt, mint az előző ciklusban. A
gyönge szövegértéssel rendelkezők
aránya statisztikailag számottevően
magasabb az OECD-átlagnál, s szignifikánsan magasabb a 2009-es adatokhoz képest is (NÚCEM, 2019). A
szlovákiai diákok 69%-a volt képes
elérni legalább a második szövegértési
szintet (Az OECD-átlag 77%).
A legalább ötödik szövegértési szintet elérő diákok aránya 5%, ami szignifikánsan alacsonyabb az OECD 9%-os
átlagánál (OECD, 2019b). A 2015-ös
és a 2009-es méréshez képest a változás pozitív iránya olyan kismértékű,
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hogy statisztikailag nem mutat szignifikáns növekedést (NÚCEM, 2019).
A PISA-mérés minden ciklusában
megfigyelhető a nemek teljesítménye
közötti különbség. Az eddigi összes
mérés eredményei, így a 2018-as eredmények szerint is, a lányok teljesítménye szignifikánsan magasabb pontot
mutat, mint a fiúké – az OECD-országok átlagát nézve 30 pontos a különbség a lányok javára. A szlovákiai eredményeket tekintve 34 pontos
különbség figyelhető meg a lányok
és a fiúk között. A 2015-ös ciklushoz
képest ugyan mindkét nem átlagteljesítménye kismértékű pontszámbeli
növekedést mutat, de ez egyik nem
esetében sem szignifikáns, s ez azt jelenti, hogy a fiúk és lányok teljesítményében nem történt változás az előző
ciklushoz képest. A 2009-es méréshez
képest azonban a lányok és a fiúk átlagteljesítményét illetően is szignifikáns csökkenés figyelhető meg.
BEFEJEZÉS

Szlovákiában az oktatás minősége
sokat vitatott téma, a médiában, politikában és a hétköznapi életben egyaránt. A PISA-mérések eredményei
ciklusról ciklusra nagy visszhangot
kapnak a médiában is. Meglepő módon a szövegértés terén mutatott nagyfokú hiányosságok ellenére a 2018-as
eredményeket néhány negatív hangvételű írás mellett a legtöbb online
írott média neutrálisan értékelte, az

eredményeket tárgyilagosan közlésén
kívül a lehetséges okokra nem adott
magyarázatot. Tartalmukat tekintve
a legtöbb ismertetés a minisztériumi
sajtóközlemények alapvető információit tartalmazta. A politikum a 2018-as
eredményeket kimondottan pozitív
módon jellemezte. Az eredményekkel
kapcsolatos sajtóközleményekben kijelentették, hogy mind a három részben (szövegértés, természettudomány,
matematika) a diákok eredményei
javultak (Jurášek, 2020a). Ezek az információk egyértelműen félrevezetőek
voltak, hiszen az eredmények a néhány részletében növekvő pontszámok
ellenére sem mutatnak statisztikailag
szignifikáns javulást. Az eredmények
elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt
majd 20 év alatt az OECD-átlag és a
V4-es országok átlaga alatti teljesítményről számolhat be Szlovákia a szövegértés terén (l. Jurášek, 2020b). Más
szavakkal ez azt jelenti, hogy az alapiskola végzőseinek több mint a fele
csupán a szövegértés második szintjét
érte el.
Súlyos hiányosságokra mutat rá az
a tény, hogy a diákok majdnem egyharmada a rizikó-faktorban van, tehát nem rendelkezik a legalapvetőbb
szövegértési képességekkel sem. Ezek
a diákok nem képesek felhasználni
a különféle szövegeket sem a tanulás, és később valószínűleg az életben
való boldogulás szempontjából sem.
A szövegértés szorosan kapcsolódik

az egyén tevékeny állampolgárként,
munkavállalóként való eredményes
működéséhez. Fontos az emberek életminőségének javítása és a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából is.
Ezért elengedhetetlen, hogy az oktatásban ne csak folyamatosan a fejlesztés fontosságának hangsúlyozása legyen jelen, hanem ezen eredményeket
figyelembevéve a tényleges fejlesztés is
elkezdődjön.
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DANČOVÁ JAKAB VERONIKA

NÁDASDY ÁDÁM: MILYEN NYELV A MAGYAR?
Nádasdy Ádámnak, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem egykori oktatójának legújabb, 2020-ban megjelent Milyen nyelv a magyar? című nyelvi ismeretterjesztő kötete kiváló bizonyítéka
annak, hogy a nyelvészet felettébb izgalmas és logikus tudomány. A könyv
a szerző szakmaiságának és sajátos
fogalmazásmódjának
ötvözeteként
már a bevezetőben magához ragadja
és a kötet végéig fenntartja nemcsak
a szakmabeliek, de a nyelv, illetve a
nyelvhasználat iránt érdeklődő laikus
olvasók érdeklődését is.
A kötet hat fejezetéből az első A
magyar nyelv – madártávlatból címet
viseli, amely elsősorban nyelvtörténeti és nyelvtipológiai kérdések kapcsán
nyújt rövidebb terjedelmű áttekintést.
Mindezt azonban a magyar nyelv
néhány jellegzetes tulajdonságának
ismertetése előzi meg, melynek keretében a szerző egyebek mellett rávilágít például arra, hogy nyelvünk nem
különböztet meg nyelvtani nemeket,
és hogy kizárólag a magyar nyelvben
van az ő és ű magánhangzókon kettős
hosszú ékezet. A továbbiakban az olvasó magyarázatot kap arra is, hogyan
bizonyítják a szabályos hangmegfelelések a magyar uráli nyelvcsaládhoz
való tartozását, valamint hogy milyen
jegyek utalnak nyelvünk szintetikus
jellegére. Ugyanebben a fejezetben
– egyelőre inkább csak előreirányozottan – a nyelvrokonság tárgyköre is
megjelenik, melynek kapcsán a szerző
kiemeli, hogy a magyar nyelv finnugor eredetének 19. századi újrafelfedezése a magyar társadalom tagjait
meglehetősen mélyen érintette, hiszen
emiatt kénytelenek voltak lemondani
török, illetve hun felmenőiről, köztük

a legendás hun vezérről, Attiláról is.
A nyelvrokonság kérdésének boncolgatása után a tárgyalt fejezet a nyelvi
tévhitek témáját is érinti, miközben a
magyar nyelv veszélyeztetettségének
kérdése is felmerül. Ehhez kapcsolódóan Nádasdy Ádám úgy vélekedik,
hogy Magyarországon a magyar nyelv
egyáltalán nem szorul védelemre, mi
több, meggyőződése, hogy az idegen szavak és egyéb nyelvi hatások
egyenesen gazdagítják a nyelvünket.
A határon túl élő magyarokat illetően
a szerző azon a véleményen van, hogy
az egyes államnyelvek (szlovák, román, ukrán stb.) elsajátítása mindenképpen előnyt jelent számukra, hiszen
idegen nyelvi tudásuk saját (magyar)
anyanyelvük alaposabb megismerését
is elősegíti.
A könyv további, Milyen a szerkezete? című fejezete a nyelvtan fogalmának szűkebb és tágabb értelmezési lehetőségei mellett rámutat, hogy
nemcsak a művelt köznyelvnek van
saját normája, de az egyes nyelvváltozatok is pontos szabályrendszerrel
rendelkeznek. S mivel a művelt norma
alkalmazása nem várható el minden
kontextusban, ezért mind a köznyelv,
mind a nyelvváltozatok normájának
megvan a saját használati köre. Ebből
kiindulva konstatálja a szerző, hogy
például a „Maga aztat nem tudhassa,
hogy én mire volnák képes.” mondatról
sem állítható, hogy „helytelen” volna,
hiszen otthoni környezetben, ahol a
családtagok számára ez a megszokott,
teljesen elfogadható. Ehhez kapcsolódóan Nádasdy felhívja a figyelmet
arra, hogy a suksükölés és a nákolás is
világosan leírható konkrét szabályok
alapján működnek, s használatukat (az

egynyelvűségi szemlélet képviselői)
csupán azért tartják nyelvhelyességi
hibának, mert nincsenek összhangban
a művelt köznyelvben érvényesülő
szabályrendszerrel, továbbá leszögezi, hogy csupán történelmi véletlen
következménye hogy e két szabály
nem része nyelvünk standard nyelvváltozatának. Ezt követően a szerző
„Tanulja meg a nyelvtant, ha újságíró
akar lenni.” mondat segítségével bizonyítja, hogy míg a nyelvészek nyelvtanhoz való hozzáállását napjainkban
már elsősorban a deskriptív (leíró)
szemlélet jellemzi, addig a laikusok
körében még mindig a preskriptív
(előíró) szemlélet dominál. A szóban
forgó fejezetet egyébként nemcsak
a középiskolás tanulók és a magyar
nyelv szakos egyetemi hallgatók számára, de a magyar szakos pedagógusok számára is csak ajánlani tudom,
ugyanis ennek keretében lehetőségük
nyílna megismerkedni az elhagyáspróbával, a rákérdezés-próbával, a
(pro)-visszahelyezés-próbával, a jelen
idő-próbával stb., amelyek segítségével nemcsak hogy más megvilágításba kerülnének a fókuszos mondatok
szórendváltoztatásának különbségei,
de a korábbiakhoz képest egyszerűbbé
válna az eszköz-és társhatározó, valamint az igei és névszói-igei állítmány
egymástól való elhatárolása is.
A kiadvány Milyen a magyar szókincs? című fejezete a magyar szókincs
több jellegzetes vonását mutatja be. A
szerző előbb a szavak hangalakjának
önkényességét taglalja, melynek kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy
a nyelvek hogyan lexikalizálják a világ
dolgait. A magyarázathoz Nádasdy a
meggy és a cseresznye szavakat, illetve

