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XIV. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszerszervezőivel rendhagyó módon, ONLINE hirdeti meg a
XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére.
A sajnálatosan fiatalon elhunyt felvidéki származású kiváló színművész, Kaszás Attila emlékének szentelt versmondó
fesztivált a járványhelyzet miatt 2021-ben is ONLINE formában tudjuk megvalósítani. A megmérettetés célja változatlan:
bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tehetséges versmondó diákok számára, és ráirányítani a figyelmet a klasszikus,
egyetemes magyar költészetre.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
I. kategória:

az alapiskolák 1–4. osztályos tanulói

II. kategória:

az alapiskolák 5–9. osztályos tanulói, valamint a
nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. osztályos tanulói

III. kategória:

középiskolák 1–4. osztályos diákjai

A versmondók két videófelvétellel neveznek, egy tetszés szerinti költeménnyel és egy kötelezően választott verssel,
melyet Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János életművéből kell választaniuk.
Jelentkezni a 2 videófelvétel elküldésével és az online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Határidő: 2021. május 30.
A két, külön-külön max. 3 perces videófelvételt az elektronikus jelentkezési lap kitöltésekor szükséges feltölteni
az erre kijelölt pontban.
Jelentkezni az online versenyfelhíváson belül szereplő NEVEZÉS lap kitöltésén keresztül lehet:
https://szmpsz.sk/felhivas-xiv-kaszas-attila-versmondo-fesztival/
A jelentkezés sikerességéről visszajelzést küldünk a nevező által megadott értesítési e-mail-címre, ezért kérjük, ügyeljenek
az e-mail-címük pontos feltüntetésére! Amennyiben a visszaigazolást nem kapják meg, nevezésük rendszerhibába
ütközött és jelentkezésüket meg kell ismételni.
A neves magyarországi és hazai színművészekből álló szakmai zsűri az elődöntőben a versenyzőket a beküldött videók alapján korosztályonként minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. Minden pályázó névre szóló emléklapot kap.
Az aranysávba besorolt versenyzők a döntőbe jutnak, majd a teljes bírálóbizottság dönt a fődíj és a különdíjak odaítéléséről.
A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított
Kaszás Attila-díj.
Az eredményről a feltüntetett e-mail-címen tájékoztatjuk Önöket, 2021. június 30-ig.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Novák Monika, novakmonika.szmpsz@gmail.com,
Vörös Mária, voros.maria@gmail.com
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MORVA MÁTYÁS

KÉPZELETBELI
É
SÉTA IPOLYSÁGON
Huzamosabb távollétek során előfordult, hogy
oggy
képzeletben, esetleg álmomban tértem vissza
szaa
és sétáltam végig Ipolyság utcáin, gyermekkoko-rom meghatározó eseményeinek helyszínein
ein
n
elmélázva – most ugyanerre a sétára invitálom
ma
nyájas olvasót, főleg, hogy a kötetlen városnéző
éző
ő
séták még mindig váratnak magukra.
Ipolyság határváros, ha délről indulunk
un
nk
észak felé, éppen a határátkelőnek háttal állva
lva
tesszük majd meg az első lépéseket. Az épületetegyüttesről lerí, hogy az utóbbi évtizedekben
been
nem használták már rendeltetésszerűen – igaz,
gaaz,
a határőrök nemrég részben visszafoglalták. Ha
Ha
alla-tovább indulunk, két benzinkút mellett haladunk el. A jobb kéz felőli elhagyatott épületen
tteen
yik
régen szabályos időközönként felvillant az egyik
neon, aztán kialudt – nem sikerült kideríteni,
en
ni,,
zekk
hogy a szellemek okozzák-e vagy a csempészek
morzéznek.
mo-Amíg el nem érjük az Ipolyt, végig a Homoodt
od
kon haladunk. Kertvárosias jellegű, nyugodt
fel.
fe
környezet ez, egészen konkrétan itt nőtem fel.
gy
Ahhoz túl messze volt az iskola – nagyjából eegy
és fél kilométer –, hogy állandóan gyalog járárszee
jak, ahhoz meg túl közel, hogy busszal. Persze
hazafelé mindig volt idő azt játszani, hogy nem
em
po
ok
léphetek a járda repedéseire meg a betonlapok
közti illesztésekre, ahonnan a fű kisarjadt, de leleeá g,,
ái
hetett a padkán is egyensúlyozva menni hazáig,
így gyorsan eltelt az idő.
mit
A Homokon terül el például a kórház, amit
pü
p
üomladozó vakolat és öreg fák öveznek. Az épüzza
let rejtélyességét talán éppen a hanyatlás okozza
gó– elválik, ha egyszer felújítják. Hasonló kategóák,,
riába tartozik a Sóderos. Tavak, benőtt lagúnák,
uló
ó
hátul dzsungel, omladozó falak és rozsduló
egy
játszótér. Egyszer felakasztottak a fák közt egy
felöltöztetett próbababát. Tudtuk, hogy nem él,,
em
de ahogy a szél lengette a sötétben – sokáig nem
mertünk közelebb menni, hogy leszedjük.
őeen
n
Ahhoz, hogy a városba jussunk, alapvetően
yikk
két, egymásba érő hídon kell áthaladni: az egyik
ták
ák
a mocsár, a másik a folyó felett feszül. Szokták
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mondani a városba igyekvők, ha késnek, „mindjárt odaérek, itt jövök a hidakon”. A másodikon
túl mindjárt ott a főtér, a parkot kettészeli a
főút, a Szeplőtelen Istenanya oszlopa tetejéről
mindent jól belát. A buszmegálló békeidőkben
iskola után mindig forgalmas, legalábbis így
emlékszem – évek óta nem járok arra busszal,
se gyalog. Balkézről a városháza, a homlokzata
félig felújítva, az egykori Hont vármegye szíve.
Ugyanabba az irányba tovább következik a Tabán lakótelep. Máig emlegetik, ahogy néhány
évtizede az árvíz során víz alá került. Aztán vége
a városnak – vagyis nem, mert a következő lakott rész, Pereszlény még ide tartozik.
A főtértől jobbra már látni a templom két
tornyát, előtte államalapítónk faszobra áll, valamikor hatalmas fák nyújtóztak a parkban.
Nagyobb ünnepek alkalmával, ha már be sem
fértünk a templomba, sokat hűsöltünk alattuk
a padokon. Mióta kivágták őket, Szent István
napján rendre elájul valaki a tűző napon a szobor mellett őrt állók közül. A templom mellett a
kolostor, szimbolikus jelentőségű épület – előbb
volt, mint a város, lassan már nyolcszáz éves történet. A teteje már beszakadt, sokáig azt hittük,
hogy majd összedől és a törmeléket elhordják,
de megmenekült. A templomon túl hamar vége
a városnak, a domboldalban pincék és hétvégi
házak, aztán a másik városrész, Tesmag jön.
A központtól északra az egyházi iskola, megannyi szép emlékkel, aztán a Közép- és az Északi-lakótelep. A város végén egykor mozi is volt,
ma már csak a stadion áll ott magányosan. Azt
mondják, egyszer majd tornaterem is lesz.
Lenne még mit megmutatni képzeletbeli sétánk során, és lenne még mit mesélni, hiszen az
egyes állomások jelentősége nem csupán önmagukon múlik, hanem azon, mi történt ott a narrátorral. Nyitva maradt az időjárás kérdése is,
de egy effajta séta során talán hozzáképzelheti a
nyájas olvasó…
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Még mindig nehezen tesszük túl magunkat rajta, hogy a kollégák és a diákok
több, mint egy évre átköltöztek az iskolák
épületeiből, az iskolapadokból a virtuális
„Zoombie-land” világába. Ennek az évnek
a nagy tapasztalata, hogy az online tanítás,
a digitális tanrend effektivitása, hatékonysága messze van a klasszikus tantermi
oktatásétól. A kollégák nagy többsége rengeteget dolgozott, segédanyagokat, prezentációkat és kisfilmeket készített, de objektív
okokból nem volt képes a tantermi oktatás
(IQ-fejlesztés) és nevelés (EQ-fejlesztés)
színvonalát nyújtani. Az eszközök, a különböző „kütyük” és az online platformok
– Skype, Zoom, EduPage stb. – használata
mindkét – tanár, diák – oldalon kitűnő lett,
de elérte az elviselhetőség határát. Új fogalmak, problémák jelentek meg: karanténfáradtság, Zoom-fáradtság, és felsorolni is
nehéz lenne azokat a negatív érzelmeket,
amelyeket a tartóssá vált bezárások, korlátozások okoztak. Ez a helyzet szülőből,
tanárból, diákból egyaránt szorongást, egzisztenciális félelmet, ingerültséget, frusztráltságot és türelmetlenséget vált ki.
Nagy a baj még mindig. A COVID-19
járvány padlóra küldte az egész világot.
Szlovákiában 2020 decemberében 5 ezer
emberrel több halt meg, mint egy évvel
korábban decemberben. A homo sapienst
felváltotta a „homo home office”, s már látjuk, hogy a munkába járásnak mekkora jelentősége van az emberek mentálhigiénés
jóléte szempontjából. Az embernek szüksége van a társaira, a barátaira, a közösen
megélt történetekre, a munkahelyi (iskolai) beszélgetésekre, a pletykálkodásokra
és a közös sörözésre vagy kávézásra is.
Nagy a baj. Idén már másodszor maradnak el az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák, bizonyítva, hogy a „karantén-oktatás”
nem olyan hatékony, mint a tantermi, és
a negyedikes, végzős középiskolásokat a
felnőtté válás szertartásaitól, rituáléktól –
diáknap, diákigazgató-választás, elsősök
avatása, utolsó tanulmányi kirándulások,
szalagavató és bál, szerenád, ballagás,
érettségi és felvételi vizsgák – is megfosztja a járvány.
Nagy a baj, de nagy volt a baj több, mint
100 évvel ezelőtt is: az I. világháború borzalmai, a spanyolnátha-járvány és az 1920.
június 4-én aláírt trianoni békediktátum.
Ez a „béke” igazságtalan és megalázó volt,
színmagyar területek, például a Csallóköz
vagy Erdély magyarok és székelyek lakta
részei kerültek idegen országok fennhatósága alá. Nem az a fő probléma Trianonnal,
hogy megtörtént – hisz abban a politikai

helyzetben elkerülhetetlen volt Magyarország feldarabolása –, a probléma a mikéntje, a mértéke, a módja volt, és hogy több
millió magyart érintett. Ez az érem egyik
oldala. A másik oldala pedig: ma abban reménykedni, hogy a határok megváltoznak,
minden jel szerint illúzió, követelni pedig
meggondolatlanság. Nagy volt a baj, de
őseink túlélték, és mi itt vagyunk.
Nagy a baj, de nagy volt a baj a 2. világháború alatt is: a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarnál, zsidó honfitársaink
holokauszt-tragédiája és még sorolhatnám.
Komáromban 1943-ban kezdődött az utolsó, félig-meddig teljes bencés gimnáziumi
tanév. Az iskolaév 1943. november 1-jén
kezdődött, és 1944. március 31-én váratlanul, minden összefoglalás nélkül befejeződött. Az iskolát az utolsó tanítási napon
lefoglalták – előbb a német katonaság részére, majd pedig magyar hadikórháznak.
Dr. Dobrovich Ágoston, az akkori igazgató
megfogalmazta: „A jövőre vonatkozóan
semmit sem tudunk. – Egyelőre semmit
sem tudunk közölni az új tanévet illetően.”
Mi már tudjuk: kassai kormányprogram,
Beneš-dekrétumok, erőszakos kitelepítések, deportálások, a hontalanság évei,
iskolabezárások. Úgy tűnt, vége a csehszlovákiai magyarságnak. Nagy volt a baj, de itt
vagyunk.
Szőts István, a 40-es évek egyik legjelentősebb magyar filmrendezője az Ének a
búzamezőkről című filmjében ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Akármilyen nyomorúság és pusztítás szakadjon
az emberiségre, az élet erősebb a halálnál.
Szántanak és vetnek – az új életbe vetett
hittel és bizalommal.” És így éreztek szüleink, nagyszüleink, dédszüleink az 50-es
években, hittek a szlovákiai (csehszlovákiai) magyarság felemelkedésében, az újrakezdésben. Nekik köszönhetjük, hogy
ma itt vagyunk, hogy magyar óvodákban,
iskolákban nevelhetünk és taníthatunk.
Nagy a baj, de az elmúlt évezredek legfontosabb üzenete, hogy az emberiség
mindig felül tudott emelkedni, meg tudta
oldani a kihívásokat, problémákat. Optimista emberként vallom, hogy a koronavírust, ezt az őrületet is le fogjuk győzni.
Tisztelt Kollégák, kívánom, hogy legyenek szerencsések, egészségesek, és bármi
történjen is – hisz, ahogy pár ezer évvel
ezelőtt Szophoklész megfogalmazta: „egy
a törvény: nincs halandó, ki az életet baj
nélkül éli végig, bárhol él” –, próbáljanak
józan paraszti ésszel, pozitívan gondolkodni!
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GYŐZŐ ANDREA

EGY TANÍTÓ, AKI NEMCSAK TÚLÉLNI AKAR EGY IDŐSZAKOT,
HANEM LEHETŐSÉGET IS LÁT BENNE
BESZÉLGETÉS HENZEL GYÖRGGYEL

Henzel György a búcsi Katona Mihály
Alapiskola tanítója. Diplomáját a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen
szerezte testnevelő-etika szakos tanárként. Mellette Komáromban elvégezte
a katekéta szakot.
Gyurival 13 éve ismerjük egymást,
akkor került Búcsra. Kreativitásával és
innovatív ötleteivel gyorsan a tantestület egyik meghatározó tagjává vált.
Négygyermekes apukaként családja
mellett sok időt szentel a szakmájának. Igaz, nem a szakjában jeleskedik
leginkább, hanem a mindig megújuló
és sok tanulást igénylő informatikai
dolgokban van otthon. Talán ennek is
köszönhető, hogy őt nem érte annyira
váratlanul az egy éve tartó online-térbe kényszerülő oktatás. Vagy mégis? A
vele készült interjút olvashatják most.