RECENZIÓ

angol megfelelőjüket, a cherryt hívja
segítségül, majd Wilhelm von Humboldt gondolatát idézve kiemeli, hogy
a nyelvek valójában nem abban különböznek egymástól, hogy mit lehet rajtuk kifejezni, hanem abban, hogy mit
nem lehet rajtuk nem kifejezni. A szerző ezt követően a nyelv és a gondolkodás közötti kapcsolat kétféle megközelítési módját ismerteti, vagyis az
univerzalizmus és a realizmus eszméjének alapvető jegyeiről nyújt áttekintést. Kifejti, hogy míg az univerzalizmus szerint a gondolkodás határozza
meg a nyelvet, tehát minden ember
azonos módon gondolkodik, melyből
következőleg a nyelvek között csak
felszíni különbségek lehetnek, lényegi
vonásaikban egyformák; addig a realizmus a nyelvet tekinti elsődlegesnek
a gondolkodással szemben, miközben
ennek egyik szélsőséges irányzata, a
nyelvi determinizmus értelmében „az
anyanyelvünk egyenesen beszűkíti a
világ megismerését, mintegy markában
tartja gondolkodásunkat”. Nádasdy ezt
a megállapítást egy hasonlat segítségével cáfolja meg: előbb leszögezi, hogy
az anyanyelv – akárcsak egy reflektor
– valamire erősebben, valamire pedig
gyengébben világít rá, majd hozzáteszi, hogy az emberek például idegennyelv-tanulással olyan gondolkodást
is képesek kifejleszteni, amely már
az anyanyelv által kevésbé „megvilágított” fogalmakat is reflektorfénybe helyezi. A nyelv és a gondolkodás
kapcsolatát elemezve a szerző a továbbiakban utal az ún. kognitív univerzalizmus felfogására, és részletesen
tárgyalja annak legszemléletesebb
példáját, a színelnevezéseket, melyek
kapcsán – a vonatkozó kutatási eredményeket idézve – konstatálja, hogy
önkényességük mögött valójában szigorú rend van. Ennek bizonyításaként
megmagyarázza, hogy egy nyelvben
csak akkor van piros, ha zöld, kék és
sárga is, mely fordítva már nem igaz,
illetve, hogy abban az esetben, ha egy
nyelvben csak két színnév van, akkor
azok egyike sem barna. Nyelvünk
szókészletével foglalkozó harmadik
fejezetben jelenik meg a határon túli
regionális köznyelvek témája is. Ezek
bemutatásához a szerző rövid, jellegzetes történeteket használ fel, melyekből kiderül, hogy a szlovákiai magyar
nyelvváltozatban előforduló párki kifejezés a magyarországi virslire utal, illetve hogy a romániai magyarok (elsősorban az idősebbek) a taxi kifejezést
személyautó értelemben használják.

Nádasdy ugyanezen fejezetben – a
nyelvtörténettel foglalkozó hagyományos szakirodalomra építve – ismerteti a magyar szókincs eredet szerinti
rétegeit, valamint érinti a magyar szavak számának meghatározása kapcsán
rendszerint felmerülő és szinte megoldhatatlannak tűnő problémákat is.
A Hogyan változik a nyelv? című
negyedik fejezet magára a fejezetcímben feltett kérdésre igyekszik releváns választ adni. Előbb Madách Az
ember tragédiájának befejező soraival
emeli ki azokat a nyelvi változásokat,
amelyek a mű megjelenése óta a mondattan, az alaktan, a szókészlettan és
a hangtan területén bekövetkeztek,
majd a 800 évvel ezelőtti magyar nyelv
lényegi vonásairól a magyarok legrégebbi szövegemléke, a Halotti beszéd
(és könyörgés) alapján nyújt áttekintést. A szerző a nyelvi változások
sajátosságainak tárgyalása kapcsán
kihangsúlyozza, hogy nem a laikusok
számára legfeltűnőbb szókincsbeli változások az igazi nyelvi változások, hanem azok, amelyek a nyelvi rendszerre
vonatkoznak. Nádasdy a szókincset
érintő változások kapcsán példaként
a Csárdáskirálynő közismert sorait idézi – „Jaj, cica, eszem azt a csöpp
kis szád, Nélküled még a mennyország
is fád.” –, konstatálva, hogy a mai átlagember az operett szövegéből azért a
más szót hallja ki, mert a sivár, szürke
jelentésű fád szó napjainkra már elavult. A továbbiakban az igazi nyelvi
változásokkal foglalkozik, amelyeket
olyan példákon illusztrál, mint a névelő megjelenésének folyamata, vagy az
ikes ragozás fokozatos eltűnése. A fejezet zárásaképpen a szerző megállapítja, hogy míg a szókincsbeli változások
hátterében társadalmi, vallási, gondolkodásmódbeli és egyéb változások
állnak, addig az igazi nyelvi változások
oka nem tisztázott; ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy azok a tévhitek, amelyek a nyelvi változást nyelvi
romlásként vagy nyelvi egyszerűsödésként interpretálják, elutasítandók.
A magyar nyelv finnugor eredetét
részletesen tárgyaló Honnan ered?
című ötödik fejezet bevezetéseként
Nádasdy kifejti, hogy két nyelv rokonságának bizonyításakor miért a szabályos hangmegfelelések, s nem a szókincsbeli hasonlóságok a mérvadók,
melyet angol, német, valamint újlatin
nyelvekből származó példákon szemléltet. Mindazonáltal egyértelműen
megállapítja, hogy két nyelv rokonságának ténye nem jelenti egyenest a

két nép genetikai rokonságát is, hiszen
gyakran előfordul, hogy egy-egy népcsoport nyelvcserén megy keresztül.
Az illető fejezet arra is rávilágít, hogy
a rekonstrukciós módszer segítségével
a nyelvtörténészek nemcsak az egyes
nyelvek rokonságát tudják megállapítani, de képesek visszakövetkeztetni
azok közös elődjére, az alapnyelvre is.
Nádasdy három finnugor hangváltozás bemutatásával igazolja, hogy a magyar nyelv a finnugor, azon belül pedig
az uráli nyelcsalád része.
Az Írás és nyelv címet viselő hatodik
fejezetnek már a legelején kijelenti a
szerző, hogy a helyesírás ismerete nem
azonos a nyelv tudásával, hiszen rengeteg ember van, akik ugyan nem tudnak sem írni, sem olvasni, mégis folyékonyan beszélnek egy vagy akár több
nyelvet is. Nádasdy szerint az írás társadalmilag szabályozott dolog, melyhez kapcsolódóan azt a kérdést teszi fel,
hogy a magyar vagy a szlovák tudományos akadémiának (vagyis a magyar
vagy a szlovák társadalomnak) van-e
igaza a tagadószó és az ige kapcsolatának helyesírása esetében, hiszen míg
a magyarban a tagadó-tiltó szót külön
írjuk az igétől, addig a szlovákban egybe. Itt érdemes megjegyezni, hogy a
példaként feltüntetett ne szaladjnak a
standard szlovák megfelelője a nebež, a
könyvben azonban a nebeží alak olvasható, amelynek jelentése nem szalad.
A fejezet további részében a szerző az
írás egyes típusaira kitérve megemlíti
a pikto- és az ideografikus írást, és a
„betű” (graféma) és a „betűjegy” kifejezések közötti eltérést is tisztázza,
eközben számos érdekességgel szolgál
a rovásírás kapcsán, majd pedig több,
az írás csapdájának kivédésére szogáló
tanácsot is bemutat.
Összegzésképpen megállapíthatjuk,
hogy a Milyen nyelv a magyar? c.
könyv egy valóban lebilincselő kötet,
melyben az elméleti és tudományos
okfejtéseket kiválóan kiegészítik a
szemléletes magyar és idegen nyelvű példák. Meggyőződésem, hogy a
kiadvány a szakmabeliek, a magyar
szakos pedagógusok és egyetemisták
mellett a nyelv, ill. a nyelvtudomány
iránt érdeklődő laikus olvasók számára is kitűnő olvasmányul szolgálhat.
S bár Nádasdy saját bevallása szerint
a kötetet nem tankönyvnek szánja,
mégis úgy gondolom, hogy a nyelvtan
középiskolai népszerűsítése érdekében
kiegészítő segédleteként az anyanyelvoktatásban mindenképp helye volna.

IDEGEN NYELV

ZOLCZER PÉTER

NYELVTANULÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (4. RÉSZ)
AZ OLVASÁS
Cikksorozatom előző három részében
átvettük, hogy milyen technikákat alkalmazhatunk a nyelvtan, a szókincs
és a beszéd fejlesztésénél akkor, ha egy
adott idegen nyelvet a szokványostól
eltérő, rendhagyó módon szeretnénk
elsajátítani. Ebben a részben azt nézzük meg, hogy milyen technikákat
alkalmazhatunk az olvasáskészségünk
fejlesztésére, pontosabban, miképpen
aknázhatjuk ki az olvasási folyamatot
a nyelvtanulás hasznára.
Egy előző, szintén nyelvtanulással
foglalkozó cikksorozat egyik részében
már írtam az extenzív olvasási módszerről1, bár abban az írásban főként az
intenzív olvasással való összehasonlítás
volt a cél. Mielőtt megnéznénk, hogy
konkrétan milyen extenzív olvasási
technikákat alkalmazhatunk nyelvtanulás céljából, vegyük át tömören, hogy
mit is jelent az extenzív olvasás.
Az extenzív („átfogó”, „kiterjesztett”)
olvasás során lényegében az olvasás élményére és mennyiségére fókuszálunk,
tehát az a lényeg, hogy olvassunk, sokat
és sokáig, persze mindezt azon az idegen nyelven, amelyen meg szeretnénk
tanulni beszélni. Egy kezdő szinten lévő
nyelvtanuló jogosan teheti fel a kérdést,
hogy mégis hogyan álljon neki az olvasásnak, ha alig ért valamit a szövegből.
A kulcs a nyelvi szintekhez „igazított”
nyelvezetű könyvekben rejlik (graded
readers books). Ma már rengeteg
könyv (főleg szépirodalmi mű) érhető
el, kimondottan nyelvtanulók számára egyszerűsített, szinte minden nyelvi
szintnek megfelelő nyelvezettel. Azok
a kiadók, akik az ilyen könyvek kiadásával foglalkoznak, általában öt nyelvi
szinthez igazított kiadást készítenek
egy-egy műből, ezért szinte biztosan
találhatunk a számunkra megfelelő

nehézségű változatot. A lényeg, hogy
olyan szöveget válasszunk, ami érdekel,
és egy picit magasabb nyelvi szinten
van, mint mi vagyunk az adott idegen
nyelven – fontos, hogy kizökkentsen
a komfortzónánkból, tehát legyenek
benne ismeretlen szavak és szerkezetek, különben az olvasás nem lesz olyan
hatékony (nyelvtanulási szempontból
legalábbis).
Mit jelent az, hogy az olvasásra mint
élményre kell összpontosítanunk? Azt,
hogy ne álljunk meg minden szónál és/
vagy szerkezetnél, amit nem értünk,
hanem folytassuk az olvasást. Ha megfelelően választottuk ki a szöveget, a
kontextus, a szövegkörnyezet segítségével a lényeget úgyis meg fogjuk érteni,
és az extenzív olvasásnál ez a lényeg:
hogy tudatosan arra figyeljünk, amit
értünk, nem pedig arra, amit nem.
Nincs szükség rá, hogy aláhúzzuk
vagy bármilyen módon megjegyezzük
az ismeretlen szavakat, illetve, hogy a
tankönyvek szerinti különböző definíciók és magyarázatok alapján próbáljuk
megérteni az egyes nyelvtani szerkezeteket (erre éppen az intenzív olvasásnál
kell figyelnünk).
Az extenzív olvasás „titka” éppen
abban rejlik, hogy az ismeretlen szavak
és szerkezetek jelentései és funkciói az
olvasás mennyisége és az állandóan jelenlévő kontextus segítségével a tudatos
figyelmünk nélkül is rögzülnek, vagyis
ha kitartóan és rendszeresen olvasunk
(sokat!), a nyelv szavai és összefüggései
szépen lassan beépülnek a hosszú távú
memóriánkba – és mindez úgy történik, hogy közben tudatosan nem memorizálunk semmit. Hogy ez mennyire
hatékony módszer, azt nagyon könynyen le tudjuk tesztelni. Szerezzünk be
egy a szintünknek megfelelő könyvet,

olvassuk el, majd miután befejeztük,
kezdjük el elölről. Ha másodjára az tűnik fel, hogy olyan dolgokat is értünk,
amelyeket első olvasásra nem, akkor
tudni fogjuk: a módszer működik (feltételezve persze azt, hogy a könyv első
és második olvasása közötti időszakban
más módon nem fejlesztettük számottevően a nyelvi tudásunkat).
Az extenzív olvasás egy új megközelítése alapján maga az olvasás hatékonyabbá tehető az által, ha közben (vagy
akár külön is) a szöveget hangoskönyv
formában is hallgatjuk. Ehhez persze
szükséges, hogy olyan könyvet válaszszunk, amelyhez a nyelvi szinteknek
megfelelő változatok mindegyikéhez
tartozik hangoskönyv is. Ez a technika
kiváltképp fontos és hasznos a tonális
nyelveknél, melyeknél az intonáció erősen befolyásolja a szavak és kifejezések
jelentését (pl. kínai).
Hogyan győződhetünk meg arról,
hogy az extenzív olvasás valóban pozitív hatással van a nem közvetlenül az
olvasáshoz kapcsolódó idegen nyelvi
készségeinkre is? Az egyik legkönnyebben alkalmazható technika, ha valakinek megpróbáljuk elmesélni az adott
idegen nyelven, hogy miről szól a történet, amit olvastunk. (Amennyiben autodidakta módon tanuljuk a nyelvet, itt
igazán jól jöhet egy nyelvi beszédpartner vagy egy nyelvi mentor felkeresése
– lásd a cikksorozat előző, 3. részét.)
Nem lenne teljes egy extenzív olvasásról szóló cikk anélkül, hogy ne hivatkoznék Lomb Katóra, a világhírű, 16
nyelvet ismerő poliglottra, aki az 1970es kiadású Így tanulok nyelveket című
könyvében többször is kihangsúlyozza,
hogy számára az idegen nyelvek elsajátításához az olvasás volt a kulcs. Fontoljuk meg tanácsát, olvassunk!

_______________________________________
Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek, 9. rész. Katedra XXVII. évfolyam, 6. szám
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KLEMEN TERÉZIA

A BAROKK KOR IRODALMÁNAK ÉS
MŰVÉSZETÉNEK TANÍTÁSA

„A hosszú XVI. századot” azért tartják
nagyon találó elnevezésnek a történészek, mert Európa helyzetét nagyban
befolyásolták az ebben az évszázadban történtek. Gondoljunk a nagy
földrajzi felfedezésekre, a meginduló
gyarmatosításokra, az európai hatalmi
viszonyok átrendeződésére és a szellemi életben bekövetkező változásokra
– például Luther fellépésére, ami a reformációhoz, majd az ellenreformációhoz vezetett.

Az ellenreformáció, más néven katolikus megújulás, a protestantizmus vallási és társadalmi téren tapasztalható
erőfölénye ellen lépett fel. Az ellenreformáció korszaka 1546 és 1648 közé
tehető. E korszak stílusirányzatává válik a barokk.

1. Kutatási feladat – milyen tudományos, technikai eszközöket találtak fel
vagy hoztak létre „a hosszú XVI. századi” Európában? Hogyan segítették
ezek a világ megismerését?

5. Készítsenek egy táblázatot, amelyben a nekik tetsző barokk alkotásokat
gyűjthetik össze! Keressenek az interneten barokk alkotókat és műalkotásokat!

2. „Az irodalom nem fejezi ki e kor
különös, rettenetes feszültségek, félelmek és csodavárások közt dobált
hangulatát: a képzőművészet északon
is sokkal többet mond az irodalomnál,
belénk szuggerálja az idők nagy megrendülését Holbein, Dürer, Grünewald, Brueghel” – írja Szerb Antal. A
diákok tanulmányozzák a felsorolt alkotók festményeit! Mennyiben igazolják a fenti állítást? Milyen képi elemek
utalnak arra, hogy a bűn az embereket
lealacsonyítja?

6. Jellemezzék a barokk stílust, írják le,
mi lehetett a stílus és az alkotók célja!

A reformáció kezdetét 1517. október
31-én tartja számon a történelem.
Luther Márton ekkor függesztette ki
a wittenbergi templom kapujára 95
pontját, melyben az egyházi visszaélések ellen emelt szót. Ezzel a tettével kezdetét vette a protestáns egyház
működése. Luther kiemelkedő érdeme, hogy nemzeti nyelvre, a nép nyelvére – németre – fordította a Bibliát.
Ezt a lépést majd Európa több országában is követik, ki-ki a saját nyelvére
fordítja le a szent iratokat, s az így eljut
az egyszerű emberekhez is.
3. Nézzenek utána, hogy vajon különbözik-e a reformáció olvasóközönsége
az itáliai humanizmus olvasóitól – s ha
igen, miben!

4. Kutassanak a diákok, mit jelent
a „barokk” kifejezés! Melyik az első
olyan építményt, amit ezzel a stílussal
illettek?

7. A festészetben kiemelkedő életművet hagyott hátra Rembrandt, Rubens,
Caravaggio, Velázquez és El Greco.
Ismerkedjenek meg a diákok néhány
híres alkotásukkal!
8. Nézzék meg az internet segítségével
Lorenzo Bernini Szent Teréz extázisa című szobrát. Műismertetés címen
foglalják mondatokba, hogy a barokk
stílus mely jellemzői ismerhetők fel
Bernini művén!
9. A barokk életérzés legtisztábban talán a zenében fejeződik ki.
Az európai zene a barokkban élte
fénykorát. Rendkívül magas szintet
ért el az általános zenei műveltség.
Hatása és gyakorlata a hétköznapi
élet szinte minden területére kiterjedt. A zenekar ma is megszokott összetétele is ekkor született
meg. Nézzenek utána, hogy milyen
hangszereket kezdtek ebben a korban használni!
10. A barokk idején született meg az
opera és az ária. Keressék meg, még
milyen zenei műfajok és táncok alakulnak ki ebben a korban!

Készítsünk projektmunkát „Velünk
élő barokk” címen! A barokk művészet része az életünknek: falusi templomaink jórészt a 17–19. században,
barokk stílusban épültek vagy a barokk ízlés szerint lettek átalakítva.
A barokk motívumok beszivárogtak
népművészetünkbe: a templombelsők
fakazettás mennyezetén, szószékén a
festmények vagy az útszéli feszületek
az ún. PARASZTBAROKK alkotásai.
De városaink régi lakóépületein is a
BAROKK és az azt követő KLASSZICISTA ízlés hagyott leginkább nyomot. Ez a két stílus lett a 19. századi
építészetünk köznyelve, márpedig a
régi épületeink zöme ebből a korból
való. A barokk építészetnek bonyolult
szabályai vannak, mégis mindennapi
élményünk lehet egy szép barokk
homlokzat, egy oltárkép.
11. Válasszanak a diákok egy kutatási
feladatot az alábbiakból! Munkájukat
a barokk fejezet végére kell elkészíteniük.
a) Keressék fel a lakóhelyük egy barokk emlékét, és fedezzék fel! A műemlék kiválasztásában segíthet a tanár
vagy egy lakóhelyről szóló útikönyvrészlet, internetes weboldal.
– Járják körbe, keressék meg rajta a
barokk építészet stílusjegyeit! Ha
mód van rá, nézzék meg belülről
is!
– Készítsenek róla rajzokat vagy
fényképeket!
– Próbálják megismerni a történetét! Eredetileg minek épült, hogyan, mire használják ma?
– Készítsenek riportot egy ott élő
vagy dolgozó emberrel, s kérdezzék arról is, mit tud vagy gondol
az épületről!
b) Képtári kalauz – Keressenek fel
a lakóhelyükön vagy egy közeli nagyvárosban egy képtárat, és nézzék meg
a barokk műveket! Készítsenek róluk
múzeumi vezetőt (kalauzt), amelyben
sorra veszik és röviden bemutatják az
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alkotásokat! Segítségül néhány szempont: jegyezzék föl a szerző nevét, a
mű címét, a keletkezés dátumát, írjanak leírást az alkotásról!
A MAGYAR IRODALMI BAROKK
LEGJELESEBB KÉPVISELŐJE,
ZRÍNYI MIKLÓS