Gyuri, hasznát vetted-e a már meglévő tudásodnak, amikor a távoktatásra
kényszerültünk, vagy téged is felkészületlenül ért ez a helyzet?
Váratlanul ért, de nem felkészületlenül.
Könnyebben vetted-e az akadályokat, mint az a tanító, aki még soha nem
használt semmilyen internetes felületet
a gyerekekkel való kapcsolattartásra?
Az elkerülhetetlen akadályokra próbálok úgy tekinteni, mint lehetőségekre. Az egy évvel ezelőtt bevezetett
tantermen kívüli oktatás során szerettem volna elérni, hogy a gyerekek is
ne „csak túlélni” akarják ezt az időszakot, hanem egy lehetőséget lássanak
benne. Lehetőséget arra nézve, hogy
megtanulják azt, hogyan lehet kulturáltan együttműködni, egymást segíte-

ni ebben a helyzeteben. Múlt évben a
zárás előtt egy héttel már látható volt,
hogy elkerülhetetlen lesz, hogy legkevesebb két hétig a diákokkal az online
térbe szorulunk. Ekkor arra volt csak
lehetőségem, hogy a már korábban létrehozott virtuális osztálytermet – melyet korábban egy Digitális Témahét
projektjét támogató digitális térként
hoztam létre – életre keltsem és a felső tagozatos diákoknak bemutassam
annak használatát. Ugyanakkor mindenképpen szerettem volna élő órákat is tartani. Tudtam azt, hogy nem
szeretném a szociális hálót használni
a kapcsolattartásra, ezért felmértem a
diákok körében, hogy ők mit használnak egymás közt. Ez egy a „gamerek”
által használt felület volt, amit „megtanítottak” velem.
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Tudom, hogy már tavaly tavasszal
is ismertél és használtál a gyerekekkel
olyan felületeket, ahol elérhetők voltak
a távoktatásban. A tantestület többi
tagjának is adtál ötleteket, tanácsokat.
Mégis, volt valami különbség a tavaly
tavasszal megkezdett online-tanítás és
az ősszel folytatódó közt?
Megítélésem szerint a „távoktatás”
minden intézményt felkészületlenül
érintett. Mivel nagy volt a bizonytalanság a visszatérés időpontját illetően,
ezért az intézmények nem erőltették
egy kizárólagos rendszer bevezetését.
Itt a tantermen kívüli, tanulástámogató rendszerekre gondolok, amelyek
bizonyos funkciókat látnak el. Ha ezek
az iskolák számára rendelkezésre is
álltak, a használatukra a tanárok és a
diákok nem voltak felkészülve. Említettem, hogy a digitális projektjeink
során mi létrehoztunk és használtunk
olyan felületeket, amelyek támogatták
az egyes produktumaink létrehozását és azok közlését. Több osztállyal
az informatika- és technikaórákon és
a projektek során ezeket a felületeket
nemcsak tartalomfogyasztóként használtuk, hanem felhasználóként, tartalomkészítőként is. Ezért evidens volt
ezen eszközök használata. Nagyobb
kihívás volt a diákok bevonása, motiválása, hogy minél többen akarjanak
rendszeresen részt venni az élő órákon
(mivel azt nem tehettem kötelezővé),
ez nem is sikerült maradéktalanul. Egy
kolléga tanácsára megtanultam, hogy
ne ragaszkodjak görcsösen ahhoz,
hogy mindenkit be akarok vonni (akár
a többiek kárára), és próbáljak összpontosítani azokra, akik szívesen részt
vesznek az alkalmakon.
Az idei iskolaévben tudatosan azzal
készültem, hogy az elmúlt év tapasztalatából kiindulva felépítsem és megtanítsam használni az intézményünk
virtuális osztálytermeinek használatát
minden felső tagozatos diákkal. Tudtam azt, ha nem is lenne rá szükség
élesben, akkor is tudjuk majd azt használni az egyes tantárgyak oktatása vagy
az egyes projektnapok során. A diákok
partnerek voltak ebben, ami megkönynyítette a felkészülést az október végétől újra induló „karantén-oktatásra”.
Ezáltal a kollégák is nyitottá váltak a
feladatküldözgetés (aszinkron oktatás)
helyett az élő (szinkron) oktatás bevezetésére, mert tudták azt, hogy a diákok ott elérhetőek, tudják azt használni, tehát nem lehet „kifogás”, hogy nem
tud részt venni az oktatásban. Sőt az iskola vezetősége úgy döntött, hogy esz-

közöket (kamerákat, számítógépeket)
is biztosít a diákoknak, akik igénylik.
Nagy elánnal vágtál bele néhány éve
az előbb legós, majd digitális fabrikáló műhelyed kialakításába. Iskolánkban ez a műhely sikernek örvend,
örömmel járnak oda a kisebb-nagyobb érdeklődő tanulóink. Több éve
bekapcsolódsz a diákjaiddal különféle digitális versenyekbe, amelyeken
sikeresen szerepeltetek, többek közt a
Digitális témahét-en is. Második éve
már online tudtatok csak erre is felkészülni. Hozott-e ez a helyzet számodra vagy a diákjaid számára valami
többletet?
Hiszem azt, hogy azok a tanítók, akik
szeretik a gyerekeket, szeretik a munkájukat, törekednek arra, hogy érdekesebbé tegyék az órájukat. Tudjuk, hogy
a szemléltetés az egyik leghatékonyabb
módszer. Az, hogy a szemléltetés milyen
eszközökkel történik és milyen tanulási
környezetben, azt az adott kor és az iskola eszközparkja nagyban befolyásolja.
A vizualizáció a „monitorok” megjelenésével új értelmet kapott. A gyermekek képéhségét kiszolgáló IKT-eszközök
használatával a tanítási órákon a diákok
motiváltabbá válhatnak, a vizualizáció
pedig attraktívabbá. A „monitoros órák”
ezért lettek annyira népszerűek. Épp
ezért használtam az IKT-eszközök adta
lehetőségeket. Ugyanakkor a virtuális
világ beszippantó hatással is bír, a számítógépek fölé görnyedve a képek világában, a virtuális világban ragadhatnak a
diákjaink, amelyet nagyon veszélyesnek
ítélek meg. Az iskolánkban létrehozott
műhelyünk azt célozza meg, hogy ezek
az IKT-technikák, -technológiák „csak“
eszközök legyenek, amelyeknek használatától nem kell idegenkedni, amelyek segítenek az alkotásban. Ennek a digitális
közösségi alkotóműhelynek köszönhetően nemcsak a digitális szakadékot vagy
a virtuális és valós világot elválasztó szakadékot hidaljuk át, hanem emberek maradhatunk, szorosabb kapcsolatban élve
a minket körülvevő világgal. Segítségével
megakadályozhatjuk, hogy gépek előtt
ülő gépekké váljunk. Ez a hely a digitális
közösségi alkotópedagógia színtere, egy
hely, ahová tartozhatnak a gyerekek, ahol
„kreatívkodhatnak”, ahol sokszor eldönthetik, mivel szeretnének foglalatoskodni.
Sok-sok projekt valósulhatott meg a műhelyben, amelyek kerettörténetekre épültek. Ezek témáinak kiválasztása során
igyekeztünk valós problémára felhívni a
figyelmet vagy valós aktuális eseményre
reagálva kreáltunk történetet.

A két utolsó Digitális témahetünk valóban az online térben valósult meg. Ebben együttműködhettünk több mint 10
alkotni vágyó tanulócsoporttal a Kárpátmedencéből: Székelyföldről, Felvidékről,
Partiumból, Felvidékről. Ezek az onlinefelületek támogatták az együttműködést,
tervezést, döntést, tudásmegosztást,
problémahelyzetek kezelését, ahol a diákok, diákcsoportok aktív résztvevői
lehettek ezeknek a folyamatoknak. Ami
külön érdekesség volt számomra, hogy
korosztálytól függetlenül az alapiskolás
és középiskolás diákok, valamint felnőttek (tanárok) ebben a térben könnyeben
el tudták/tudtuk fogadni egymás segítségnyújtását.
Tudom, hogy amióta tart a
„karanténidőszak”, számos onlineképzésen vettél/ veszel részt. Nemcsak
a különféle internetes felületek használatával kapcsolatban tanultál újat,
de módszertani képzésekre is jelentkeztél. Miért tartod ezt fontosnak?
Korábban is kerestem azokat a módszereket, amelyek színesíthetik, bővíthetik a pedagógiai eszköztáram. Az online
tér rugalmasságának köszönhetően már
5-6 évvel ezelőtt is éltem a lehetőséggel és csatlakoztam webináriumokhoz,
szakmai fórumokhoz, ahol szinte naprakészen segíthettük egymás munkáját. A
karantén lehetővé tette, hogy olyan képzéseknek is részese lehettem és lehetek,
amin nem vettem volna részt, ha jelenléti
képzésben valósult volna meg. Nem szeretnék a sok-sok képzés közül kiemelni
egyet sem, de amit általánosságban megfogalmazhatnék, hogy ezen alkalmaknak
köszönhetően sok-sok kollégát ismerhettem meg. Reményem szerint a jövőre
nézve is gyümölcsözők lehetnek ezek az
ismeretségek a munkánk során.
Most, hogy a kollégákkal is legtöbbször csak az online térben tudunk
találkozni, lehetőség nyílik erre a távolabb lévőkkel is. Időt, utazást spórolunk vele, a baráti beszélgetések mellett szakmai kérdésekben is tudunk
vitát folytatni, tudunk együtt tervezni.
Úgy tudom, Te online előadást és képzést is tartottál.
Ennek a karanténidőszaknak több
negatívuma mellett voltak pozitív hozadékai is. A már említett online képzéseken túl a tanárokkal felismertük,
hogy más platformok is vannak az
együttműködésre, az egymás segítésére.
Ez az egy év erre mindenképp jó volt
arra, hogy megtanuljunk egymásnak
segíteni az online térben. Az anyaor-

NÉGYSZEMKÖZT

szági Digitális Pedagógia Módszertár
szervezői többször is felkértek, hogy
vegyek részt webináriumokon, ahol
megosztom a tapasztalataimat. Talán
ennek is volt köszönhető, hogy többen
fordultak hozzám segítségért, sokszor
idegenek is megszólítottak, ami bátorított arra, hogy akár egy tantestület vagy
szervezet kérésének eleget téve tartsak
webináriumot,
műhelyfoglalkozást.
Merem remélni, hogy akik részt vettek
ezeken az alkalmakon, azoknak nem
okoztam csalódást és a mondanivalóm
segíti a munkájukat.
Érzed-e azt, hogy az online térben
való aktív szerepléseddel formálod a
pedagógustársaidat, hatással vagy rájuk?
Úgy gondolom, hogy azokra a tanárokra, akik rátaláltak, ismerik azokat
a projektjeinket, amelyeken keresztül
különböző tudásterületeket kapcsolunk
össze elméletben és gyakorlatban egyaránt a digitális közösségi alkotópedagói
eszköztárával, azokra hatással van ez a
gondolkozásmód. Többen bátran fordulnak tanácsért, kíváncsiak a véleményemre, tapasztalataimra, ha el szeretnének igazodni a digitális eszközök,
alkalmazások sokaságában.
Melyek azok az alkalmazások, amelyeket ajánlanál a tanítóknak, amelyeket érdemes elsajátítani, akár még

most is, amikor már remélhetőleg
tényleg véget ér a karantén?
A kérdés egyszerűnek tűnhet, de választ adni nagyon nehéz. Azért nehéz,
mert minden egyes kolléga esetében el
kell ismernünk, hogy az egyes digitális
eszközök megjelenése az eszköztárában
különböző szinten történhet. Itt a digitális eszközök alatt sok mindent értek, az
egyes alkalmazásokon és eszközökön túl
akár az e-mail kreatív használatáig. Gondoljunk pl. egy olyan e-mailre, amelyben
a diákok közösen fogalmaznak meg egy
folytatásra váró történetet. De ha válaszolni szeretnék a kérdésre, akkor talán
úgy fogalmaznám meg, hogy ebben
a metakommunikáció-hiányos környezetben minél több olyan alkalmazást,
eszközt használjunk, ami közösséget tud
formálni, ami tevékenykedtet. Az élő
online órákon ezek a szinkrontanulást
támogató eszközök. Ugyanakkor adjunk
választási lehetőséget számukra, hogy
legyenek olyan feladatok is, amely során
nincs szükség közvetlenül digitális eszközök használatára.
Amikor tavaly tavasszal elkezdődött a távoktatás, én végeztem egy felmérést a tanulóink körében, amelyből
az jött ki, hogy számukra nem okoz
gondot az otthoni tanulás. Gondolom, ennyi idő elteltével végül másként látták a helyzetet… Te is végeztél

felmérést a tanítók körében. Milyen
tanulságot tudunk ebből levonni?
A tantermen kívüli oktatás során folyamatosan kíváncsi voltam és figyelemmel kísértem a diákok attitűdjét, hogyan
viszonyulnak ehhez a rendkívüli helyzethez, vagy konkrétan egy adott órához,
akár egy új eszköz, módszer használatához. Ezek közül talán kiemelném, hogy
múlt évben a diákok meglepő többsége
„jónak látta az online alkalmakat” (10ből 7,8), és nem igazán lehet elmondani,
hogy az iskola hiányzott nekik (10-ből
5,45-nek). Az idei évben arra voltam kíváncsi az iskolai félév környékén, hogy
mit gondolnak az online órákról, menynyire tetszik vagy nem tetszik nekik ez
az oktatási forma, és megítélésük szerint
a többiek hogy gondolkoznak erről. A
felmérésből az derült, ki hogy a diákok döntő többsége élvezi ezt a formát.
A tanárok körében is elvégeztem ezt a
felmérést. 255-en próbálkoztak válaszadással. Ebből 132 felvidéki kolléga és
89 magyarországi, illetve erdélyi kolléga
válasza értékelhető. Amit meg lehetett
tudni a válaszokból, az az, hogy a nem
felvidéki pedagógusok döntő többsége
szereti ezt az oktatási formát, miközben
a többiekről azt gondolják, hogy azok
nem szeretik. A felvidéki kollégák válaszait ezzel a képpel közlöm, az értékelését az olvasókra bízom.
Köszönöm a beszélgetést!
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MÉSZÁROS KRISZTINA