12. Szedjék össze és rendezzék fürtábrába, amit Zrínyi Miklósról már
tudnak, tanultak! Mi jut eszükbe az
életéről, koráról, politikai szerepéről,
stb.?
13. Zrínyi nemcsak költő volt, hanem
politikus és hadvezér is. Pár mondattal
indokolják az előző állításokat!

báljanak a leírásban változatosságra
törekedni! Igyekezzenek megvalósítani az eposzhoz illő méltóságot vagy a
paródiához illő humort! Néhány ötlet,
segítségül: Az osztálytársak bemutatása, pl. ahogy reggel gyülekeznek az
iskolában. Egy nyaralás, vízi túra szereplőinek bemutatása, indulás előtt. A
kedvenc focicsapat bemutatása, meccs
előtt. Egy sakktáblán a sötét bábuk bemutatása, parti előtt.
20. Zrínyit mélyen érdekelte az, hogy
milyen szerepet játszik az ember életében a szerencse, s egyáltalán: mi az
a szerencse. Kedvenc jelmondata is
így hangzott: SORS BONA, NIHIL
ALIUD, vagyis saját fordításában: ’Jó
szerencse, semmi más.’

14. A Zrínyi névvel a magyar történelemben többször is találkozni lehet.
Gyűjtsék össze a híres Zrínyiket: kik
voltak ők, miért jelentősek?

a) A diákok idézzenek fel egy esetet
a saját életükből, amelyben szerencsések voltak! Fejtsék ki, véleményük szerint mekkora szerepet
játszik életünkben a szerencse!

15. Nézzenek utána, a Szigeti veszedelem című eposzban kinek állít maradandó emléket Zrínyi, mikor zajlott az
ütközet és milyen összefüggésben van
még az évszám a művel!

b) Gondoljanak a diákok valakire,
akit szerencsésnek, egy másikra,
akit szerencsétlennek tartanak!
Mitől válik valaki szerencséssé,
illetve szerencsétlenné?

16. Zrínyi egy-két versét megismerve
felmerülhet bennünk a kérdés: miért
nem olvasunk ma tömegével barokk
irodalmat? Válaszukat érvekkel támasszák alá!

c) Mi az a szerencse? Hogyan tudnák a diákok meghatározni?

17. Figyeljék meg a bevezető versszakokon a Szigeti veszedelem verselését!
Jelöljék az első két versszak rímelését a
szokott módon (az összecsengő sorok
azonos betűjelet kapjanak)! Milyen
rímképletet adnak a sorok? Minősítsék a rímeket! Milyen rímfajta uralkodik a versen?
18. Olvassák el a Szigeti veszedelem
egyik részletét (V. ének, 5–35. versszak), melyben a szigeti Zrínyi Miklós
beszédet intéz katonáihoz. A beszéd
felépítése, érvelése mellett néhány
stilisztikai jellegzetességet is megfigyelhetnek a művön, amely a barokk
költészetre általában is jellemző. Ilyen
a BONYOLULT SZÓREND (INVERZIÓ), a FOKOZÁS és TÚLZÁS, illetve
a KÖRMONDAT. Vizsgálják meg ezt
a három stílusalakzatot most az eposz
bevezetésében (1–6. versszak)!
19. Írjanak seregszemlét egy elképzelt
hőskölteményhez! Találják ki hozzá a
seregszemle helyzetét, szereplőit, pró-

d) Inkább szerencsésnek vagy inkább szerencsétlennek tartják
magukat? Gondolják végig, hogy
miért!
e) Vigasztaltak-e már valakit, akit
balszerencse ért? Írjanak valakihez egy elképzelt helyzetre vigasztaló szöveget!
21. A végső harc leírása… Foglalják
össze közösen az eddigieket! Milyen
eszközök teszik széppé, érdekessé
a harcleírást? Emeljenek ki néhány
eposzi hasonlatot! Beszéljenek arról,
hol van jól érezhető fokozás, túlzás a
szövegben, illetve mitől változatos az
elbeszélés!
22. KORUNK HŐSE – Minden kornak vannak ismert és ismeretlen hősei. Minden korszak emberében élnek
elképzelések arról, hogyan kéne élni,
milyen formában ölt testet az, amit az
emberben jónak tartunk. Beszélgessen
az osztály az alábbi kérdésekről, majd
készítsék el a korunk hőséről szóló
fürtábrát is, és tegyék ki a másik mellé!

Keressenek példákat mai hősökre! Kiket tartunk ma hősöknek?
23. Korunk hőse – merre vagy? Készítsenek egy plakátot, hirdetést, körözvényt stb., amely korunk hősének
keresésére irányul!
24. Képzeljük el, hogy a várvédő Zrínyi a mai napon életre kel! A gondolattal már Mikszáth Kálmán is eljátszott,
most az osztály jön! Írjanak körül
három olyan dolgot Zrínyi szavaival,
amit ő még nem ismer, de próbálja
szavakba önteni! Magyarázzák el szóbeli körülírással, mi az a vonat, a bevásárlóközpont és a televízió!
MIKES KELEMEN

25. „Mintha másutt mind meghaltak volna, csak mi élnénk. Pedig, ha
jól meggondoljuk, mások élnek és mi
csak aluszunk” (96. levél). A diákok
szerint mit akart ezzel az idézett mondattal kifejezni az író?
26. Mikes levelei fontos kordokumentumok. Vajon miért, mit értünk ezalatt?
27. Próbálják megtudni, hány ilyen levél született! A hűséges Mikessel és Rákóczi fejedelemmel kapcsolatban milyen mondáról hallottak vagy olvastak?
28. Magyarok külföldön
a) Az osztály szerint hány magyar
él a szomszédos országokban, hányan távolabbi országokban?
b) Gyűjtsenek híres magyarokat,
akik hosszabb ideig vagy akár
életük végéig külföldön éltek!
Idézzék föl néhányukról, hogy
miért hagyták el az országot!
c) Gondolják végig, hogy történelmünknek melyek voltak azok a
sorsfordulói, amikor tömegesen
hagyták el a magyarok az országot!
Jegyezzék fel őket időrendben!
d) Sok oka lehet annak, hogy valaki elhagyja a hazáját. Az anyaországból útnak indító erőket
TOLÓERŐKnek, a célország felé
hajtó erőket HÚZÓERŐKnek
szokták nevezni. Az osztály szerint milyen toló- és húzóerők játszanak leggyakrabban szerepet a
kivándorlásban régen és most?

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (5. RÉSZ)
Sorozatunk legújabb részében nem
megyünk messzire decemberi témánktól. Maradunk az űrben, ráadásul jelen írásunk abban is rímel a múlt
havira, hogy nem egy szigorúan vett
tudományos tévhitet cáfolunk meg,
hanem inkább egy jópofa legendát: a
Holdról is látható a kínai nagy fal.
Nem árulunk zsákbamacskát, a fal,
amely kétségtelenül egyike a legismertebb ember alkotta építményeknek a Földön, nem látszik a Holdról,
szabad szemmel semmiképpen. Hogy
a legenda honnan indult, nehéz meghatározni. Annyi bizonyos, 1932-ben
már voltak olyan amerikai képregények, amelyekben arról írtak, a fal az
egyetlen olyan építmény, amely látszik
a Holdról. Hogy erre a következtetésre
miként jutottak, nehéz megmondani,
hiszen akkoriban igen messze jártunk
még az űrutazástól, ráadásul kicsi,
zöld lényeket képzeltünk a Marsra is.
Az első, orbitális pályára álló ember alkotta tárgyra 1957-ig kellett várni (ez
volt a közismert Sputnik1 műhold),
az első ember pedig még később járt
a Holdon. Neil Armstrong csak 1969ben tette meg első „kis lépését”. Megmosolyogtató, de egy anekdota szerint
Armstrongot haláláig azzal zaklatták
nyilvános szereplései alkalmával, látta-e a kínai nagy falat, amikor a Holdon járt. Nem látta – hangzott a válasz
minden egyes alkalommal.
Nincs is ebben semmi meglepő.
A Föld–Hold távolság, állandó kísérőnk és a bolygónk pályájától függően,
átlagosan nagyjából 370 ezer kilomé-

ter. Ez egy az ókori görög matematikusok óta ismert, bár néhány évszázadra
elveszett megállapítás volt. A kínai
nagy falat még könnyebb megmérni, még úgy is, hogy a majd kétezer
évig (Kr. e. 3. századtól a 17. századig)
épült erődrendszer a közvélekedéssel
ellentétben nem egy összefüggő
építmény. Azt sem tudjuk pontosan,
milyen hosszú. Leggyakrabban 6350
kilométert írnak, de találkozni háromezertől tízezer kilométerig gyakorlatilag
bármilyen adattal. Abban sincs egyébként megegyezés, pontosan mely szakaszokat lehet, illetve nem lehet beleszámítani a „nagy fal” alkotóelemei közé.
Mit látott tehát Armstrong? Egy biztos, a nagy falat nem. „Kontinenseket,
tavakat, kék és fehér pacákat” viszont
igen. Kollégája, a nyolcvanas-kilencvenes években öt űrutazáson részt vett
Jeffrey Hoffman elmondta, nemhogy
a Holdról, simán az űrből sem látható
szabad szemmel a fal. „Sosem láttam
a falat, pedig többször is átrepültünk
Kína felett” – mesélte. Tulajdonképpen
nem is a távolság a legnagyobb gond
Hoffman szerint, „a probléma az, hogy
az emberi szem a kontrasztokra a legérzékenyebb, a fal színe pedig nem sokban különbözik az alatta található talajtól.” Egy másik interjúban Hoffman
arról mesélt, az egyiptomi piramisok
sem látszanak, viszont néhány ember
alkotta építmény meg igen. A baj csak
az, ezek közel sem olyan romantikusak.
Néhány szélesebb autóút, nagyobb repterek kifutópályái, sőt mezőgazdasági
területeken kialakított árkok is látható-

ak a Föld körüli pályára állt űrsikló ablakából. Néhány űrhajós szerint viszont
az orbitális, Föld körüli pálya alsóbb régióiból látszik a fal egy-egy darabja, de
csak megfelelő fényviszonyok között, s
akkor is inkább csak az árnyéka, semmint maga az építmény.
Itt jegyeznénk meg, hogy különböző
műholdakkal és speciális fényképezőgépekkel természetesen kivehető a fal,
de a kínaiak számára külön büszkeség
volt, hogy az szabad szemmel is látható
az űrből. Jang Li-vej, Kína első űrhajósa, visszatérve első küldetéséből 2003ban egy nemzet álmait zúzta porrá, mikor a sajtó kérdésére válaszolva közölte,
nem, nem látta a nagy falat odafentről.
Óriási csalódás volt ez az országnak, az
oktatási tárca azonnal átdolgoztatta az
eddigi tankönyveket, az online fórumokon pedig még hetekig szidták az
űrhajóst, mondván, hazudik. Az, hogy
az űrrepülés után néhány évvel a Kínai
Tudományos Akadémia egyik kutatója
már arról beszélt egy tévéműsorban,
alaposabban ki kellene képezni az űrhajósokat, hogy észrevegyék a falat,
szépen példázza, mennyire fontos Kínának a fal „látképe”.
Ezzel csak egy probléma van. Az
ország saját maga ellen dolgozik. A
törtető iparosodás gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy akár műholdakkal
látni lehessen a nagy falat az űrből.
Pekingtől alig kétórányira fekszik a
fal egyik legnépszerűbb szakasza, a
metropolisz pedig mindent „elkövet”
azért, hogy csak akkor vegyük észre,
ha már ott van a szemünk előtt.
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AZ ÓGÖRÖGÖKTŐL A GENETIKAI KÓDIG
A görög mitológiában az emberi élet
fonalát a párkák fonják. Az egyik
fonja, másik a szöszt ereszti hozzá, s
amikor már elég hosszúnak találják, a
harmadik elvágja. Azonban a Földön
nemcsak egyféle élet létezik, az emberé, hanem számokkal ki nem fejezhetően sokféle élet, és mindegyiknek
megvan a maga vékonyka fonala. Kié
rövidebb, kié hosszabb (egyedenként
és fajonként eltérőek), s ezek a fonalak, mintegy hálózatot alkotva, keresztül-kasul szövik a Földet, kéregtől
a légköri magasságokig. Talán ebből
kiindulva egy brit ökológus, James
Lovelock, merész elhatározásra jutott.
Éspedig arra, hogy az egész bolygónk
egyetlen élő szervezet, amit a Föld
görög istennőjéről Gaiának (Földanyának) nevezett el. Mondhatnánk,
képzeletben az élettelen Földet egy
összefüggő, élő ruházatba, amolyan
ránőtt „kültakaróba” bújtatta, gondolván, ezáltal maga az egész égitest is
élővé vált. Lovelock arra az elképzelésre építette fel elméletét, hogy: „A bioszféra összes rendszere kölcsönösen
azon munkálkodik, hogy minél megfelelőbb élőhellyé alakítsa át a bolygónkat. Így egy élőlényhez hasonlóan
a Föld is megbetegedhet.” A Föld mint
égitest, aligha betegedhet meg, viszont
a bioszférájának egyes területei (ökoszisztémái) annál inkább, amiért nap
mint nap aggódhatunk. Ama oknál
fogva is, mert a bioszférába mi, emberek is beletartozunk. Azonban ha mi
valamilyen katasztrófa következtében
elpusztulnánk, a többi élőrendszerek
még vígan élhetnének tovább, és folytathatnák egymás elleni küzdelmeiket
az életben maradásukért. Ám ezek
puszta feltevések. Egyelőre vagyunk,
annak ellenére is, hogy amióta élet létezik a Földön, s belőle az utunk leágazódott, akárcsak a többi élő fajoknak
az útja, mindnyájuk sorsa fölöttébb
bizonytalan. Nekünk inkább az lehet a
célunk, hogy megismerjük és megértsük azokat a természeti törvényeket,
szabályokat, amelyek lehetővé tették és
teszik ma is a megmaradásunkat. Bizony, mindnyájunknak van életfonala,
s miután a világra jöttünk, az bármikor el is szakadhat. Nemcsak a miénk,
minden élő egyedé, fajé. Azonban ha

általában beszélünk életről, akkor csak
egyetlen fonalat kell vagy inkább lehet
elképzelnünk, aminek, hogy eljusson
hozzánk (minden élő egyedhez különkülön), nem volt szabad elszakadnia,
mert ha ez megtörtént volna, akkor
nem lennénk. Ma már a nevét is tudjuk ennek a fonálnak. Mi, emberek
kereszteltük el: génnek. David Burnie,
angol biológus szerint: „Gén az öröklődés alapegysége, amely egy fehérje
elkészítéséhez szükséges utasításokat
tartalmaz”. Egy másik angol tudós,
Richard Dawkins pedig így fogalmaz:
„Itt vannak mindannyiunkban: ők
teremtettek bennünket, testünket és
lelkünket; az ő fennmaradásuk létünk
végső indoka. Hosszú utat tettek meg
ezek a replikátorok. Most gén névre
hallgatnak, mi pedig a túlélő gépeik
vagyunk” (Az önző gén). Hogy a géneknek köszönhetően mi módon lettek az élő szervezetek, köztük mi, emberek is, „túlélők”, ezt keresgélik már
szinte ősidők óta az emberek, illetve a
biológusok. Ez utóbbiak egyre eredményesebb munkálkodásából kifolyólag remélhetjük, hogy a 21. század a
genetika százada lesz.
A genetika görög eredetű szó, magyarul azt jelenti, életet adni, nemzeni.
Ma örökléstan értelemben használjuk.
Jelentőségét az emberek már a letelepedésük kezdetén felismerték, még
akkor, amikor elkezdték a vadon élő
állatokat háziasítani, a növényeket termeszteni, vagyis számukra a leghasznosabbakat kiválogatni és szaporítani,
végül nemesíteni. Évezredeken át fogalmuk sem volt róla, minek köszönhetik táplálékaiknak ily módon való
megsokszorosítását. Persze az „ős”
természetbúvárok később – ki tudja,
mikor – azt is észrevették, hogy nemcsak mesterségesen lehet új fajokat
létrehozni, spontán módon, azaz emberi beavatkozás nélkül is létrejönnek
azok. E témával kapcsolatban rengeteg
polémia zajlott a 19. században, főleg
Darwin elmélete körül, amit az 1859ben megjelent A fajok eredetéről szóló
könyve váltott ki. Pláne azután, hogy
elkezdték tudományosan firtatni az
emberi nem eredetét. Azt is Darwinra kenték, ő találta ki, hogy az ember
a majomtól származik, pedig ő csak