A KORONAVÍRUS CSAK FELSZÍNRE HOZTA, AMI EDDIG
MÉLYEN VOLT
Konfliktusoldással és az emberek lelki mozgatórugóinak feltérképezésével
foglalkozom, hivatásos mediátor vagyok. Mennyi dolga akad egy mediátornak, amikor karanténban rekednek
az emberek, egész családok? Rengeteg.
Oldom, ami az én kompetenciám,
de úgy érzem, a több, mint egy éve tartó önismereti válságot kellene kezelni.
Egyértelműen látszik, hogy az emberek elakadtak és nincsenek jól abban,
amiben élik az életüket.
Először is rengeteg a frusztráció az
interneten, soha nem látott mennyiségű gyűlölet árad a hozzászólásokból, és közben napról napra nő a valós
életben is a kétségbeesés. Már Selye
János azonosította a distresszt, azt a
negatív feszültségérzést, amely hat az
idegrendszerre, az immunrendszerre,
az emésztőrendszerre. Distresszről beszélünk akkor is, ha az egyén nem látja
a probléma, egy adott állapot fennállásának végét, ha folyamatos bizonytalanságban kell élnie. „A szervezet
alkalmazkodóképessége tehát véges és
kimeríthető. Minden stresszort csak
egy bizonyos ideig lehet elviselni. Az
alvás, a nyaralás és más regenerációs
tevékenységek helyreállíthatják alkalmazkodási képességünket, de a teljes
megújulás lehetetlen, mivel minden
biológiai tevékenység valamilyen „kémiai sebhelyet” hagy maga után. A
túl erős vagy többszörösen ismétlődő
stressz betegségek okozójává válhat, és
súlyosan károsíthatja az immunrendszer és központi idegrendszer működését is.” – írja Selye János, aki már orvostanhallgatóként felismerte a stressz
jeleit.
Tehát nincs min csodálkozni, ha az
ember reagál a halálhírekre, a veszélyeztetettségre és tudattalan folyamatokat sugároz kifelé. Mentálisan roszszul vagyunk. Rengeteg ismerősöm
mondja, hogy nem bírja ezt a terhelést
tovább. Különösen igaz ez a kisgyermekes anyákra, akik kisgyerekes iskolai feladataik mellett vagy akár ovis
korú kisebb utóddal otthonról dolgoznak.
Az óvoda és az iskola nem csupán
az oktatási feladatokat látja el, hanem

teret is ad a szülőknek arra, hogy Szlovákia GDP-szintjét (a bruttó hazai terméket) emeljék, hogy gazdagodjon az
országunk és nem utolsósorban a szülők előteremtsék a fizetésüket. A rendszer jól működött, jól működik akkor,
ha nincs világjárvány. A munkahelyek
azonban most is ugyanúgy számolnak
az alkalmazottakkal, a vállalkozóknak
ugyanúgy be kell teremteni a munkát,
amit szintén el kell valakinek végeznie. Persze, ha megteheti a szülő, hogy
gyermekével otthon maradjon, az már
részben megoldás. De mi van azokkal,
akik ezt nem engedhetik meg maguknak? Mi van azokkal, akik egyedülálló
szülők, és nincs kire bízni a gyereket,
de munkájuk fizikai jelenlétet igényel?
Semmi. Vannak. Őrlődnek, több, mint
egy éve!
Az oktatási rendszerünk alakul, próbálkozások vannak. Az oktatási tárca
vezetői az első hullám után a második
közepére kezdtek el foglalkozni a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel, az iskolák napközi formájában befogadják azokat a diákokat, akiknek a
szülei kénytelenek munkába járni. Attól még nagyok a feladatok, hiányosságok, hézagok.
A másik gond, hogy nem vagyunk
jól, mi, együtt, családként. Bár statisztikai adataim nincsenek, de nagyjából
minden harmadik házasság, párkapcsolat a kiégés szélére sodródott az
elmúlt években, aminek hatására az
összezárás idején mint idegenek lézengtek apák és anyák egymás mellett az otthonukban. Mostanra két éve
dolgozom válás előtt álló felekkel, és
legtöbbször nem patológiás problémákkal küzdő, személyiségek válnak,
hanem azok, akik képtelenek tovább
benne maradni az eltávolodott párkapcsolatban. Abban, ahol évek óta
nincs rendben a kötődés, nem érzik,
hogy szeretik őket, ahol a gyerekek,
házimunka, ügyintézés körül forognak a hétköznapok, a hétvégén pedig
a valódi, aktív időtöltés helyett csak
menekülés zajlik (shopping, mozi, tévézés). Egyszercsak az egyik fél belefárad. Nem vár, és már nem is akar vál-

tozást, feladja. Újrakezdi. Ebben pedig
nem akadály a koronavírus sem!
Vannak, akik még nem tartanak itt,
de a karantén alatt azt hallottam tőlük,
hogy túl sokat vagyunk egymás sarkában, unjuk a napi körforgást, hadakozunk a tehetetlenség ellen, nem vezetjük le a feszültséget. Nincs rendszer az
életünkben, minden nap alakul, ahogy
alakul, kevésbé irányítjuk tudatosan,
mint amikor a munkahelyünkre sietve időhiánnyal megküzdve a jelenben
élünk vagy a jövőben, mert azon kattogunk, mit kellene főznünk, mit kell
csinálnunk a következő pillanatban.
Van néhány dolog, amit érdemes
átgondolni, és néhány kérdés, amire
válaszolnunk kellene. A legjobb, ha
ezeket le is írjuk:
• Mi miatt érzek dühöt, haragot, tehetetlenséget?
• Mikor érzem ezeket?
• Hol érzem a dühömet, haragomat?
Melyik testrészemben?
• Hogyan sikerül relaxálnom? Mi
segítene az állapotomon, amit én
meg tudok tenni magamért?
A családunk jólétéért azt mindenképp megtehetjük, hogy családi kupaktanácson átbeszéljük, kinek milyen igénye, feladata, kötelessége van,
összeállítunk belőle egy hetirendet és
közös erővel tartjuk magunkat hozzá.
Szerepeljen benne akár a természetjárás, közös társasjátékozás, beszélgetések, tanulás, közös főzés vagy a
házimunka megosztása. Ez a hetirend
keretet ad, akinek fontos a kiszámíthatóság, kissé könnyebben viseli a
nehézségeket, mert otthon átlátható a
rendszer.
Fontosnak tartom azt is, hogy ismerjük fel, amikor szakembertől segítség kell, és azt fogadjuk el. Akár online
formában is.
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GONDOLATOK AZ AGRESSZIÓRÓL
Gyarkan halljuk, mondjuk a mindennapi életünk során, hogy egyre agresszívebbek az emberek. Vajon mit
értünk alatta? Hogy a buszon összeszólalkozott két ember? Hogy az óvodában az egyik gyermek megharapta a
másikat? Hogy a szomszédok megint
kiabálnak egymással? Hogy a párom
nem szól hozzám már egy napja? Hogy
a boltban az eladó csúnyán néz ránk?
Sorolhatnánk a helyzeteketet, amikor
használjuk az „agresszió” kifejezést, de
mindig kicsit más kontextusban, más
árnyalatban tesszük ezt. Felteszem a
kérdést a kedves Olvasónak: Ön szerint
mi az agresszió? Hogyan definiálná?
Valószínűleg mindenkinek van egy
tanult vagy saját megfogalmazása arra,
hogy mit ért az agresszió alatt. Pedagógusként talán fontos, hogy kicsit az
agresszív megnyilvánulások mögé lássunk, illetve megértsük annak motivációit, így annak kezelése is könnyebbé
válhat.
E cikkben az agresszióról való elmélkedésre hívom a kedves Olvasót.
Többféle elméletet szeretnék bemutatni különböző elméletalkotóktól, így
ki-ki megtalálhatja a hozzá legközelebb állót. Leginkább általánosságban
lesz szó az agresszióról, de külön kitérek a gyermekkori agresszióra is.

A bevezetőben arra próbáltam utalni, hogy a mindennapjainkban menynyiféle helyzetben jelenik meg az agresszió kifejezés. A tudományban sincs
ez másképp. Különböző nézőpontokat
kaphatunk számos tudományterületről, mint például a pszichológia, pedagógiai, szociológia, biológia, antropológia, jog, kriminológia területéről
(Németh, 2013).
AZ AGRESSZIÓ DEFINÍCIÓI,
ELMÉLETEI

Az agresszió megértéséhez először az
állatvilágban kezdtek válaszokat keresni a kutatók. Igyekeztek párhuzamot,
közös pontokat, különbségeket találni
az emberi és az állati agresszió között.
Fromm (2001) egy igen jelentős
különbséget emel ki az embereknél,
illetve az állatoknál előforduló agreszszió között. Azt mondja, hogy az állatok egyik fajánál sem lelhető fel olyan
mértékű fajtárs elleni agresszió, mint
az embernél. Az agresszív megnyilvánulás célja az állatok esetében a terület, a nőstények és az élelem felosztása,
az emberek esetében viszont gyakran
fordul elő, hogy jövőbeni, akár végül
nem valós fenyegetésre is agresszív
magatartás a válasz. Fromm (2001) azt
is megemlíti, hogy az ember esetében

nemcsak a fizikai egyensúly fenntartása játszik szerepet, hanem a lelki
egyensúly megtartása is, és ha bármelyiket veszélyben érezzük, agresszívan
reagálunk.
Az agresszió legtöbbet használt definíciója így hangzik: „Agressziónak
nevezünk minden olyan viselkedést,
melynek célja a másoknak vagy önmagunknak szándékosan okozott kár,
szenvedés” (Németh, 2013).
„Agresszióról beszélünk támadó
jellegű magatartás, ellenséges – legtöbbször feszültséggel járó – belső
rezdületek, élmények jelentkezésekor,
amelyek irányulhatnak a külvilágra,
személyre vagy befelé az átélőre magára; lehetnek tudatosak, vagy tudattalanok, megmutatkozhatnak közvetlenül
vagy közvetve (például bosszúságot
okozó ajándék küldése), akár átalakult
formában is (például elfojtott agreszszióból származó szorongásban, testi
tünetekben)” (Hárdi, 2010). Ez a definíció tartalmában nagyon hasonló
az elsőhöz, mégis azt érezhetjük, hogy
egy kicsit közelebb kerültünk, tágabb
magyarázatot kaptunk a jelenségre.
Az agresszió kutatásának fő kérdése, hogy tanult vagy ösztönös viselkedés-e. Mind a két nézőpont mellé
találhatunk felsorakoztatva igazán ér-
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dekes elméleteket. A teljesség igénye
nélkül tekintem most át őket.
Freud munkássága különleges e tekintetben, hiszen ő kétféle elméletet
is alkotott az agresszióról. A korai elmélete szerint az agresszív megnyilvánulás egy ösztönös reakció, amelyet
frusztráció okoz (ilyen frusztráció
pl.: a kielégületlen igények, el nem
ért célok, provokáció, fizikai ingerek
– túl hideg/meleg –, stb.). A személy
alapvetően feszültségmentes állapotra törekszik, és ha ennek fenntartása
elé akadály gördül, akkor különböző
agresszív érzelmi megnyilvánulások
segítenek a feszültség levezetésében,
mint például düh, harag, ingerlékenység. Amikor Freud újra górcső alá vette az agressziót, két ellentétes ösztönt
különböztetett meg: az élet- (erosz) és
a halálösztönt (thanatosz). Az előbbi
az ön- és fajfenntartás miatt fontos, az
utóbbit pedig egy destruktív ösztönként ír le, amely az élet elpusztítására
irányul. Ami nagy változás az előző
elméletéhez képest, hogy itt már nemcsak az „én” kerül előtérbe, hanem
„mások” is képbe kerülnek, ugyanis
a thanatosz kívülre is irányulhat. Öszszességében Freud és a követői is azt
vallják, hogy az agresszió egy velünk
született dolog, minden embernek van
egy alapvető késztetése a rombolásra.
Sőt kiemelik annak fontosságát, hogy
a bennünk rejlő agresszív indulatok
felszínre törjenek és kifejeződjenek,
különben sokkal súlyosabb helyzetben, váratlanul törnek elő, esetleg
valamilyen szomatikus betegségben
fejeződnek ki. Freud követői viszont
arra is felhívják a figyelmet, hogy a
bennünk lévő agressziót érdemes társadalmilag elfogadott módon levezetni (Freud, 2011, 2003; Németh, 2013).
Dollard és Miller (1939) frusztráció-agresszió hipotézis néven elhíresült elmélete Freudhoz hasonlóan azt
mondja ki, hogy a frusztráció szüli az
agressziót. Azonban fontos különbség,
hogy amennyiben a személy nem találkozik frusztrációt kiváltó helyzettel,
nem lesz agresszív.
Albert Bandura (1973) az agresszió
jelenségét egy új szögből világítja meg.
Elméletében kulcsfogalom a modellhatás. Szerinte az agresszív magatartást a fejlődésünk során sajátítjuk el. A
minket körülvevő modellszemélyektől
(családtagok, pedagógusok, baráti kör
stb.) tanuljuk meg, hogyan érdemes
viselkedni, milyen bevált viselkedéses
formák vannak egy cél elérése érdekében. Bandura szerint mivel az agresz-

szió társas hatások következménye,
ezért nagyobb lehetőségünk van a
megfékezésére is.
Azt érezhetjük, hogy minden említett elméletben van egy-egy olyan
pont, amely nagyon megállja a helyét,
viszont mégis ellentmondanak egymásnak. Akkor hol az igazság? Buss
és Shackelford (1997) interakcionista
nézőpontja ötvözi e két álláspontot és
azt mondja, hogy az agresszió mindenkiben ott van, mindenkinél megnyilvánul valahogy, viszont a környezettől függ, hogy miként tanuljuk meg
a feszültségünket levezetni, kifejezésre
juttatni.
AZ AGRESSZIÓ TÍPUSAI

Az előző fejezetben láthattuk, hogy
maga az agresszió milyen komplex
jelenség. Érdemes még tovább differenciálni a fogalom jelentését és megnézni, hogyan is nyilvánul meg a viselkedésben. Az agresszió alábbi típusait
különböztetjük meg (Németh, 2013):
1. Indulati: személyes indíttatás az
alapja, célja maga a destrukció
2. Instrumentális: itt az eszköz az agresszió egy bizonyos cél eléréséhez
3. Aktív: agresszív viselkedésben nyilvánul meg
4. Passzív: ebben az esetben rejtve
marad a károkozás szándékossága,
ám az együttműködés mögött mégis
indulatokat fedezhetünk fel
5. Támadó: amikor a másik személy az
agresszív megnyilvánulás célpontja
6. Védekező: reaktív jellegű, tehát a
környezetből nyert ingerekre való
védekező válasz
7. Antiszociális: a közösség ellen irányul
8. Proszociális: az egyén és a közösség
érdekeit szolgálja
9. Közvetlen: direkten az áldozat ellen
irányul
10. Közvetett: az áldozat számára fontos más személyeken vagy tárgyakon keresztül éri el őt az agresszor.
AGRESSZIÓ GYERMEKKORBAN

Az agresszív viselkedés a gyermekeket
sem kerüli el, ezért a közoktatási intézményekben is megjelenik.
„Az első, személy felé irányuló,
céltudatos harag-agresszió megnyilvánulások másfél-két éves kor táján
jelentkeznek” (Ranschburg, 1998).
Kiskorban a gyermek haragja csak
rövid ideig tart, könnyen elterelhető a
figyelme. A korral haladva ez egyre kevésbé lesz lehetséges, a gyermek egy-

re inkább emlékezik az őt ért negatív,
bosszantó eseményekre. A kultúránk
már egész kicsi kortól különbséget
tesz a fiúk és lányok agresszió-kifejezésének a lehetőségeiről. A fiúk esetében sokkal inkább elfogadóbb a társadalom a nyílt agresszió tekintetében
(Ranschburg, 1998). Böszörményi
(1979) szerint a gyerekeknél az agreszszív cselekedet mögött nem mindig
található meg a szándékos károkozás
motivációja, sokkal inkább a világ felfedezésére való vágy, kíváncsiság (pl.
játékok szétszedése, állatok bántalmazása, stb.). Viszont ha ez már iskoláskorú gyerekeknél fordul elő, akkor
érdemes figyelmet fordítani arra, hogy
mi lehet a gyermek célja az adott viselkedéssel.
A nyílt fizikai vagy verbális agreszsziónak gyakran lehetünk szemtanúi
az iskolákban, folyosókon, udvarokon,
amelyekbe általában valamilyen módon be lehet avatkozni. Viszont az úgynevezett autoagresszió, vagyis önsértés
hiába nyílt kifejeződési forma, mégis
nehéz észrevenni. „Önsértő viselkedésnek nevezünk minden olyan szándékos cselekedetet, melyet a személy a
saját teste ellen, annak megsértésének
céljából, de öngyilkossági szándék
nélkül végez” (Németh, 2013). Ez az
önsértő viselkedés gyakran társul valamilyen pszichiátriai kórképpel, de
nem feltétlenül kell így lennie. A kamaszok körében jelentősen magas az
önsértők száma (Klonsky, 2007). Hét
hipotézist sorol fel a szakirodalom,
olyan okokra vonatkoztatva, amelyek
az önsértés hátterében állhatnak. Ebből két jelentősebb eredményt találtak.
Az egyik az érzelemreguláció-hipotézis,
amely azt mondja ki, hogy az önsértést
egyfajta önnyugtatásként alkalmazzák
a szorongás és feszültségek enyhítésére, ilyenkor ugyanis elterelődik a figyelem a negatív érzésekről. A másik
pedig az önbüntetés-teória, amely arra
vonatkozik, hogy a személy saját magára irányuló lekicsinylő érzéseit fejezi
ki (Klonsky, 2007).
Az iskolai erőszak témájának kutatása egészen fiatalnak mondható. Az
1970-es évek elején kezdtek el vele
először foglalkozni a skandináv országokban. Utasi (2000) négy iskolaiagresszió-típust különböztet meg, ezek a
következők:
1. A tanulók idegen tulajdonban
lévő tárgyakkal szembeni erőszakos
cselekedete: itt leginkább az iskola,
társak, személyzet tulajdonában lévő
tárgyak rongálása lép fel
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2. A tanulók egymás közti erőszakos
viselkedése: fizikai és verbális agreszszió
3. A tanulók tanárokkal vagy más
iskolai alkalmazottal szembeni erőszakos cselekedete: ez leggyakrabban
pszichés erőszak formájában érhető
tetten
4. A tanárok erőszakos cselekedetei
a tanulókkal szemben: ebben az esetben is leggyakrabban a pszichés erőszak fordul elő.
NÉZŐPONTOK
Egy olyan helyzetben, ahol valamilyen
formában agresszió nyilvánul meg,
mindig van egy agresszor, aki végrehajtja a cselekvést, van egy áldozat, aki
elszenvedi azt és vannak szemtanúk,
akik passzívan vesznek részt a helyzetben. Az alábbiakban e három résztvevő
jellemzőit, nézőpontjait mutatom be.

AZ AGRESSZOR
Általában fontos neki, hogy dominálhasson, irányíthasson. Sokszor
pozitív énképpel rendelkezik – ami
inkább egyfajta álarc. Megfigyelhető,
hogy alacsony a frusztrációtűrése és
az empátiája is. Agresszív megnyilvánulásai kapcsán több figyelmet kap,
próbálják megállítani.
AZ ÁLDOZAT
„A tipikus iskolai áldozatok sokkal
szorongóbbak, érzékenyebbek, aggódóbbak, csendesebbek a tanulók
többségénél” (Figula et al., 2010). Általában kevés barátjuk van, alacsony
az önértékelésük. A megtorlástól való
félelem miatt sokszor inkább nem kérik a felnőtt segítségét. Jellemző, hogy
pszichoszomatikus betegség lép fel
náluk. Ezek a jegyek inkább a paszszív áldozatokra jellemzők. Van az
áldozatoknak egy másik csoportja is,
ők a provokatív áldozatok. Esetükben
egyszerre jelenik meg az agresszív és
a szorongó magatartás. Legtöbbször
koncentrációzavarral, hiperaktivitással diagnosztizálják őket. Nyugtalan
működésmódjukból adódóan irritálják a többi tanulót, ezzel feszültséget
keltenek maguk körül, amely miatt végül elutasítóan állnak hozzájuk.
A SZEMTANÚK
A szemtanúk között általában van,
aki védi az áldozatot, aki segíti az agresszort és aki kívülálló marad. Elmondható, hogy egy-egy agresszív
esemény után a szemtanúk közül sokan próbálják ki az agresszor szerepét.

Minél pozitívabban értékelik a „modellt” és annak tettét, annál nagyobb
valószínűséggel válnak ők maguk is
agresszorokká.
Az agresszió irodalma igen terjedelmes, ami egyben azt is jelenti, hogy
olyan szelete ez az életnek, amellyel
foglalkozni kell, amelynek a megismerésére, megértésére érdemes időt
szánni, hogy kellő tudatossággal tudjuk elfogadni és kezelni.
A következő részben az elméleti
ismeretek mellett a téma gyakorlati
oldaláról is megközelítem az adott témakört.
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K Í S É R L E T E K A Z AG R E S S Z I Ó R Ó L
FESHBACH, 1961

Kísérleti helyzet: Negatív bírálatokkal, kritikákkal illette a vizsgálati személyeket
1. csoport: semleges
2. csoport: agresszív tartalmú filmet néztek
Eredmény: akik agresszív tartalmú filmet láttak, szóasszociációs feladat során
kevesebb agresszív tartalmú szóval reagáltak, mint akik semleges tartalmú filmet
néztek
Magyarázat: mások agressziójának látványa hozzájárulhat a saját agressziónk levezetéséhez – akik az agresszív tartalmú filmet látták, kiélhették saját érzéseiket
LEWIN, 1941

Helyzet:
1. csoport: a gyerekek frusztrálva voltak azáltal, hogy nem játszhattak bizonyos
új játékokkal, dróthálón keresztül láthatták csak azokat
2. csoport: nem éltek át ilyen helyzetet a gyerekek, rögtön játszhattak a játékokkal
Eredmény: amikor az első csoport gyermekei is játszhattak a vágyott játékokkal,
sokkal vadabbul, agresszívebben tették azt
Magyarázat: a frusztráció agresszióhoz vezetett
BANDURA, 1973

BOBO-baba kísérlet
Helyzet: öt óvodás csoport
1.: látták, ahogy egy felnőtt egy műanyag babával agresszíven viselkedik
2.: ugyanezt látták filmen
3.: rajzfilmszereplő agresszióját látták
4.: nem agresszív felnőttet láttak
5.: semmilyen modellt nem láttak
Frusztrálták az összes csoport tagjait
Eredmény: amikor egy játékokkal teli szobában jétszhattak a gyerekek, az első
három csoport tagjai agresszív viselkedést mutattak
Magyarázat: a modellhatás szerint egy tekintélyszemélynek nagy hatása van
a viselkedés tanulásában
Forrás: Bányai Éva, Varga Katalin
Affektív pszichológia, Medicina, 2013

Készítette: Gyetvai Anna, pszichológus

ALTERNATÍVA

PINTES GÁBOR

KELL-E NEKÜNK ALTERNATÍVA?
Valamivel több, mint harminc év távlatából talán nem ördögtől való ötlet
visszatekinteni és górcső alá vonni
azon eszmei irányzatot, melytől az
1989-ig tartó időszak után azt reméltük, hogy lényegi változást és változtatást hoz a nevelési, oktatási és iskolai
szemléletünkbe. A múlt század kilencvenes éveinek kezdete jelentette azt
a kiindulópontot, amikor is jelentős
egyetértéssel kiáltották sokan (szakmabeliek és laikusok együtt), hogy
elég volt, ez így nem mehet tovább, keressünk és találjunk valami mást. Valamit, ami alternatívája lehet a rideg,
tananyag- és tanárközpontú, felülről
irányított, egyirányú folyamatra építő
stb. nevelésnek, oktatásnak, iskolának. Már egyetemi hallgatóként éltem
meg azt az időszakot, amikor kontrasztként kínáltak nekünk különböző
lehetőségeket, melyek tényleges alternatívái lehetnek mindannak, amit 12
évnyi alap- és középiskolai képzésünk
alatt megéltünk. Néhány évnyi neveléstudományi tanulmány után aztán
sikerült pontosabb képet és tudást ki-

alakítanom arról, hogy mitől is „alternatív” az alternatív pedagógia, iskola,
iskolarendszer. Lehet, hogy naivitás
volt részemről (akkor) azt gondolni,
hogy tényleges és életképes alternatívákról tanulok, melyek, ha meg nem is
váltják a nem is kissé döcögős iskolarendszerünket, de sokaknak mégis reális alternatívát, választási lehetőséget
nyújtanak.
Az, hogy 2021-et írva az iskoláink
(és a bennük folyó oktató- és nevelőmunka) nagyrészt megegyeznek azon
iskolával, melyet a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveiben látogattam, két lehetséges okra enged következtetni. Az első, miszerint már akkor
is a tökéletest már-már elérő, de mindenképpen megközelítő szinten voltak
az iskolák – és azóta sem találtunk
semmi okot azok megváltoztatására.
Ennek ellentmondó, ha úgy tetszik, alternatív okként említhetném azt, mely
szerint az elmúlt 25-30 év inkább jelentett egy helyben topogást, semmint
érdemi haladást. Mindkét alternatívának vannak meggyőződéses hívei és

jelentős a bizonytalanok tábora is. Jómagam elég egyértelműen a második
alternatíva mellett „szavazok”. S hogy
mi lehet a harminc éve egy helyben
topogás oka? Erről több szerzőnek
kellene többkötetes könyvben nyilatkoznia. Én most megkísérlem ezeket
az alternativitás és annak hiánya szempontjából megvilágítani.
TÖRTÉNELMI KIINDULÓPONTOK
(HELYETT)

Az alternatív pedagógiáról és iskolarendszerekről szóló publikációk
többsége részletesen foglalkozik azon
kiindulópontok feltárásával és elemzésével, melyekből egyértelműen következtetni lehet arra, hogy miért,
miként és mi által jöttek létre az ún.
alternatív pedagógiai és iskolai rendszerek. Definíciók szintjén tisztázandó
az is, hogy mi is sorolható az alternatív
pedagógiai és iskolarendszerek közé.
Ugyanis csak abból kiindulni, hogy
mindaz alternatív, ami választási lehetőséget kínál a nyilvános/állami (ami
leggyakrabban önkormányzati, ill.

ALTERNATÍVA

megyei fenntartású) iskolákkal szemben/mellett, elég csalóka, esetleg megtévesztő lehet. Leginkább azért, mivel
nem minden ilyen értelemben vett
alternatíva meríti ki azon feltételeket,
melyek alapján a szó szoros értelmében alternatív pedagógiáról, iskoláról
és iskolarendszerről beszélhetünk.
Tágabb értelemben persze alternatív
lehet sok egyéb iskolai és pedagógiai
rendszer is. Terminus technikusként
az alternatív pedagógiának legkézenfekvőbb jellemzője a szerkezeti, ill.
rendszerszintű újdonság és másság. A
neveléstörténészek az alternatív pedagógia gyökereit már da Feltre, Montaigne, Comenius, Rousseau és Pestalozzi munkásságában is felfedezni vélték.
A tényleges (és a szűkebb értelemben
vett) alternatív pedagógia születése a
19. század második felére, a századfordulóra és a 20. századra tehető. Azért
sem egyértelmű a „születés” időpontja, mivel az alternatív pedagógiának is
több hullámáról és időszakáról beszélhetünk. Elméleti és részben gyakorlati
úttörőként tekintünk Tolsztoj szabad
nevelést preferáló pedagógiai rendszerére (Jasna Poljana), de az első (klaszszikus) időszak képviselői között kell
említenünk Rudolf Steiner Waldorfpedagógiáját és iskolarendszerét, a
Maria Montessori által kidolgozott
rendszert és az általa alapított iskolákat, Celestin Freinet munkára és aktív
tevékenységre összpontosító elméletét
és intézményeit. A teljesség igénye nélkül megemlítendő még Peter Petersen
Jenai iskolája és Helen Parkhurst Dalton-iskolája is. Az egymástól egyébként jelentősen eltérő rendszerek és intézmények közös pontja a már feljebb
említett szerkezeti és rendszerszintű
másság. Ez leginkább a célokban, tartalomban, módszerekben, szervezési
formákban, tanár-diák viszonyban,
iskolai menedzsmentben, iskola-szülő és fenntartói viszonyban merül ki.
Mindezek mellett nem megkerülendő
az alternatív pedagógiák és iskolák
pedocentrizmusa, az aktív és komplex
személyiségfejlesztés jellege, az „élő”
közösségben, az életből és életre való
nevelés.
Ezen „klasszikus” alternatív pedagógiai és iskolai rendszereken kívül
(vagy után), a 20. század 60-as éveitől
alakultak ki az ún. modern alternatív
iskolák. Ezek esetében nem mindig
beszélhetünk oly mértékű és volumenű komplex rendszerről, mint az előbb
említett példák esetében. A modern
alternatív iskolák sokkal inkább

összpontosítanak ama rendszerszintű
másság egyik-másik elemére. Itt
említhetjük meg Carl Rogers PCErendszerét, a Zsolnai értékközvetítő
és képességfejlesztő pedagógiát, az
A. S. Neill-féle Summerhill (anti/post)
pedagógiát és iskolát, mely valahol a
klasszikus és modern alternatív iskolák között helyezkedik el. Összegezve
elmondható, hogy a 19. század végétől
(leginkább) Európában megjelent egy
sereg olyan alternatív pedagógiai és
iskolarendszeri modell, melyek valós
alternatívát jelentettek és sok esetben máig jelentenek a többségi, úm.
mainstream pedagógiai rendszerek
mellett, ill. sok esetben velük szemben.
KÉPBE KERÜL(NE) A HAZAI
PEDAGÓGIA ÉS ISKOLARENDSZER IS

A korábban már említett 90-es
évek jó esélyt kínáltak arra, hogy az
alternativitásnak eme megnyilvánulása, elmélete és gyakorlata szerves
részét képezze a hazai edukációs valóságnak is. Kezdeményezések, próbálkozások voltak és vannak a mai
napig is. Az a folyamat, mely jellemezte a 90-es éveket, azonban nem
volt képes olyan mély nyomot hagyni
a hazai iskolai és nevelő-oktató valóságban, hogy tényleges, rendszerszintű alternatívaként tekinthessünk rá.
Nehezen beszélhetünk rendszerről
akkor, amikor az egyes (ténylegesen
működő) alternatív iskolák száma leggyakrabban egyszámjegyű és inkább
raritásként tekintünk rájuk, semmint
reális választási lehetőségre. A kezdeti
fellángolás eredményeként alakultak
alternatív óvodák, iskolák, osztályok.
Az idő és egyéb más tényező próbáját
csak nagyon kevés élte túl közülük.
Nem tisztem most részletes elemzésbe
fognom ezen okok vizsgálata ügyében.
Egy okként azért megemlíthető azon
törvényi (legiszlatív) környezet, mely
egyáltalán nem kedvez(ett) az efféle
„alternatívák” kialakulásának és túlélésének.
…DE MIÉRT IS KELL(ENE) NEKÜNK ALTERNATÍV PEDAGÓGIA
ÉS ISKOLA?