azt vetette fel, hogy az embernek és
az emberszabású majmoknak közös
ősük kellett legyen. Benedek István
tudománytörténész szerint: „A fajok
eredetében Darwin óvatosan elkerülte az ember származásának kényes
kérdését, csupán egyetlen mondatban
utal arra, ami a darwinizmus szelleméből amúgy is magától értetődően
következik: hogy a származástan törvényszerűsége az emberre is érvényes.
Ezt a következtetést a kortársak nyomban le is vonták, egyrészt világnézeti
viták, másrészt tudományos könyvek
formájában. Mire Darwin 1871-ben
rászánta magát Az ember származása
kiadására, a hasonló tárgyú könyvek
egész sorára hivatkozhatott, éspedig
olyan ismert és tekintélyes szerzők
tollából, mint Wallace, Huxley, Lyell,
Vogt, Lubbock, Rolle és Haeckel.” (A
Tudás útja, Magyar Könyvklub, Budapest, 1994.) Ezt a témát a 19. század
második felében már nem lehetett
megkerülni, mivel hosszú évtizedek
óta sok megkövesedett állati maradvány került elő a földből. S úgy tudjuk, 1856-ban egy Düsseldorf melletti
kőbányában a munkások ráakadtak a
Neander-völgyi ember csontmaradványaira is. Hogy a neves tudósok
közül kik és milyen érvekkel hadakoztak egymás ellen, bizonygatva és
tagadva a csontok emberi eredetét,
arról könyveket írtak. Vitáikról még
mostanság is láthatunk filmfeldolgozásokat a tévében és az interneten. A
nagy hűhó kirobbanása nem Charles
Darwin (1809–1882) munkáira vezethető vissza, hanem Jean Lamarck
(1744–1829) professzornak 1802-ben,
a párizsi egyetemen elmondott beszédére, melyben tagadta Carl Linné
(1707–1778) svéd természettudósnak,
A természet rendszere megalkotójának
nézetét – rendszertana nélkül máig
sem tudnánk eligazodni az élők világában –, miszerint annyi faj van a Földön, ahányat a teremtő megalkotott.
Helyette az evolúció (származástan) elméletével rukkolt elő. Ugyanabban az
évben jelentette meg Lamarck a hidrogeológiáról (vízföldtanról) írt könyvét
is. Egy nemesi családból származó
skót geológus, Charles Lyell (1797–
1875) pedig, 1831–33 között megír-
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ta A földtan alapelvei című könyvét,
amelyben felvázolta a máig érvényes,
„földtörténet időrendi táblázatát”, amit
ma már az alapiskolás gyerekeknek is
tanítanak.
A biológia szót először egy német
filozófus írta le 1766-ban, de biológusok, azaz természetkutatók már az
ókorban is tevékenykedtek, ám törekvésüket e gyűjtőfogalomba Lamarck
foglalta össze, szintén 1802-ben. Hogy
valójában mi a biológia, szerintem legpontosabban Benedek István határozta meg. Íme: „…- nem egy szorosan
körülhatárolt tudományágról van szó,
hanem egymással keresztül-kasul öszszefonódó kutatások bonyolult rendszeréről, melynek határát nem is lehet
pontosan megvonni. Az «élet tudománya» feltétlen magába foglalja az embertant, az állattant, a növénytant, de
ez a felsorolás önkéntelenül folytatódik a kőzettanban, a kristálytanban, és
már a geológiában vagyunk, amely hiába foglalkozik csupa élettelen anyaggal, mégis az élet közegét tárgyalja,
amellett oly szorosan kapcsolódik a
paleontológiához, hogy nem szakítható el a biológiától. Ugyanígy fűződik
az antropológiához, a pszichológiához, és noha az anatómia, a szövettan
vagy a fiziológia az orvostudománynak is része, mégsem hasítható ki a
biológiából. Hasonló a helyzet a bakteriológiával vagy a víruskutatással, és
például a modern genetika a vegytant
is szorosan bevonja a biológia körébe:
biofizikáról és biokémiáról korábban
is beszéltek, de ma már a molekuláris
biológiánál tartunk.” Benedek István
mintha megfeledkezett volna az etológiáról, pedig ez a tudományág is szerves részévé vált a biológiának. Ami viszont meglepő, az etológusok annyira
szembefordultak a pszichológusokkal,
hogy igyekeznek kiszorítani őket a természettudományokból.
A fentebb leírtakból arra következtethetünk, hogy Charles Darwin előfutára Lamarck természetfilozófus volt,
aki többek között azt állította, hogy a
szerzett tulajdonságok átöröklődnek
az utódokra. Ám a maga idejében Lamarckot talán többen és többet is bírálták, mint magát Darwint. Egyik közülük August Weismann (1834–1914)
német zoológus volt, aki a „csíra-plazma” elméletével cáfolta Lamarckot. Azt
állította, hogy a szerzett tulajdonságok
nem örökölhetők, mert az átöröklés
anyagát az ivarsejtek (ha úgy tetszik, a
kromoszómák) készen adják át (vagy
inkább tovább) az utódoknak. Ebben

persze van némi igazság, csak az volt
a baj, hogy Weismann igen gyermeteg
kísérletekkel próbálta bizonyítani igazát. Egereket tenyésztett, melyeknek
nemzedékeken keresztül levagdosta a
farkát, s az utódaik épp olyan hosszú
farokkal születtek, mint amilyen az
elődeiké volt. Ez pontosan olyan naivság, mint amikor azt kérdezi valaki,
miért nem születik ma a majomnak
embergyereke. A biológiának bizony
mások a törvényei, mint mondjuk, a
filozófiának. A filozófiának mégis sokat köszönhetnek a természettudományok, köztük a biológia is. Erről majd
később többször is szólunk.
Akik olvassák a biológiai témájú
írásaimat, kérdezhetik, miért pepecselődök ennyit az alapfogalmakkal,
vagy egyáltalán a már régen tisztázott
tényekkel. Úgy emlékszem, valahol
már leírtam, Németh László (író, orvos, pedagógus) arra figyelmeztette
a tanárokat, hogy tudománytörténet
nélkül nem lenne szabad tudományokat tanítani. Benedek István szerintem
még meggyőzőbben fogalmazta meg
üzenetét: „Ahogyan a fa nem hajthat
lombot és nem hozhat termést a gyökerek nélkül, úgy nem érthetjük meg
az európai kultúrát a görög-római kor
ismerete nélkül.
Mutatós hasonlat, ámbár kissé leegyszerűsíti a valóságot. Mert például
a gyökérzet éppenséggel nem csupán
a görög-római kultúrából szedi öszsze tápláló nedveit. Az utóbbi idők
kutatásai arról vallanak, hogy a hajszálgyökerek igen messzire ágaznak
el. Egyiptomnak, Babilonnak, Föníciának, Izraelnek igen magas kultúrája
volt már jóval a görögök előtt, nem
is szólva azokról az ázsiai, afrikai és
amerikai kultúrterületekről, amelyek
az ókorban nem tartottak kapcsolatot
a Földközi-tenger vidékével, utóbb
mégis kölcsönhatásba kerültek az európai kultúrával. És a hajszálgyökerek még mélyebbre nyúlnak, egészen
a történelem előtti időkbe, amikorról
írásos feljegyzéseink nincsenek, de
a föld mélye megőrizte a nyomokat,
amelyek tanúsítják, hogy kultúra már
volt: primitív kultúra.
A primitív szót tán legcélszerűbb
kezdetlegessel fordítani, és nagyon kell
vele vigyázni. Mert az ember hajlik
arra, hogy primitívnek tartson mindent, ami régi.” Ha régiekről szólunk,
e mondatait sohasem szabad elfejtenünk.
Itt okvetlenül meg kell jegyeznem,
az erdélyi gyökerű Benedek család há-

rom nemzedéke írta be nevét a magyar
irodalom- és tudománytörténetbe.
A nagyapát, Benedek Eleket (1959–
1929) meseíróként tartják számon, holott annál jóval több volt. Fia, Marcell
(1885–1969) irodalomtörténészként,
műfordítóként, színházigazgatóként
és egyetemi tanárként gazdag szellemi
életutat járt be. István (1914–1996), az
unoka még színesebb, szerteágazóbb
és fölöttébb gyümölcsöző életművet
hagyott maga után. Orvosi pályára lépett, pszichiáternek képezte át magát,
s mégis inkább író lett. Szépirodalmi,
szakirodalmi és egyéb témájú könyveinek se szeri, se száma, de amikkel a
magamfajta, sok minden iránt érdeklődő író tanárembert képes elcsábítani, azok a gondolatébresztő, olvasmányos és megbízható, ismeretterjesztő
(tudománytörténeti) munkái.
Benedek István, mint feltüntettem,
a múlt század kilencvenes éveinek közepén hunyt el. Abban az időben már
egyre többen és gyakrabban emlegették a genetikát, illetve a molekuláris
biológiát mint a jövő tudományát. Ám
Benedek csak futva említi meg a „DNS
és az RNS rendszerek” kutatását, hozzátéve, hogy Gregor Mendel (1822–
1884) brünni apát, genetikai kísérleteinek eredményeiről – ma is tananyag
még – azt feltételezni, hogy érvényüket vesztették, téves feltételezés. Azt
viszont nem sejtette, hogy a genetikai
kutatások olyan gyors iramot fognak
felvenni, amitől eláll az ember lélegzete. A tudás útja című könyvének vége
felé közeledve ezt írta: „A biológia
három alapkérdését – származás, emberré válás, öröklődés – a múlt század
(19.) vetette fel, és nem bizonyos, hogy
a mi századunk (20.) meg tudja adni
a végérvényes választ – ha van ilyen.”
Ám ki gondolta volna, hogy 2010-re
el fog készülni az ember géntérképe,
ami több mint 100 ezer génből épül
fel, melyeket mintegy 3 milliárd bázispár alkot. (A pontos számokat csak a
kutatók tudják.) Ha közben nem tökéletesítették volna a számítástechnikát,
aligha tudtak volna ilyen gyorsan haladni. Ez azonban eddig majdhogynem játék. Azonban a három felvetett
kérdésből az első kettő valószínűleg
még sokáig nyitott marad. Szimulátorokkal sok mindent meg lehet már
csinálni, viszont a tudományban mindent bizonyítani kell. A kutatóknak ez
a legfőbb feladatuk.
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AZ FTDK ELMARADHATATLAN
A kiszámíthatatlan közegészségügyi
helyzet ellenére 2020. november végén
megrendezésre került a jubileumi, XV.
Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a
Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE
KETK), a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH)
főszervezők közreműködésével. A
rendezvény az OTDT Tudományos
Diákkörök Határok Nélkül (HTDK)
programja, a Selye János Egyetem
Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK),
valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége
alatt valósult meg.
Ám a staféta idén a Selye János Egyetemnél volt, otthont azonban sajnos a
virtuális tér tudott csak adni a konferenciának. Az egész évi bizonytalanság
nem vette kedvét a diákoknak, hiszen
6 szekcióban 33 versenyző nevezett e
az FTDK-ra. Az eredmények a következőképpen alakultak:
TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

I. helyezett: Borovicza Boglárka–
Reménység Dániel (Selye János Egyetem): Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése
II. helyezett: Paluba Daniel (Prágai
Károly Egyetem): A correction of the
local incidence angle of SAR data: a
land cover specific approach for time
series analysis (A SAR-adatok helyi
beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok
elemzéshez)
III. helyezett: Bóna Henrieta (Selye
János Egyetem): Testösszetétel-mérés
a SJE hallgatói körében
A zsűri az első két dolgozatot javasolta OTDK-ra való továbbjutásra.

tényezőinek analízise továbbtanulási
kontextusban
A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozat Székely Melinda (Selye János Egyetem):
Atipikus foglalkoztatási formák a generációk köztudatában c. munkája.
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ, MARKETING TAGOZAT

I. helyezett: Sánta Kamilla – Baša
Patrik (Selye János Egyetem): Nemzetközi összehasonlítás az Instagram
üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről
II. helyezett: Krupánszki Kornél
(Selye János Egyetem): A vezető és a
beosztottak viszonyának vizsgálata
kis- és középvállalkozásoknál
III. helyezett: Csinger Bence (Selye
János Egyetem): A holnap küszöbén
A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozatok:
Fóthy Noémi (Selye János Egyetem):
A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra, Baša
Patrik (Selye János Egyetem): Fortuna
szekerén okosan ülj c. munkái.
TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI
SZEKCIÓ