Röviden visszautalva a bevezetőben
említett iskolaképemre, mely szerint
szilárd meggyőződésem, hogy a ma
(2021) iskolája nem mutat markáns eltérést, elmozdulást ahhoz az iskolához
képest, melyet a 80-as, 90-es években
látogattam. S ha mindezt összekötöm

azzal a megállapításommal, hogy az
elmúlt 25-30 évet inkább jellemezném
egy helyben toporgásnak, semmint
fejlődésnek, felmerül bennem a dilemma/kérdés, hogy nincs-e ennek valamiféle „alternatívája”. A válasz pozitív.
Igen, van alternatíva. Van alternatívája
az osztály-, tantárgy-, tanórarendszernek, a tananyag- és tanárközpontúságnak, a passzív befogadásra való
építésnek… és még sorolhatnám. Kissé érthetetlen, hogy miért is nem esik
le az a bizonyos tantusz, mikor az globális mérések, de a szubjektív kvalitatív elemzések sem mutatnak jó képet
mindarról, ami az elmúlt évtizedekben
folyt nevelési-oktatási intézményeinkben – mind elméleti, mind gyakorlati
szinten. A való életben ha valami nem
teljesen úgy működik, ahogy szeretnénk és tényleg tenni szeretnénk
érte (mármint a javulásért) valamit,
akkor „más választási lehetőségek”,
azaz „alternatívák” után szoktunk
nyúlni. A pedagógiában, a nevelés és
oktatás, képzés elméletében-gyakorlatában ilyen alternatívák a fent említett példák (és még megannyi nem
említett példa). Pillanatnyilag nem
hiszem, hogy tényleges konkurenciát
tudnának jelenteni, ami szintén más
mechanizmusokat indítana be. Ahhoz viszont, hogy a nem jól működő
(tisztelet a kivételnek) intézményeink mind elméleti, mind gyakorlati
síkon inspirációhoz jussanak, igenis
szükség van alternatívákra, alternatív
mintákra. Mindaddig, amíg ezt valami okból elutasítjuk, gátoljuk létezését
és elhitetjük magunkkal, hogy a létező rendszernek nincs és nem is lehet
alternatívája – csakis saját magunkat
fosztjuk meg a „tükörbe nézéstől”, kritikai szemléletmódtól, a folyamatos
építkezés és az azzal együtt járó (hol
kisebb, máskor nagyobb) korrekció és
változtatás lehetőségétől.
Ezen tanulmány a KEGA 007UKF4/2020 projekt megoldásának keretén
belül valósult meg.
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SZERETETKAPCSOLAT, ELKÖTELEZŐDÉS ÉS
KOMPLEXITÁS: A KÉSZSÉGFEJLESZTÉS FŐBB FORRÁSAI
„Művésznek tekintik a tanítót, a lélekformálás művészének. Márpedig
művész nem lesz, hanem születik”
(Fináczy, 1935, In: Mészáros – Szenczi,
2019, 35). A pedagógusok minden odaadó rezdülése nélkülözhetetlen a gyermekek képességeinek minél teljesebb
körű kibontakoztatásához, saját útjukra
való rátalálásuk és mindezek által személyiségfejlődésük támogatásához.
A pedagógusok szerepe fontos
változásokon ment át az utóbbi időben. Bizonyos, hogy az ismeretátadás
mindvégig lényeges maradt ebben,
ám egyre inkább hangsúlyba került a
készségfejlesztés fontossága, a szabad
kibontakozás segítése, és ezáltal a személyiség eszköztárának továbbfejlesztése. Megvalósulásuk hátterében, mint
minden emberi kapcsolatban, fontos
követnünk a kommunikáció sokrétűségét, és mind a szavak útján, mind
a nem szóbeli kommunikációs csatornákon átadott üzeneteket egyfajta
ajándékként tekintenünk.
Ajándék, mert a „tökéletes biztonság érzésében” erősít (Haraszti, 2014,
74), mindemellett „nyomatékot is ad”
(Haraszti, 2014, 75) egy kiemelt történésnek, ezáltal is rögzíti a hozzá fűződő élményt. A pedagógus-gyermek
kapcsolatban az átadott üzeneteken keresztül időről időre megajándékozzuk
egymást figyelmünkkel, így a mélyben

rejlő üzenetek tudatosabbá is válhatnak
a nyomatékosításaink által.
Sajátos élményt hordoz továbbá
mind az ajándékozó, mind az ajándékozott számára az adás-kapás kölcsönösségének megélése, a folyamatos lemondás és az átadás gazdagító összhangja.
Ahogyan a böjti időszak lemondásai is
egyfajta magasabb rendű cél forrásává
is válnak: „a böjt nem csupán arról szól,
hogy magamtól vonok meg valamit,
hanem arról is, hogy amit megvonok
magamtól, azt másnak adom. Ekként
válik a böjtöm egyfajta szolgálattá mások számára” (Szetey, 2021, 7). A pedagógusok szolgálatát napról napra hasonló lemondások és átadások kísérik a
gyermekeknek szánt figyelmük, biztató
szavuk, tudásuk megosztásán keresztül. Hivatásuk ugyancsak ajándékként
tekintendő, mint minden, amellyel az
ember úgy érzi, tárgyiasult vagy szellemi értékként rendelkezhet, miközben „mindenünk, amivel bírunk, amit
birtoklunk (élet, étel, ruha, hivatás,
erő, egészség stb.), az Úristen kegyelmi
ajándéka” (Pap, 2011, 125).
SZERETETKAPCSOLAT ÉS
ODASZÁNÁS

A személyiségközpontú pedagógia „a
pedagógus és a gyermek kölcsönösen

elfogadó, teherbíró, jó kapcsolatára
építi a nevelőmunkát, és azt állítja,
hogy a két személyiség találkozásából,
kapcsolati érzelmeiből, kölcsönösségük fejlődéséből erednek a gyermek
kibontakozásának, önalakító fejlődésének erői. A pedagógus … olyan klímát teremthet, amelyben a gyermek
érzelmi melegben, [egyúttal] a követelmények szigorának nyesegető hatásaiban válhat igazán olyanná, aki Ő. …
Ebben a felfogásban az emberi „saját
potenciálok” mély tisztelete uralkodik:
minden ember … páratlan saját világ.
A nevelőnek az a dolga, hogy a legkedvezőbb fejlődéshez, a meglévő, rejtett
lehetőségek felszabadításához és felelős vezetéséhez teremtsen jó kapcsolati klímát” (Bagdy, 1991, 94).
Mindez olyan viselkedést kíván,
amelyben a nevelő feladata a gyermekben rejlő legpozitívabb erőforrások megismerése, hiszen általuk segítheti elő „saját” kibontakozását. A
pedagógus mindemellett interakciós
helyzetben dolgozik, így elengedhetetlen ismernie azt, hogyan működik az a
lélektani tér, amelybe ő belép, milyen
jellegzetes egymásra hatásuk történik
a gyermekekkel. „A valódi, személyiségformáló nevelés elsősorban az iskolai atmoszférának és a pedagógusi
személyiség varázsának függvénye”
(Bagdy, 1991, 93).

Hivatásába „úgy kell belefeledkeznie,
hogy a másik kerüljön figyelme és érdeklődése középpontjába. Karácsony
Sándor szerint ez maga a szolgálat”
(Bagdy, In: Gősi, 2013). „A másikra
irányuló odaadás csak úgy valósulhat
meg, … ha fontosnak tartja azt, akinek
átad, megteremtődik köztük egy szeretetkapcsolat. Öröm és kölcsönviszony
… [amit] a visszatükröződő lelkesedés
feltölt” (Bagdy, In: Gősi, 2013).
A pedagógusi hivatás egyik fontos
összetevője, egyszersmind fokmérője, hogy a tanár mennyire tud megértő lenni diákjai szükségletei iránt,
mennyire képes emberséges, jóindulatú kapcsolatok kialakítására, akár
belehelyezkedni tanulói problémáiba
(Szebeni, 2010, 108). Ha ez megélhető, minden gyermek személyiségének
önmagához képest pozitív irányú fejlesztése is könnyebben valósulhat meg
(Apró, 2011, 46).
A pedagógus-gyermek szeretetkapcsolatnak további lényegi meghatározója a kialakult kötődésben rejlő öszszetartó erő, a segítő kommunikáció,
az empátia, az önállóság segítése, az
együttműködési képesség, a konfliktusok kezelésének képessége, a demokratikus attitűd. A tudás és a készségek,
képességek mellett természetesen
megfelelő motivációs bázissal is rendelkeznie kell, valamint ezáltal is segítséget adni abban, hogy a gyermekek is
megérezzék a bennük rejlő elköteleződést (Apró, 2011, 47), elmélyülésük és
további felfedezéseik forrását.
SODRÓDÁS HELYETT
ELKÖTELEZŐDÉS

A pedagógusi hivatás szolgálat, amely
a másik ember iránti tisztelettel, sze-

retettel, felelősséggel művelhető. Ha
a pedagógus elhivatottnak érzi magát
a feladatra, akkor minden bizonnyal
képes véghezvinni kitűzött céljait, elképzeléseit, és ehhez hozzásegíteni a
gyermekeket is. Természetesen fontos
különbségek lehetnek abban, hogy ki
hogyan éli meg elhivatottságát, elsődlegesen azonban a következő tényezők
határozzák ezt meg:
pedagógiai szeretet;
hit a kulturális és szociális értékekben;
gyermekekkel szemben érzett felelősségérzet (Mészáros – Szenczi,
2019, 35)
Az elhivatottság egyfajta sajátos „engedelmeskedés a saját lelkiismeret parancsainak, melyeket az egyén önmaga
állított maga elé” (Polányi, 1994, In:
Szarka, 2018, 151). Kiemelt szerepe van
ebben a belső hajtóerőnek, az elköteleződésnek, egy mély ragaszkodásnak az
adott cél irányában. Magában hordoz
azonosulást a területtel, amely egyaránt
megmutatkozik értelmi és érzelmi bevonódásban, az elfogadás készségében.
További elengedhetetlen része a hit az
adott feladat céljaiban és értékeiben, s
ez a mély ragaszkodás és bizalom segíthet a területen való előrehaladásban, az
önállóságban, a felelősség vállalásában
egyaránt (Szarka, 2018).
A pedagógus nem csupán ismeretátadó, hanem kiemelt szerepe van az
értékközvetítésben, a társadalmi normák elsajátításában. Személyiségének
megnyilvánulásaival, teljes lényével
visszatükrözi és sajátos módon újra
is építi azokat az értékeket, mintákat,
amelyek az intézményen kívüli világból erednek. Kiemelt részét adja ennek a keretek közvetítésében betöltött
pedagógusi szerep, hisz ne feledjük: a
szabályok, a tiltások is hordozzák azt

az üzenetet, miszerint „veled vagyok,
rád figyelek, és ha szükséges is beavatkozni, azt érted teszem”. A nevelőt
elsősorban nem szaktudása, hanem
személyisége teszi jó nevelővé, az emberi értékeken alapuló tekintélyének a
gyermekekhez fűződő pozitív érzelmi
viszonyon szükséges alapulnia.
TÁMASZ ÉS FELFEDEZÉS

Amennyiben a gyermekek megérzik a
pedagógussal kialakított szeretetkapcsolat érzelmi támaszát, mindez azt az
élményt is megerősíti számukra, hogy
biztonságban vannak, egyúttal értékes
útmutatást is meríthetnek. Megfelelő keretek között bátrabban haladnak
előre a világ megismerésében, ismeretrendszerük gazdagításában, a felfedezések gyarapodásában. Mindez azonban csak további lelki szükségletekkel
összhangban bontakozhat ki igazán:
kiemelten a társas, valamint érzelmi
készségek által, valamint erkölcsi, vallási szükségletekkel egyaránt, továbbá
nem feledhetjük, hogy Imre Sándor
gondolatai nyomán „a hétköznapi neveltségen túl létezik egy transzcendentális, spirituális kultúra is” (Szenczi,
2018, 169).
A spiritualitás „elsősorban olyan
élmények keresése, amelyekben a hétköznapi tudat megnyílik a közvetlenül
tapasztalható személyi és tárgyi valóságon túli, transzcendens valóságrégió számára, és ezáltal lehetővé válik
a megérintettség, sőt megragadottság
átélése a teljesebb léttel, vagy talán
a végső létalappal történő találkozás
közben” (Németh, 2012, 106). Folyamatos értelemkeresés, a lényegre való
ráérzés, a létünket is magába foglaló
teljességre ﬁgyelés.

Nagy segítséget jelent mindezek kibontakoztatásában a „lelki karakter”,
Karácsony Sándor-i értelemben vett
„társas-lelkületi” nevelés (Szenczi,
2018). A pedagógia célja jelentősen
változott ebben a vonatkozásban, és
a kognitív hangsúlyú ismeretátadás
elsődlegességét egyre inkább átvette
a gondolatok mögötti érzékeknek teret engedés: kiemeltté vált az értelem
hátterében rejlő érzetek tudatosítása,
a nevelés szolgálatába állítása. Bizonyos, hogy a világ információi a legkülönbözőbb csatornákon keresztül
érkeznek, s a feldolgozásuk folyamata
egyúttal közvetlen lelki átéléssel is
társul. A nevelésnek is tehát érzületi
alapokon kell állnia, egyúttal mindebből is következik, hogy a nevelés legfontosabb feladata a pszichikus rendszer stabilizálása. (Lükő, 2001)
Az analitikus pszichológusok köréből Jung már megalapozta ennek
fontosságát: a világ megismerésének
folyamata az érzékelés, az érzés, a
gondolkodás és az intuíció folyamatain keresztül valósulhat meg és válhat
teljessé. Közvetlen részét képezi tehát
a világ történéseinek érzékszerveink
általi követése, valamint az ehhez
fűződő felfedezések közben átélt érzések, elgondolások, azonban a folyamatból nem hagyhatók el a megérzé-

sek sem. Mindez a plusz, a spirituális
jelleg az, ami igazán mélyen beépülhet a gyermekek-ﬁatalok lelkébe, és
válhat támaszává felnövekedésüknek.
KOMPETENCIATERÜLETEK ÉS A
KOMPLEXITÁS SZEREPE

A humanisztikus pedagógia alapvetően a kompetenciákra épít: az egyoldalú, ismeretátadó, oktató szerep helyett
a személyiségi „erőtér” jelentőségét
állítja a pedagógiai munka középpontjába. Attól tanulunk valamit, akit elfogadunk, tisztelünk és szeretünk. A
gyermek számára csak az a „tanító”,
aki érzelmileg is jelentőssé tud válni az
életében. Az ismeretek a személyiség
elfogadásán át lehetnek „vágyakozási
célok”: akihez hasonlóvá szeretnénk
válni, attól mindazt átvesszük, amit
számunkra kínál. De még ennél is
fontosabb: a jó kapcsolatban bátran
kipróbálhatjuk, mire vagyunk mi magunk képesek (kompetencia), és így
önmagunk lehetőségeiből is építkezünk. Erre az alapra aztán megtartó
és megőrizhető ismeretek épülhetnek.
A kompetencia-modell szellemében a
jó nevelő is rendelkezik a professzionális segítő magatartás képességeivel,
egyúttal küldetésévé is kell váljon a

további fejlődés mindezekben (Bagdy,
1991).
„A kompetencia olyan ismereteket
és tudást, képességeket és készségeket,
attitűdöket és értékeket foglal magában, amelyek a személyt képessé teszik
egy adott feladat eredményes elvégzésére … A kompetenciák elemei együttesen, kölcsönhatásban érvényesülnek,
és kulcsszerepet töltenek be bármely
tudományterület vagy tevékenységforma tanulásában. … Az elsajátított
eljárások így válnak a tanulók hozzáértésének és identitásának részévé”
(Katona, 2020, 5–6). A 21. századi
pedagógia egyre inkább tudományterülettől független, azokon átívelő
kompetenciamodelleket alkalmaz,
melyek tudatos fejlesztése is tehát csak
a komplexitás érvényesítésével valósítható meg teljeskörűen.
A szintetizáló professzionális nevelés (Szenczi, 2015) a kompetenciaterületek köréből kiemelten tekint az
érzületi, a kognitív, a társaslélektani
és a spirituális kompetenciák tudatos
fejlesztésére. A nevelési feladatokat
mindezek mentén azonosítja, a pedagógus-gyermek kapcsolat demokratikus viszonyrendszerének tudatossága kíséri, egyúttal a gyermeki hit
és lelki szükségletrendszer érvényesítése határozza meg. A gyermekek
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fejlődéslélektani sajátosságaira épít,
egyúttal belső elköteleződésüket törekszik megszólítani, egyéni képességekre és aktivitásra is támaszkodva.
A pedagógiatörténet előrehaladását tekintve a következő kompetenciaterületek összhangja érvényesül
e modellben: metafizikális (szellemi); esztétikai (természetes-rendi);
mentális-spirituatív (érzületi-lelkületi); morális; kulturális-kommunikatív
(társaslelkületi); kreatív (alkotó-akarati); fokozott életképességi-fizikális
munkavégzés); művészeti (társas-érzületi) kompetencia.
A kompetenciaterületek sokféleségével megvalósuló pedagógiai munkához kapcsolódóan kiemelendő, hogy
fokozottan csak egymásra való közvetlen hatásukon, összefüggéseiken
keresztül bontakozhatnak ki, a komplexitás kiemelt hatótényezője több pedagógiai programnak.
A speciális kooperatív ismeretelsajátítási program (K. Nagy, 2015, 17)
jellemzője, hogy a nevelés és oktatás
kognitív, morális és affektív komponenseit egyformán fontosnak tartja,
vagyis a tudományos-intellektuális,
társadalmi-állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok
közül egyiket sem helyezi előbbre a
többinél. A módszer komplexitása a
tanulók személyiségének fejlesztéséhez szükséges tevékenységek együttes
alkalmazását jelenti, amelyre nagy
szüksége van mindazoknak, akiknek otthoni körülményei nem adnak
megfelelő mintát a világ felfedezéséhez.
A komplexitás teljesebb megvalósulása s ezáltal az iskolai tanulás eredményességének növelése érdekében kiemelendő a gondolkodási képességek
fejlesztésének fontossága is, „hiszen
amit az egyén átgondol, beépít, interiorizál …, az a legbelső pszichikus
rendszerhez tapad” (Szenczi, 2000,
113). A célzott tudatosítás tehát elengedhetetlen annak érdekében, hogy az
egyén át is élje ismeretrendszerének
gyarapodását, közvetlenül beépítse
és hasznosítani is tudja felfedezett tapasztalásait.
KOMPLEXITÁS ÉS ELFOGADÁS

A kognitív, a morális és az affektív
készségek gyarapodása és egymással
való összefonódásaik megtapasztalása több pedagógiai programnak közvetlen részét képez – az alábbiakban

néhányat mutatunk be ezek közül. „A
világnak leginkább azok az emberek
hiányoznak, akik mások hiányaival
törődnek…” – véli Albert Schweitzer
(Bordács – Lázár, 2002, 9), s e gondolat még illeszkedőbb azon gyermekek
helyzetéhez kapcsolódóan, akik számára más lehetőségek nem vagy csak
korlátozottan állnak rendelkezésre.
KOMPLEX INSTRUKCIÓS
PROGRAM

A Komplex Instrukciós Program során a komplexitás magában rejti a
képességterületek minél gazdagabb
megszólításának lehetőségét, ezáltal
különböző kompetenciaterületek bontakoztatását. Az alkalmazott feladatok
konstruktív megoldásmódokat szólítanak meg, alapvetően nyitott végű,
vagyis nem rutinszerűen elvégezhető
feladatok. Egy központi gondolatkör
köré építkeznek, amelyeket többféle
képességterület mozgósításával lehet
megoldani, egymással együttműködve
a csoporttagok kölcsönös, közvetlen
támogatásával. A pedagógusi segítő
beavatkozások mindezek által is hatékonyabbá válhatnak, és nagyobb lehet
a reménység abban, hogy a gyermekekhez mindennek üzenete rendben
megérkezik.
Alkalmazása segíti a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók
felzárkóztatását, valamint a csoportfoglalkozások alatt a képességekben
heterogén összetételű osztályokban
a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik az
együttműködési szabályokra elsajátítására, a felszín alatt megbúvó tehetségek kibontakoztatására a sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag
alkalmazásán keresztül (K. Nagy,
2015, 17).
KEDVESHÁZ

Hasonló elgondolással építkezik az ún.
Kedvesház alternatív pedagógiai programja, amely ugyancsak kifejezetten
hátrányos helyzetű gyermekek számára kidolgozott program. Célja „szociális biztonságot, tanulási feltételeket,
mentálhigiénés törődést” (Bordács –
Lázár, 2002, 8) nyújtani a gyermekek,
fiatalok számára, mindezek által segíteni a tanuláshoz való pozitív hozzáállás megőrzését.

Mindennek részeként kiemelten tekint az előzetes tudásra, annak gazdagítási lehetőségeire építkezik a szociokulturális értékek megőrzése mellett.
Ugyancsak lényeges meghatározója a
társas élmény nyújtása, a kooperativitás, és ezzel összefüggésben az egymásra figyelés és más társas készségek
fejlesztése, amely nemcsak a gyermekek egymás közötti kapcsolatának
fejlesztését, hanem a szülőkkel való
kapcsolat gazdagítását is szolgálják.
Mindezekhez különböző, más alternatív pedagógiai technikákból, módszerekből merítenek, így pl. Thomas
Gordon értő figyelme, én-üzenetei,
Freinet könyvkészítése, a Jena Plan
tevékenységsarkai, Kagan kooperatív technikái. Összességében az alkotó közösségben megvalósuló közös
„együtt-tanulás” nemcsak a gyermekek fejlesztését szolgálják, hanem általuk egyfajta hídépítés is megvalósulhat
a család és az iskola között, miközben
a családi szocializáció értékei is megőrizhetőek, ezáltal gyarapíthatók.
IGAZGYÖNGY

L. Ritók Nóra programja kiemelten a
művészetek eszköztára segítő szerepének átélésével gazdagítja a személyiségfejlesztő-nevelő munkát, melylyel ugyancsak jelentős támaszt nyújt
a hátrányos helyzetben felnövekedő
gyermekek számára. Úgy véli: „A vizuális nevelés lehet így az összes tantárgy
tanításának eszköze is, az információgyűjtéstől a tervezésen át végigvihető az összes gondolkodási képesség
fejlesztése, ismeretátadással együtt.
Mindezt tetézve az alkotás adta pozitív
érzelmi megerősítéssel. Aztán ott van a
szociális kompetenciák másik csoportja, a társas kompetenciák területe. Mi
alkalmasabb az együttműködés megtanulására, mint a közös alkotás? Ahol
mindenkinek a munkájára, ötletére,
kezére, lelkesedésére szükség van” (L.
Ritók, 2014). Kiemelten lényeges, hogy
„az iskola készítse fel a gyerekeket az
életben történő boldogulásra, magabiztosságra, önállóságra, a toleranciára, együttműködésre” (L. Ritók, 2014),
ezt pedig azzal érheti el, ha mindezen
kompetenciákat egyaránt megérinteni
– és fejleszteni – törekszik.
A komplexitás, az egyéni és egyúttal szeretetkapcsolatban, a közösség
részeként való megszólítódás olyan
jelentős fejlesztő erőforrásokat rejt,
amelyeket mindenki képességeinek
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kibontakoztatását segítő tényezőként
élhet meg. A társas és a morális érzelmek egyúttal értékes segítséget adnak a nevelés számára, melyek által a
nincs helyét a meglévő van töltheti be.
Azon családok életében, ahol a napi
túlélés is küzdelmet jelent, bizonyos,
hogy szükséges célzottan is figyelemmel lenni a világ megismerésének,
a tanulás értékére, fontosságára, támaszára, s talán éppen a spiritualitás
megtapasztalása nyújthat segítséget a
megérintődésben. Ha a gyermekek átélhetik a közvetlen fizikai létükön túli
kapaszkodók, a megszólítódás szerepét, élményét, úgy erkölcsi fejlődésük
is jelentősebben gazdagodhat.
„A spiritualitás … abból a tapasztalatból ered és táplálkozik, hogy
kapcsolatban állhatunk egy nálunk
megfoghatatlanul nagyobb hatalommal.” (Gorbai, 2013, 91) Reményt
nyújthat az egyén számára, egyúttal szoros összefüggésben áll a világ
megismerésének, egyfajta magyarázatadásnak törekvésével. Különleges
kapcsolatba lépési lehetőségként további erőforrások elérése is megvalósulhat, amelyek más formában nem
tapasztalhatók meg. A pedagógusok
küldetése különleges segítséget jelent
mindebben, hisz értékes útmutatást
nyújt az összetartozás, s egyúttal a saját utunkra találás támaszául: „minden nemzedék feladata, kötelessége,
hogy megkeresse a közös összekötő
kapcsokat, amelyek által helyünket,
küldetésünket fedezhetjük fel.” (Pap,
2011, 152)
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GOMBOS NORBERT

A MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS
ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODÁBAN (1. RÉSZ)
A MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS SZEREPE AZ ÓVODAI
TANULÁS FOLYAMATÁBAN

Az óvodai tevékenység kapcsán sokszor, sok helyütt – sajnos még szakmai körökből is – elhangzik, hogy „az
óvodában nincs tanulás, csak játék”. E
szakmaiatlan és rendkívül káros szemlélet sajnos magára az óvodapedagógus hivatásra is negatív hatással van,
hiszen azt a nézőpontot erősíti, hogy
az óvodában alapvetően a laikus, hozzá nem értő emberek is megállják a
helyüket.
E megközelítés cáfolata több szempontból is megejthető. A tanulás fogalma nem azonosítható pusztán az iskolai tevékenységben értelmezett direkt,
irányított folyamattal, annál sokkal
szerteágazóbb. Az óvodai tanulás alábbi formáit tudjuk elkülöníteni:
– utánzás útján folyó tanulás, szokásalakítás,
– spontán és irányított tapasztalatszerzés,
– játékos, cselekvéses tanulás,
– gyermeki kérdésekre épülő ismeretszerzés,
– irányított megfigyelés, felfedezéses
tanulás,
– gyakorlati problémamegoldás.
(Körmöci, 2014)
Mindebből következik, hogy a tanulás sokkal szerteágazóbb tevékenységként jelenik meg az óvodai nevelésben,
mint azt az iskolában értelmezzük.
Mindezen felül azonban a leghitelesebb bizonyítéka a tanulás óvodai
jelenlétének magában az óvoda alapdokumentumában rejlik. Az Óvodai
nevelés országos alapprogramja (továbbiakban: ÓNOAP) az óvoda tevékenységi formái között jeleníti meg a
„tevékenységekben megvalósuló tanulást” (ÓNOAP, 2012), amely többféle
– fentiekben jelzett – tanulási forma
keretében valósul meg.
Az óvodai tanulás egyik sajátságos
és érdekes területe a matematikai nevelés. Ez az az iskolai tárgy, amelyet
– sajnos sokan és sokszor – negatív

tapasztalataikkal együtt emlegetnek,
erősítve a káros attitűdöket a társadalomban. Éppen emiatt is fontos lenne
megismerni az óvodai matematikai
alapozás folyamatát, megnézni, milyen alternatív lehetőségei vannak az
óvodai matematikai nevelés erősítésének.
A matematika tantárgyi rendszere
a strukturális és a koncentrikus elv
mentén épül fel. Hat alapvető tantárgyi struktúra jelenik meg a fejlesztési
folyamatban, melyek a következők:
– számtan, algebra,
– halmazok, logika,
– geometria,
– mérések,
– kombinatorika, valószínűség, statisztika,
– relációk, függvények, sorozatok.
(NAT, 2012)
A fenti struktúrák kiegészülnek a
koncentrikusság elvével, vagyis „az
egyes anyagrészek egymásra épülve több éven keresztül előkerülnek,
a fogalmak, összefüggések a tanulók
fejlődésének megfelelően alakulnak,
fejlődnek” (Pintér, 2013). Nincs ez
másképpen az óvodai matematikai
tapasztalatszerzés folyamatában sem,
ahol ugyanezek a struktúrák megtalálhatók, a koncentrikusság elvével
kiegészítve.
Az óvodai nevelésben a matematikai fejlesztés a „külső világ tevékeny
megismerése” tevékenységi forma keretében (ÓNOAP, 2012) valósul meg.
Az Alapprogram rögzíti, hogy „a gyermek a környezet megismerése során
matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut, és
azokat a tevékenységeiben alkalmazza.
Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és menynyiségszemlélete” (ÓNOAP, 2012). A
program tehát elsősorban a számfogalom alapozására, az alapvető logikai
készségek fejlesztésére (halmazalkotás
szétválogatással), a geometriai tapasztalatokra, a mérésekre, valamint az
alapvető relációk felismerésére helyezi
a hangsúlyt. Ezeken túlmenően azon-

ban valamennyi – fentiekben rögzített
– matematikai struktúra megjelenik
az óvodai tanulás folyamatában. Szerepe lehet az elemi kombinatorikai
tapasztalatok megszerzésének, a valószínűségről szerzett tapasztalatoknak, a sorozatalkotásnak vagy éppen
a statisztikai tapasztalatszerzésnek is
(Perlai, 2016). Az óvodai matematikai
tapasztalatszerzés legfőbb jelentősége
tehát éppen abban rejlik, hogy a kisgyermekek megismerjék, megtapasztalják az őket körülvevő világ sajátosságait, jellemzőit, és – ennek révén
– pozitív attitűdjeik alakuljanak ki a
matematika mint ismeretszerző tevékenység iránt, amely az iskolára is kellő muníciót ad e terület műveléséhez.
AZ ÓVODAI MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS FOLYAMATA