I. helyezett: Annuš Norbert (Selye
János Egyetem): Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban
II. helyezett: Bese Bernadett (Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem): Polimorf tehetségtípus bevezetése
III. helyezett: Modrová Eva (Selye
János Egyetem): Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – Az
érettségi vizsga Komáromban és Révkomáromban
A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ, EMBERIERŐFORRÁSMENEDZSMENT TAGOZAT

HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

I. helyezett: Sánta Kamilla (Selye János Egyetem): A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar
közgazdászhallgatók képzésébe
II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye
János Egyetem): Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel
III. helyezett: Esseová Monika (Selye
János Egyetem): A diákok motivációs

I. helyezett: Csobády Csilla (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem):
Jablonca község helyneveinek vizsgálata
II. helyezett: Ollé Tamás (Selye János Egyetem): Párhuzamos világok és
időutazás spekulatív fikciós művekben
III. helyezett: Pokstaller Judit (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem):
Somorja névszemiotikai térképe

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ

I. helyezett: Vass Gábor (Selye János
Egyetem): A törökkori Komárom és
török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor
munkáiban és hagyatékában
II. helyezett: Szepessyné Judik Dorottya (Selye János Egyetem): Oktatás
és társadalmi mobilitás a Felvidéken
élő siketek körében a 20. Század elején
III. helyezett: Szabó János Bence
(Selye János Egyetem): Jézus messiási
öntudata a János evangéliumának 17.
fejezetében
III. helyezett: Nagy Krisztina (Selye
János Egyetem): A Nábót-történet jogi
háttere
A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.
A SZMAT különdíját Paluba Dániel (Prágai Károly Egyetem) kapta, az
FTDK fődíját Sánta Kamilla és Baša
Patrik szerzőpáros (Selye János Egyetem) nyerte.
Az online megrendezett konferenciának egyaránt voltak előnyei és
hátrányai. A versenyzők nem tudtak találkozni egymással, a zsűrivel,
elmaradtak az előadások közötti és
utáni beszélgetések, a közös étkezések, valamint a közös esti program is
csak online valósult meg a komáromi
Jókai Mór Diákkör (JóMóD) által. A
hallgatók hiányolták a személyes kapcsolódást, de ennek ellenére örültek,
hogy legalább ilyen formában megvalósulhatott a program. A virtuális tér
adta lehetőségeket pedig csaknem 50
diák használta ki – ők megfigyelőként
csatlakoztak az FTDK-hoz, különböző szekciók előadásaiba kukkantottak
bele. Ennek hozadéka, remélhetőleg,
jövőre, a tavalyi rekordot megdöntő
jelentkezők száma lesz. Biztatni tudunk minden diákot, hogy legyen részese ennek a Felvidéken egyedülálló
szakmai programnak! A tudás kapuja
nyitva áll, lépjetek be rajta!
Csobády Csilla,
FTDK-koordinátor, Diákhálózat

ISKOLAHÍREK

ERASMUS+ TERVEZET A KORONAVÍRUS IDEJÉN

A komárnoi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola már hoszszú évek óta aktívan bekapcsolódik
a külföldi szakmai gyakorlatot, valamint külföldi iskolák diákjaival való
nemzetközi együttműködést biztosító
Erasmus+ tervezetekbe.
Jelenleg egyik ilyen projektünk a
Virtuális Innovációs Központ, amelybe iskolánkon kívül olaszországi, lengyel és görög iskolák kapcsolódtak be.
A Virtuális Innovációs Központ
tervezet kétéves együttműködésének
csúcspontja a bekapcsolódott iskolák
csapatainak személyes találkozója lett
volna Komáromban. A vendéglátó, a
komárnoi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola már több hónapja tervezte az oktatási programokat, de a jelenlegi helyzet a találkozót
sajnos nem tette lehetővé.
Az új kihívással szembesülve a
szervezők virtuális térbe költöztették
az eseményt, és online oktatási tevékenységeket szerveztek. Az ötnapos
rendezvény megszervezése sok kreativitást, találékonyságot és a kiszámíthatatlan helyzetekre való rugalmas reagálást igényelt.
A mintegy 50 résztvevő videóhívás
útján való fogadása után iskolánk
virtuális megtekintése következett, s
mivel a külföldi vendégek nem látogathattak el Szlovákiába, mi vittük el

nekik országunkat, régiónkat és városunkat rövid videók és fényképek
segítségével. A modern technikának
köszönhetően virtuális látogatást tettünk a belvárosban és a komáromi
Erődben is.
A Virtuális Innovációs Központ
tervezet célja többek között az üzleti
készségek fejlesztése, így az oktatási tevékenységek programja ennek
szellemében zajlott. A szlovákiai befektetés lehetőségeiről és feltételeiről,
valamint régiónk üzleti potenciáljáról
szóló előadás után a diákokat nemzetközileg vegyes csoportokba osztották,
amelyekben a teljes oktatási tevékenység során projektfeladatokon dolgoztak. Együtt létrehoztak egy üzleti
költségvetést, megállapították a részt
vevő országok vállalkozói számára a
bankszámla létrehozásának feltételeit,
összehasonlították a kamatlábakat és
díjakat, valamint a szükséges dokumentumokat.
Érdekes tevékenység volt a szuperbruttó bérek kérdése is, összehasonlítva a minimális és átlagos béreket a
részt vevő országokban és más EUországokban. A tanulók lelkesen elemezték mind a munkáltató, mind a
munkavállaló adó- és járulékterheit,
a különféle juttatásokat, kiderítették,
hogy mennyi pénzbe kerül a munkavállaló a vállalatnak, és mennyi marad

a munkavállalónak a legális fizetés
összes levonása után. Megállapításukat közös dokumentumokban, táblázatokban dolgozták fel, adatbázisokat
és grafikonokat hoztak létre együtt,
és megvitatták azokat annak ellenére,
hogy több mint ezer kilométer választotta el őket egymástól. Elképesztő
volt nézni, milyen lelkesedéssel dolgoztak a nehéz feladatokon, jó volt látni a verseny örömét is az interaktív vetélkedőknek köszönhetően, amelyek
a mindennapokat kihívásokkal teli,
de érdekes és informatív programmal
gazdagították.
A kétéves projektben való együttműködés összefoglalása érdekében az
utolsó napon online konferenciát tartottak, amely során minden partneriskola rövid videókkal, fényképekkel és
szóbeli kommentárokkal mutatta be a
projekt azon részét, amelynek otthont
adott. A megvalósított tevékenységek
emlékei a jól elvégzett munka sikerét
váltották ki a diákokban. Ugyanakkor
megerősítette a projektben való részvételükre vonatkozó döntés helyességét és indokoltságát, valamint a jövőbeni együttműködés iránti vágyat is.
Hajabács Andrea,
projektkoordinátor
Virtual Innovation Centre
2018-1-SK01-KA229-046342_1
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SELYÉSEK: EGY HAGYOMÁNYOS VERSENY SZOKATLAN FORMÁBAN

Ha most hirtelen válaszolnom kellene arra a kérdésre, mikor is indult el
pontosan a Gloria Victis története, bevallom, nem tudnám a pontos választ.
De az biztos, hogy a Rákóczi Szövetség
legrégibb vetélkedője még a múlt évezred végén kezdődött, így a jelenlegi
versenyzőknek akár már a szülei is részt
vehettek rajta.
A hagyományosan október 21–23.
között, Budapesten zajló középdöntőbe
és döntőbe a Selye János Gimnázium
jelenlegi diákjai is eljutottak – volna, de
a történet ettől kezdve egyezik minden
olyan rendezvény sorsával, amelyeknek
szervezését a járvány könyörtelenül
keresztülhúzta. Hiába reménykedett
két csapatunk is, akik a néhány száz
riválist maga mögött hagyva a legjobb
hatvan közé verekedte be magát, nem

lehetett része a Műegyetemtől a Bem
szoborig vonuló fáklyás menetnek,
nem élvezhette a középdöntő utáni kultúrműsorokat és koncerteket, és ami a
legnagyobb hátránya a mai óvintézkedéseknek: nem építhetett ki kapcsolatokat anyaországi és más határon túli
magyar diákokkal.
A szigorú korlátozások miatt kénytelenek voltunk a felkészülést és a versenyt is online módon megoldani, diákjaink a tanítás utáni időszakokban
is egyeztettek velünk, felkészítő tanárokkal, közösen oldottunk teszteket,
videókat néztünk, elemeztünk, hogy
az „éles” teszt a lehető legjobban sikerüljön. Nyilván a közös munka hatékonyabb lett volna, ha személyesen, a
helyszínen tudják megbeszélni a helyes
megoldásokat, ám így is büszkék va-

gyunk arra, hogy a nehéz körülmények
ellenére (néha Szent Izidor, a világháló
védőszentje sem volt az oldalunkon) a
középmezőnyben végeztek. A Trió-non
csapat (Simonics Réka, Ember Mónika
és Schiller Bence) a 29. helyen végzett,
az Anarchisták (Nátek Panna, Szalai
Adrián, Varga Csenge) pedig négy helylyel mögöttük.
Minden körülményt figyelembe véve
gratulálunk diákjainknak, hogy első
nekifutásra ilyen szép eredményt könyvelhettek el, és további motivációt jelent számukra az idei eredmény, hiszen
a járvány nem akadálya annak, hogy a
versenyek tovább folyjanak – csak más
formában…
Vajányi Orsolya, Elek József
Selye János Gimnázium
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Kedves Olvasóink!
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az Előretolt
Helyőrség irodalmi mellékletet, amely ízelítőt
kínál a kortárs szlovákiai magyar irodalomból.
Az Előretolt Helyőrség a Magyar7 című közéleti
hetilap irodalmi mellékleteként minden hónapban 16 oldalon kerül az olvasók asztalára.