Az óvodai matematikai tapasztalatszerzés didaktikai folyamata olyan sajátosságokkal bír, amelynek révén némileg eltér ez a tevékenység az iskolai
matematikaoktatás didaktikai feladataitól. Az óvodai matematikai tapasztalatszerzés didaktikai folyamatában
három markáns lépés különíthető el,
melyek a következők:
– tapasztalatszerzés,
– tudatosítás,
– gyakorlás. (Körmöci, 2014)
A tapasztalatszerzés lehet spontán
vagy szervezett, illetve közvetlen vagy
közvetett. A spontán tapasztalatszerzésre bárhol sor kerülhet, akár egy
óvodai játékban, akár az óvodán kívüli séta, kirándulás során. A szervezett
tapasztalatszerzés kereteit az óvodapedagógus biztosítja, ő ad lehetőséget
matematikai tapasztalatok megszerzésére, egy-egy óvodai tevékenység keretében. Közvetlen tapasztalatszerzés
során a gyermek maga tevékenykedik,
míg a közvetett tapasztalatszerzés keretében a gyermek mások – óvodapedagógus vagy társai – tevékenységét
figyeli. Valamennyi tapasztalatszerzési
forma esetében elmondható, hogy lé-
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nyeges a tevékenység sokszínűségének
biztosítása, de az is, hogy az óvodapedagógus ezeket a tapasztalatszerzési
formákat megfigyelje és tudatosan beépítse a pedagógiai folyamatba (Körmöci, 2014).
Az óvodai matematikai tapasztalatszerzés tudatos – és tervezett – jellege
igényli a szervezett tapasztalatszerzési lehetőségek határozott megjelenését az óvodai matematikai nevelés
folyamatában. Ennek keretében az
óvodapedagógusnak biztosítani kell
azt, hogy ez minél több érzékszervet
mozgósítson, erős érzelmek kötődjenek hozzá, a gyermek mindennapi
életéhez kapcsolódjon, valamint adjon
lehetőséget a gyermek megnyilvánulásaira, fizikai és szellemi aktivitására
(Körmöci, 2014).
A tudatosítás lehetővé teszi a tapasztalatok feldolgozását, az általánosítást, a tapasztalatok rögzítését (és
felidézését). Lényeges e téren, hogy az
óvodapedagógus a spontán szerzett
tapasztalatokat szervezett keretek között – játékos formában, élményszerű
módon – idézze fel (Körmöci, 2014).
A gyakorlás feladata, hogy a tudatosítás során feldolgozott tapasztalatok
rögzüljenek, új helyzetben alkalmazhatóvá váljanak és összekapcsolódjanak már korábban megtapasztalt
elemekkel, ismeretekkel. Tulajdonképpen a gyakorlás teszi lehetővé a megszerzett ismeretek jártassággá, majd
készségekké válását.
Az óvodai matematikai tapasztalatszerzés során folyó gyakorlás legfőbb
jellemzői alapvetően eltérnek az iskolai gyakorlás sajátosságaitól:
– Az óvodában nem beszélhetünk
mechanikus gyakorlásról, a produktív (alkotó) alkalmazás kerül
előtérbe.
– Biztosítani kell a gyakorlás élményszerűségét.
– Az óvodai gyakorlás nem lehet
öncélú, vagyis mindig valamilyen
tevékenységbe kell ágyazni azt
(leginkább játékba, mozgásos vagy
manipulációs tevékenységbe).
– Az óvodai gyakorlásnak minden
esetben követnie kell a tudatosítást.
– Az óvodában minél több oldalról be
kell mutatni az alkalmazhatóságot
(a változatosság biztosítása révén).
– Az óvodai gyakorlás során minél
több ismeretet össze kell kapcsolni. (Körmöci, 2014)
E keretrendszerben érdemes rávilágítani arra, hogy milyen alternatív

lehetőségei vannak az óvodai matematikai tapasztalatszerzésnek, akár módszereiben, eljárásaiban, akár eszközeiben vizsgálva azt.
A MATEMATIKAI TAPASZTALATSZERZÉS ALTERNATÍV
LEHETŐSÉGEI

A matematikai tapasztalatszerzésre
sokféle alternatívát kínál az óvodai
fejlesztés átfogó gyakorlata. E tapasztalatszerzési formák nem kapcsolódnak mindig kifejezetten egy-egy matematikai tevékenységhez, sőt gyakorta
nem is az óvodában kínálkozik erre
alkalom, hanem valamilyen óvodán
kívüli tevékenység (séta, kirándulás,
piaclátogatás stb.) során.
A matematikai tapasztaltszerzés legfontosabb területe óvodában a számfogalom alapozása (Mérei, V. Binét,
2016). A számfogalom alapozására
rengeteg alternatív lehetőség kínálkozik az óvodai – és az óvodán kívüli
– tevékenységek során. A teljesség igénye nélkül néhány példa ennek szemléltetésére:
– terítéskor tányérok, poharak, evőeszközök számlálása,
– séta során fák, házak, bogarak
számlálása,
– udvari játékra készüléskor a gyermekek, eszközök számlálása, párosítása,
– csoportszobai játékok során babaruhák, autók, stb. számlálása,
párosítása,
– gyűjtött eszközök (falevelek, termések) számlálása, párosítása.
A matematikai fejlesztés kétségkívül legfontosabb területe a halmazok,
logika témakör, ami az óvodai nevelés terén is igaznak mondható (Perlai,
2016). Igen lényeges az óvodások esetében, hogy a világról alkotott tudásuk rendszerezett legyen, az újonnan
megismert természeti, társadalmi környezeti elem szervesen illeszkedjen a
korábbi ismeretrendszerükbe. Emiatt
is fontos az óvodáskorúakkal végzett
rendszeres csoportosítás/szétválogatás, vagyis a halmazalkotási tevékenység. A halmazalkotásra is sok alternatív lehetőség kínálkozik az óvodai – és
óvodán kívüli – tevékenységben:
– evőeszközök, tányérok, poharak
szétválogatása étkezés előtt,
– gyümölcsök, zöldségek, termések
szétválogatása, nagyság/szín/forma/íz szerint, egy gyümölcs- vagy
zöldségsaláta készítése előtt,

– séta során közlekedési táblák csoportosítása alakzat/szín szerint,
– kirándulás során megismert állatok szétválogatása élőhely/
kültakaró/szín/nagyság szerint.
A halmazalkotás kapcsán több esetben is megfigyelhető, hogy egy-egy alternatív tapasztalatszerzési lehetőséget
(pl.: séta, kirándulás) követően, szervezett formában kell visszatérnünk a
tapasztalatok megbeszélésére, tudatosítására (Körmöci, 2014).
A geometria témakörben a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezet igen sok alternatív
tapasztalatszerzési lehetőséget kínál az
óvodai fejlesztés során. Fontos, hogy
ezeket a spontán is adódó lehetőségeket az óvodapedagógus folyamatosan
kihasználja, és építse bele a tudatos
fejlesztési tevékenységébe (Körmöci,
2014). A geometria témakör az óvodában az alábbi három nagy területet
öleli fel:
– geometriai alakzatok megfigyelése, alkotása,
– tükrözés, tükrösség,
– tájékozódás térben és síkban
(Perlai, 2016).
A geometriai alakzatok megfigyelése és alkotása keretében a természeti
és az épített környezet megismerése
a legfontosabb tényező. A gyermek
ezeket az elemeket hasonlítja az általa
már ismert síkidomokhoz (kör, háromszög, négyzet, téglalap) vagy testekhez (gömb, kocka, téglatest). Erre
a tevékenységre is több alternatíva kínálkozik:
– séta, kirándulás során házak formájának megfigyelése,
– gyűjtött levelek, termések alakjának megfigyelése, hasonlítása valamilyen síkidomhoz, testhez,
– játszótéren különféle tárgyak, játékok formájának megfigyelése,
hasonlítása valamilyen geometriai
alakzathoz,
– csoportszobai játék során a különféle eszközök megfigyelése, hasonlítása valamilyen testhez.
Az óvodai tevékenység keretében
kerülhet sor ezen tapasztalatok tudatosítására, ami az alapvető síkidomok
és testek ismeretéhez vezeti el az óvodás gyermeket (természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően és
a saját élmények biztosította keretek
között).
A tükrözés, tükrösség témakör arra
kínál leginkább alternatív lehetőséget,

hogy a gyermek megismerkedjen a saját testével, annak felépítésével, az emberi testre jellemző szimmetriával és
aszimmetriával egyaránt. Megismerhetik az őket körülvevő tárgyak, eszközök tengelyes szimmetriáit, illetve
ők maguk is alkothatnak olyan alakzatokat, melyek tengelyesen tükrösek.
Nagyobbakkal lehetőség van tükrözésre – vagyis testek, síkidomok tükörképének megalkotására – is. Néhány
példa az ezirányú tapasztalatszerzés
alternatív lehetőségei közül:
– saját/mások testén a szimmetriák
(két láb, két kar, két szem, két fül
stb.) megfigyelése,
– saját/mások testén az aszimmetriák (ruházat, hajcopf, szívműködés
tapintással stb.) megtapasztalása,
– gyümölcsök, zöldségek, termések
tükrösségének megfigyelése,
– játék a tükörrel (Hová tegyem a
zsebtükröt, hogy lássam benne a
kezem?),
– udvari játék során az épített homokvár tükörképének megalkotása,
– szabad játék során az út két oldalára házak építése, egymás tükörképeiként.
Az e területen szerzett tapasztalatok
tudatosíthatók az óvodai matematikai tevékenységek keretében, amikor
a gyermek hajtogatással, nyírással,
gyurmázással vagy rajzolás révén hoz
létre tengelyesen szimmetrikus alakzatokat (síkidomokat, testeket).
A tájékozódás térben és síkban témakör különösen fontos abból a szempontból, hogy megalapozza az iskolai
olvasás- és írástanítást. E területen a
gyermekek tapasztalatot szereznek a
térbeli és síkbeli relációk (alatt, felett,
előtt, mögött, között, balra, jobbra,
stb.) fogalmi rendszerében (Körmöci,
2014). A tapasztalatszerzésre sokféle
alternatíva kínálkozik, így pl.: a labirintusjátékok, a „Kinn a bárány, benn a
farkas” játék, a bizalomjáték (bekötött
szemű gyermek irányítása), valamint
a tárgykereső („hideg – meleg”) játék.
Minden esetben alapvető, hogy előbb
a térben kell segíteni a tapasztalatszerzést, amely később adaptálható a síkra
(pl.: labirintus) (Körmöci, 2014).
A mérések témakörben alapvetően
a hosszúsággal, a tömeggel, az űrtartalommal, a területtel, valamint az idővel
kapcsolatos tapasztalatszerzésen van a
hangsúly. Mindegyik esetben elmondható, hogy az óvodai fejlesztés során
kizárólag tapasztalati mértékegysé-

geket használunk, amely elsősorban
az óvodás gyermek saját választásán
nyugszik. A mérések terén többféle
alternatív lehetőség és mértékegység
kínálkozik a tapasztalatszerzéshez:
– hosszúságmérés – Mérhető utak,
szalagok, rudak, szívószálak, babák hajának hossza, testmagasság, derékbőség stb. Mindezekre
többféle tapasztalati mértékegység (szívószál, hurkapálca, zsinór,
szalag, gyermeki lépés, stb.) kínál
módot.
– tömegmérés – Mérhető termények, zöldségek, gyümölcsök,
játékbabák, játékautók, más játéktárgyak tömege. Minderre többféle tapasztalati mértékegység
(építőelemek, golyók, gyöngyök,
gesztenyék, diók és más termények) nyújt lehetőséget.
– űrtartalommérés
–
Mérhető üvegek, kancsók, poharak,
homohozóvödrök, dobozok, stb.
űrtartalma, melyekre poharak,
bögrék, homokozóformák, kisebb
edények – mint tapasztalatai mértékegységek – kínálnak módot.
A területmérés keretében az óvodás
gyermek parkettázást végez, vagyis
egy adott felületet fed le hézagmentesen és egyrétegűen (Perlai, 2016). E
tevékenység során tapasztalatokat szerezhet arról, hogy mely síkidomokkal
lehet ezt megvalósítani és melyekkel
nem, illetve a kisebb síkidomokból
többet kell használni a kirakáshoz,
míg a nagyobbakból kevesebbet. A
parkettázás előzményének tekinthető
a – már bölcsődéskorban megjelenő
– formajáték, melynek során a gyermekeknek a megfelelő lyukba kell bedobniuk az adott testet. A parkettázás
tapasztalatait pedig a későbbiekben a
puzzle játékok során hasznosíthatják.
Az időmérés óvodáskorban nagyon
kezdetleges tapasztalatok szintjén
értelmezhető csak (Körmöci, 2014).
Ennek keretében a gyermekek megismerik azt a jelenséget, amelyet a napszakok és az évszakok változásaként
ismerünk, és ennek révén szereznek
tapasztalatot az idő múlásáról.
A relációk témakör – valamennyi
korábbi témakörhöz kapcsolódóan
– lehetőséget biztosít a mennyiségi
kapcsolatok
felfedezésére/felfedeztetésére, elsősorban a gyermeket körülvevő világ tárgyainak mérhető tulajdonságai alapján (Körmöci, 2014).
Az óvodapedagógus ennek során a
tapasztalatszerzés elemeit tudatosít-

ja, immár szervezett keretek között, a
gyermekben pedig rögzülnek a viszonyítás alapvető fogalmai (pl.: kevesebb
– több, magasabb – alacsonyabb, hoszszabb – rövidebb, stb.).
A további matematikai témakörök
viszonylag kisebb szerepet játszanak
az óvodai fejlesztés folyamatában, de
ezek is kínálnak alternatív tapasztalatszerzési lehetőségeket. A függvények
témakörben a gyermekek megtapasztalhatják annak fontosságát, hogy
minden ember, tárgy, eszköz, játék
stb. kapcsolódik valakihez/valamihez.
A sorozatok területén tapasztalatokat
szerezhetnek arról, hogy egy rendezett sorban mindenkinek, mindennek
megvan a maga helye (és ez a hely is
viszonyítás kérdése). A kombinatorika témakörben megismerhetik egyegy tevékenység megvalósításának
többféle útját, módját. A valószínűség
kapcsán a véletlenek szerepét tapasztalhatják meg az őket körülvevő valóságban. A statisztika témakörben pedig tapasztalatokat gyűjthetnek arról,
hogy egy-egy területen (magasság,
tömeg) ki mennyit változott az elmúlt
időszakban, illetve mely tevékenységeket, játékokat, házi- és hobbiállatokat
hányan szeretnek, melyek a legnépszerűbbek (Körmöci, 2014).
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TUDOMÁNYTÖRTÉNET