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor
Tagok:
Bárczi Zsófia,
Hrbácsek Noszek Magdaléna,
Kalácska József,
Klemen Terézia,
Krippel Éva,
Novák Monika,
Pázmány Annamária,
Pintes Gábor,
Szokol Dezső

LENGYEL PIROSKA NOÉMI

KEDVENC VÁROSOM:
Á
ÓCSA
HÁRMAN EGY FORRÁSBÓL…
Miért éppen Ócsa? Egy mákszemnyi pont
ontt
a térképen, Budapesttől, Magyarország fővává-rosától 30 km-re, délre fekszik. A véletlenül
nül
erre tévedőnek először csak egy alföldi kkis
iss
falucskának tűnhet, de bejárva a kisvárost,
osst,
csodákat találhat az utazó.
Ócsát már az Árpád-korban lakták. A
premontrei szerzetesek Szűz Mária tiszteleletére emelt monostora már 1235-ben állt. A
mai református templom a román stílusú
usú
ú
magyar építészet ritka emléke. A bazilika
ikka
falfreskói Szent László legendájának néhány
ny
részletét őrzik.
A templom szomszédságában a tájvévédelmi körzet részeként az öregfalu nádfededeles parasztházai a több, mint kétszáz évvel
vell
ezelőtti múltat idézik. A hat kis parasztház
házz
hűen megőrizte a 18. századi népi építészetet-re jellemző vonásokat. Ideérkezve részesei
seii
lehetünk egy kis csodának, elidőzve egy régi
égii
világba csöppenve elképzelhetjük, átélhetetjük dédszüleink mindennapjait. A hitelesen
en
berendezett tisztaszoba, a pitvar, a tornác,
ác,
mind-mind a régi időket varázsolják elénk.
nk.
Nehéz tovább menni ebből a kis időutazásás-ból, de érdemes.
Az Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna–TiTiTisza köze hajdan kiterjedt lápterület egyik
yikk
utolsó ékes darabja. Néhány évszázaddal eze zelőtt a Duna árterülete összefüggő vizenyős,
ős,,
lápos, mocsaras területet alkotott. A nyitott
ott
vizek, nádasok, rétek, erdők váltakoznakk a
területen. A ritka növény- és állatvilág egyeye-divé, mondhatni kinccsé teszi ezt a területet.
teet..
Ócsa növényvilága egész évben szemet
mett
gyönyörködtető. A selyemrét, az erdők, a toto-csogók és nádasok megunhatatlan, kiismererhetetlen világa helybélit és idegent egyaránt
án
nt
rabul ejt. Ide nem lehet csak egyszer eljönni.
ni.
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Minden tavasszal visszahív a gyöngyvirág illatú vadregényes láperdő.
A kisváros egy másik ékessége, az Ócsai
Öreghegyi Pincesor szintén a kétszáz évvel
ezelőtti múltat idézi.
Mindez azonban még nem lenne elég
ahhoz, hogy a kedvencek legelején foglaljon helyet. Ami feljogosítja az első helyre a
kedvenc városaim közül, az nem más, mint
a Bolyai János Gimnáziumban eltöltött diákévek. A majdnem 70 éves alma mater meghatározója életemnek. A Bolyai jónevű gimnáziuma a környéknek.
Az ócsai nagyerdő szinte zöld sátrat képez a városba vezető út felett. A szorgalmi
időszak alatt mindennap bejártam ezt az
erdei alagutat. Reggelente még kissé nehéz szívvel, délután hazautazva már sokkal
szebbnek láttam a pipacsos mezőt, a szénapetrencéket, a mocsárban vadászó gólyákat.
Ócsa számomra a múlt, a természet kézzel fogható ajándéka, és még ennél is több, a
tudás kútja. Itt kaptam meg az alapokat a felnőtté váláshoz, az ismereteket ahhoz, hogy
merjem tovább gondolni a gyermekéveket.
Itt nőttem fel. Ez a kisváros sokáig a második otthonom volt. Szerettem itt diák lenni.
Később büszkén tértem ide vissza anyukaként. Évekkel később itt tanult a fiam, majd
Őt követve itt tanult a lányom is. Itt kaptuk
meg mindhárman a tudást, az értékrendet,
amivel Útra indultunk. A Randevú presszóban randevúztunk, a Pokol kiskocsmában
múlattuk bánatunkat a matematikadolgozat
kudarca okán. Futottunk versenyt a gimnáziumhoz közeli kis utcákban. Éltük a gondtalan diákéveket.
Anya, fia, lánya egy forrásból merített.
Ez a forrás édesvíz.
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SZERZŐINK
Bc. BESE BERNADETT, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatója, a SZMÍT munkatársa (bese.detti@gmail.com); DANČOVÁ
JAKAB VERONIKA, a Comenius Egyetem doktorandusz hallgatója, Pozsonyban él (jakabova23@uniba.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); Mgr. GERGELY VIKTÓRIA, a nyitrai
Közép-európai Tanulmányok doktorandusza, Nyitrán él (vicky.gergelyova@gmail.com); GYETVAI ANNA, a Semmelweis Egyetem Mentális
Egészségtudományok Doktori Iskola doktorandusza, pszichológiai tanácsadó a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központban és Általános
Iskolában, Budapesten él (anna.gyetvai94@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, nyugalmazott magyartanár, a Lehár Polgári Társulás elnöke,
Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); LENGYEL PIROSKA NOÉMI, gyógypedagógus, író, Bugyin él (piroska.noemi17@gmail.com);
PaedDr. PATAI ILONA, PhD, a nyitrai KeTK Pedagógusképző Intézetének oktatója, Alsóbodokon él (hpataiova@ukf.sk); Mgr. PETRES
CSIZMADIA GABRIELLA, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatója, a Katedra vezető szerkesztője, Hidaskürtön él
(gabi.csizmadia@gmail.com); 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); Mgr. SZABÓ TIBOR, PhD, nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara dékánhelyettese, Nyitrán él
(tszabo@ukf.sk); Dr. habil. VANČO ILDIKÓ, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok oktatója, Párkányban él (ivancova@ukf.sk);
PaedDr. ZOLCZER PÉTER, PhD, a Selye János Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

CORVIN MÁTYÁS ALAPISKOLA,

SOMORJA

Szerencsés ma az az iskola, amelyik elmondhatja magáról, hogy évszázadokra viszszatekintő múltja, ígéretesen fejlődő jelene és, reményeink szerint, jövője is lesz
Somorja és vidéke magyarságának megmaradása szolgálatában. Ha egy iskolára
gondolunk, jelenthet az egy épületet, esetleg épületeket, de jelenthet egy közösséget,
jobb esetben hagyományt, ami beleépül egy adott település önmeghatározó tudatába. A mai somorjaiak zöme iskolás éveit a régi polgári iskolában kezdte, amely
épületet elődeink közel a katolikus templomhoz, a város közepére építették, úgy
gondolták, a felnövekvő nemzedék itt lesz jó helyen. Az 1950-es években rengeteg
társadalmi munkával megépült a „nagy” iskola, amelyben két alapiskola és két gimnázium kapott helyet. Pont ezért is még a város számos épületét elfoglaltuk. A mai
épületünk 30 éves, négy szintes, az ide járó 520 tanulóval jól kitöltjük a teret.
A tárgyi teltételek fontosak, de az oktató, nevelő munka hatékonysága, színvonala mindaddig, míg nem robotokat fogunk tanítani, elsősorban a pedagógusokon
múlik. Régi megfakult fényképeken látjuk elődeinket, büszkén kihúzván magukat,
még a csoportképet látva is könnyen elképzelhető, hogy miként vezetgetik helyi polgárok, iparosok vagy földműves családok gyerekeit. Aztán jönnek a saját tapasztalataim, az 1970-es évek és akkor is, de most is, nagyon szívesen emlékszem vissza több
meghatározó élményemre, melyek mind egy-egy kivételes pedagógus személyiséghez köthetők, akik döntően befolyásolták világnézetem. Minden pedagóguscsapat,
aki történelmileg kiforrott iskolában dolgozik, ha sikereket ér el és messze jut, akkor
ez annak is köszönhető, hogy a régiek vállán áll, és az értékek a tradícióban vannak
belekódolva. Mi itt, Somorján pedig ezekre a sikerekre nagyon vágyunk, leginkább
a tanulóink érdekében.
Az épület változhat, örök érvényűnek hitt társadalmi rend hullott össze kártyavárként, bosszankodhatunk, hogy a modern oktatásügyi elképzelések nagyon is
váratnak magukra, de senki és semmi sem menthet fel minket az alól, hogy legalább
intézmény szintjén tegyük a dolgunkat lelkiismeretünk szerint. Célunk, hogy alapvető és jól megalapozott általános, elméleti és gyakorlati tudást nyújtsunk azon tanítványainknak, akik hajlandók tehetségüket kibontakoztatni és elegendő munkát
fektetni saját maguk fejlődésére. Ha egy iskola pusztán úgy tekint magára, melynek
puszta szerepe, hogy szolgáltatást nyújtson, kiszolgálja a társadalmi elvárásokat,
akkor szolgalelkületűvé válik, tanítványai általában jól beteljesítik mások vágyait.
Jó lenne bizonyos lenni abban, hogy tevékenységünkkel fejlesztjük a kreativitást,
illetve kiteljesítjük az egyéni képességeket. Nagyon remélem, hogy mindinkább sikeresek leszünk annak érdekében, hogy a nálunk végzett tanulók úgy emlékezzenek
vissza alapiskolás diákéveikre, hogy jó volt itt azokat eltölteniük, megmaradt gyerekkoruk, viszont mindenki tehetségének megfelelően indulhasson olyan irányba,
amely őt boldoggá, sikeressé teszi az életben.
Mészáros Péter, iskolaigazgató
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