POMICHAL KRISZTIÁN

KORUNK LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS TÉVHITEI (9. RÉSZ)
Aktuális írásunkban visszatérünk e sorok írójának szűkebben vett szakmájához, és újra egy klasszikus, biológiai
tévhitet veszünk górcső alá. Maradunk
tehát a természettudományos kérdéseknél, de ezúttal egy olyan félreértést
vagy inkább közkeletű tévedést vizsgálunk meg, amely nemcsak a hétköznapi gondolkodásunkban, hanem a
populáris kultúrában is meghatározó
szerepet játszik.
Az elmélet lényege igen egyszerű.
Azt állítja, ilyen-olyan okokból az
ember képtelen kihasználni az agyi
kapacitásának az egészét. Az elmélet
hirdetői úgy gondolják, agyi képességeinek csak X (általában 10) százalékát használjuk ki, holott ha sikerülne növelnie ezt az arányt, különleges
dolgokra lennénk képesek. Hogy mik
ezek a különleges dolgok, azt gyakran
szándékosan homályban tartják. Attól
függően, hogy éppen egy szenzációhajhász, de nagyjából a valóság talaján
maradni igyekvő újságcikket vagy egy
teljesen elborult, ezotériában utazó
honlapot olvasgatunk, a skála igen
széles. Terjedhet a jobb memóriától, a
gyorsabb olvasástól és a sokszámjegyű
szorzástól egészen addig, hogy tárgyakat legyünk képesek mozgatni az
elménkkel. Ez utóbbi vonalat képviseli
egyébként a legtöbb hasonló témájú
hollywoodi film is, csak az elmúlt néhány évben készült legalább tíz hasonló a témában.
Lássuk hát, mi igaz a fenti állításból!
Nos, nagyjából semmi. Az az állítás,
hogy agyunknak csak mintegy 10%át használjuk, a többit nem, egyszerű
logika mentén is könnyen cáfolható.
Adja magát a kérdés ugyanis, hogy ha
csak a kapacitás egytizedét használjuk, akkor mire van a többi, mire jó a

maradék 90%? Ezzel általában senki
sem foglalkozik. Nehéz eldönteni azt
is, honnan eredhet az elképzelés. Sokan William Jamesnek, a XIX. századi amerikai filozófusnak tulajdonítják
a gondolatot, aki egyik munkájában
arról írt, az ember csupán töredékét
használja ki fizikai és szellemi képességeinek. James, aki egyébként komoly tudós volt, kora Amerikájának
egyik legelismertebb szaktekintélye,
az amerikai pszichológia atyja, ezt az
állítását tulajdonképpen „a semmibe”
lőtte ki. Semmilyen magyarázatot,
indoklást vagy kutatási hátteret nem
szolgáltatott mellé, inkább csak egy
jól hangzó gondolat volt, nem komoly,
tudományos megállapítás. Kezelni is
így (lenne) érdemes ezt a kijelentést.
Robynne Boyd a Scientific American
folyóiratban megjelent, a tévhit eredetével foglalkozó írásában azt mondja,
az elképzelés azért tartja magát ma is
ilyen intenzíven, mert egyfajta „szabad kártyát” ad az embernek, felmentést kínál saját korlátai alól.
A valóság ezzel szemben az, hogy
jelenlegi tudásunk szerint gyakorlatilag agyunk teljes kapacitását kihasználjuk, persze nem mindig és nem egy
időben. Olykor-olykor „a tíz százalék”
tehát érvényes lehet. Ha alszunk vagy
egy fotelben ülve olvasunk, nyilván
agyunk más részeit használjuk, mintha
sportolnánk vagy egy bonyolult matematikai feladványt oldanánk meg.
Nagyon leegyszerűsítve, az agyunk
tulajdonképpen három részre osztható. A nagyagy – amely, ahogy a neve
is mutatja, méretét tekintve a központi idegrendszer legnagyobb része
– a magasabb kognitív funkciókért
felel, vagyis a köznapi értelemben vett
„gondolkodás” és a külvilágtól érkező

információk feldolgozása a feladata. A
tarkónknál található kisagy, a motoros, azaz mozgató funkciókat irányítja,
míg a nyúltagy a nem tudatos funkciók működését biztosítja, például a
légzést vagy a szívműködést.
Könnyen belátható, micsoda károkat
okozna, ha hirtelen az agyunk minden
idegsejtje egyszerre működne (ilyen
túlműködés áll például az epilepsziás
rohamok hátterében). Nemcsak felesleges lenne, hanem egyenesen káros is.
Az eddigi kutatásokból ugyanakkor világosan látszik, ha egy bizonyos
időintervallumot nézünk, legyen az
például 24 óra, gyakorlatilag a teljes
agykapacitásunkat kihasználjuk, tehát szinte nem marad aktiválatlanul
egy idegsejt sem. Egy nagyon egyszerű példával élve, egyetlen csésze kávé
megfőzése is szinte az összes fontosabb agyterületet érinti, a nagyagy
különböző lebenyeitől kezdve a kisagy
mozgásokért felelős központjain keresztül át a nyúltvelőig.
Az tehát nem lehet kérdés, hogy az
agyi kapacitásunk egészét kihasználjuk-e, az ugyanakkor mind a mai napig nem egészen világos – s ez lehet a
következő évtizedek agykutatásának
egyik kulcskérdése –, hogy pontosan
hogyan működnek az egyes agyi területek. Jelenlegi ismereteink szerint
agyunk tömegének nagyjából egytizedét alkotják a neuronok, idegsejtek, a
többi úgynevezett gliasejt, amelyek tulajdonképpen az idegsejtek táplálását
végzik, de számos további funkciójuk
lehet, amely még felderítésre vár. Rengeteg mindent nem tudunk még az
agyunkról, de az a szerencsénk, hogy
a felmerülő kérdések megválaszolásához annak teljes kapacitását igénybe
vehetjük!
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SCHULCZ PATRIK

AZ ADMINISZTRATÍV MUNKAERŐVEL SZEMBENI
KOMPETENCIAELVÁRÁSOK*
ORSZÁGOK KÖZTI ÁTTEKINTÉS

Tudás

AZ AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK „KÉZIKÖNYVE”
Az Amerikai Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala által kiadott Occupational Outlook Handbook
(web 1) elnevezésű kézikönyve rendszeresen frissíti az egyes foglalkozásokkal kapcsolatban elvárt készségeket
és kompetenciákat. Az adminisztratív
munkaerő esetében megemlíti, hogy a
dolgozók gyakran rövid (néhány napig,
esetenként hétig) tartó továbbképzése-

Készségek

EURÓPAI UNIÓS ÁTTEKINTÉS
Az Európai Unió 2004-es bővítése után
nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes tagállamok különböző terminológiát használnak a kompetenciákra, és magát a
kompetencia fogalmát is másképpen értelmezik. Feltételezték, hogy az EU bővülése után más kompetenciákra van szükség, mint nemzeti környezetben, és ennek
bizonyítására egy kutatás készült Európai
kompetenciák címmel. Az akkori 25 uniós
tagállam (a jelenlegi tagállamok, Bulgária, Horvátország, Románia kivételével)
közigazgatási intézeteit kérdezték arról,
mit kell tudnia, tennie vagy mutatnia egy

köztisztviselőnek ahhoz, hogy sikeresen
helytálljon az európai munkaerőpiacon.
Az említett tanulmány a kompetenciát mint a „sikeres cselekvés képességét”
fogalmazza meg. A kompetenciákat a
vizsgálat három területre osztotta: tudás
(knowledge), készségek (skills), hozzáállás (attitude). A lenti táblázatban olvasható a három terület, valamint a hozzájuk
kapcsolódó kompetenciák (Szabó, 2014,
14–17).
A 42 kompetencia közül a következő
kilenc kiemelt helyen szerepel: tárgyalóképesség, folyamatok és eljárások ismerete, intézmények ismerete, nyitottság,
stratégiai látásmód, szociális készségek,
hálózatépítési készségek, szervezőkészség, interkulturális kommunikáció (Dávid, 2007).

Hozzáállás

BEVEZETÉS
A tudásalapú társadalom szerves részét
képezik a kompetenciák, melyeknek
hármas szerepük van: egyrészt növelik
a foglalkoztatottság esélyét; erősítik a
társadalmi kohéziót; másrészt segítik
az egyének személyes karrierjét és önmegvalósítását (Vojtek – Juhász – Erdő
– Garai, 2018, 5–20). A munkaerőpiaci
siker érdekében az egyéneknek megfelelő összetettségű készségekkel és
kompetenciákkal kell rendelkezniük, s
ezek keveréke a sikeres gazdaság által
is megkövetelt (OECD). A továbbiakban az adminisztratív munkakörben
megkövetelt kompetenciákat kívánom
bemutatni az alábbi három régión keresztül:
a) az Európai Unió tagállamaként
Szlovákiában ezen vizsgálatok adhatják
az elsődleges útmutatást az adminisztratív munkakörben dolgozni kívánó
munkakeresőknek;
b) az Amerikai Egyesült Államok a
világ egyik legmeghatározóbb térsége,
az ott megjelenő trendek a világ többi
országának iránymutatóként szolgálnak, gyakran néhány év elteltével az
ottani tendenciák beépülnek a többi ország működésébe;
c) a kanadai Emberi Erőforrás Titkársága által kidolgozott keretrendszer egy
rendkívül kidolgozott ajánlás, amely magába foglalja az adminisztratív munkakör
nélkülözhetetlen kompetenciáit.

európai ismeretek

ken szerzik meg azokat a képesítéseket,
melyek szükségesek bizonyos feladat
ellátásához. A kézikönyv négy tulajdonságot említ, amelyek elengedhetetlenek egy adminisztratív munkakörben
dolgozó személy esetén, s ezeket meg is
indokolja:
a) döntéshozatali készség: Gyakran
szükséges a feladatok rangsorolása, valamint a munkáltató nevében bizonyos
döntéseket az alkalmazottnak kell meghoznia.
2) személyközi (interperszonális)
készség: Fontos eleme a munkakörnek
az ügyfelekkel, más szervezetekkel való
kapcsolattartás. Ide tartozik a kommunikációs készség is, hiszen fontos a
hatékony és udvarias kommunikáció,
törekedni kell a pozitív munkakörnyezetre és ügyfélélményre.
c) szervezőkészség: A hatékony irodai munkavégzés érdekében az alkalmazottaknak rendezetten kell tartani a
mappákat, különböző iratokat, be kell
tartani az időpontokat.
d) íráskészség: Szükséges a helyesírás,
a pontosság (a megfelelő terminológia)
és a hivatalos levelezési stílus ismerete,
hiszen az ügyfelekkel, egyéb szervezetekkel nem csak szóban, de írásban is
kommunikálnak az alkalmazottak.

intézmények, folyamatok, EU-politikák és jogalkotás

nemzeti ismeretek

rendszerek, ágazati politika, prioritások, többi tagállam ismerete

kapcsolatok

az európai szociális hálózatok és a tagországok közötti kapcsolatok

szociális készségek

képes másokat meghallgatni, interkulturális a kommunikációja, előadói készséggel rendelkezik

csoportgondolkodás

képes konszenzust teremteni, jól lobbizik

tárgyalásközpontú

tárgyalóképes, stratégia-gondolkodásmódú,
meggyőző képességű

sikerközpontú

képes feldolgozni az információkat, ítélőképes, képes döntéseket hozni, célirányos, problémamegoldó

szervező

jó szervezőkészségű, képes tervezni és értékelni, fontosnak
tartja a munkatársak fejlődését, delegáló-képes, csapatjátékos

nyitott

nyitott, rugalmas, tanulékony

újító

kezdeményező és tevékeny, újító, kreatív, bátor

integráló

tisztességes, nincs takargatnivalója, felelősségtudó, lelkes

_______________________________________
*
Jelen munkát Magyarország Collegium Talentum programja támogatta.
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A munkaügyi statisztikai hivatal
által kiadott kézikönyv egy általános
érvényű dokumentum, amely az Amerikai Egyesült Államok egész területén
érvényes. Az egyes foglalkozásoknál
szereplő kompetenciák és készségek
igény szerint bővíthetők, a kézikönyv
csupán a küszöb-kompetenciákat határozza meg. A Houston Chronicle „A
sikeres adminisztrációs asszisztenssé
váláshoz szükséges kilenc készségről”
(Audra, 2018) c. cikkjében ír arról,
hogy az adminisztratív asszisztensnek
képesnek kell lennie egyszerre számos
kihívást jelentő helyzet kezelésére. A
szerző szerint a legfontosabb készségek
a következők: technológiai készségek,
kommunikációs készségek, szervezési
képesség, írásbeli kifejezés, időgazdálkodás, irodai koordináció, adminisztratív szolgáltatások, problémamegoldó
készség, tervezési készség.
A KANADAI KOMPETENCIA
KERETRENDSZERE
A kanadai Emberi Erőforrás Titkárság a
Tanulás és Fejlődés Központjával együtt
kidolgozott egy kompetenciákat tartalmazó keretrendszert Administrative
Support Professionals Competency Framework (web 2) címen. Ebben meghatározzák azokat a kompetenciákat, melyeket
fontosnak tartanak egy adminisztratív
munkakört betöltő alkalmazott esetében. Az szerkesztők által „kiskönyvnek”
(booklet) nevezett dokumentumban egy
tanulási tervet dolgoztak ki, mely segíti az érdeklődőket a tanulási igények
azonosításában, fontossági sorrendbe
állításában. Ezáltal átfogóbb képet kapnak a kompetenciaelvárásokról azok a
személyek, akik adminisztratív munkakörben kívánnak dolgozni. A keretrendszer specifikus készségeket és tulajdonságokat tartalmaz, ezek relevánsak
az összes adminisztratív munkakörben,
függetlenül az osztálytól, a részlegtől és a
munka jellegétől. Egy ilyen bő és átfogó
jellegű keretrendszer kidolgozása hasznos útmutató lenne a Szlovákiában élő,
adminisztratív munkaerőnek készülő
személyek számára is, hiszen tiszta képet
kapnának arról, milyen kompetenciákra
kell fókuszálniuk, hogy minél inkább a
munkaerőpiacra felkészült munkakeresővé váljanak. A kanadai Emberi Erőforrás Titkársága által meghatározott alapvető kompetenciák a következők:
a) szervezés: A kategória fontos eleme
a munka előrehaladásának nyomon
követése, annak biztosítása. Az alkalmazottnak az elvégzendő feladatokat
rangsorolnia kell a határidők alapján,
és előny, ha az elvégzendő feladatokat
mások kérése előtt elvégzi.

b) kommunikáció: Az adminisztratív
munkakörben dolgozó személy esetében
fontos, hogy figyelmesen meghallgassa
és megértse más emberek ötleteit és aggodalmait, és azokra világosan, érhetően
válaszoljon. Az írásos kommunikáció
fontossága is megkérdőjelezhetetlen:
minden írott dokumentumban fontos a
helyes grammatikai és lexikai szabályok
használata, valamint a megfelelő hivatali, üzleti stílus alkalmazása. Ide tartozik
az alkalmazott-felettes közötti információcsere is.
c) szolgáltatás nyújtása: A szolgáltatásnyújtás elsődleges tétele az ügyfelekkel
szembeni udvarias viselkedés. Az ügyfél
problémáinak gyors és hatékony megoldása elengedhetetlen, s ennek érdekében
a megbízható és pontos információszerzést tartja szem előtt. A kellő gondosság
a bizalmas információkkal szemben
kulcsfontosságú, akárcsak a konfrontatív
helyzetek kezelése is.
d) technikai ismeretek: A szükséges számítógépes programok megfelelő szintű
ismerete fontos az adminisztratív munkakörben dolgozó személy esetén. Erre
nem csak az adatok szerkesztésénél, továbbításánál és összekapcsolásánál van
szükség, de az elektronikus alapú nyilvántartási rendszerek létrehozásánál is.
e) rugalmasság: A rugalmasság két
szempontból fontos. Először, az alkalmazottnak nyitottnak kell lennie más
emberek véleményére, és el kell ismernie, amennyiben az a sajátjánál hatékonyabb munkavégzést biztosít, hiszen
elengedhetetlen a különböző stratégiák
közti váltás. M ásodszor, el kell végezni
a speciális feladatokat is, melyhez hozzájárul a kreatív munkavégzés, a streszszes helyzetek kezelése.
f) személyközi kapcsolatok: Az alkalmazottnak el kell fogadnia és tiszteletben
tartania az ügyfelek és munkatársak
sokszínűségét. A „csapatjátékos” viselkedés (sok munkakörhöz hasonlóan)
szükséges a közös cél eléréséhez, azonban az egymással megosztott bizalmas
információ tiszteletben tartásánál is elengedhetetlen.
ÖSSZEGZÉS
Az itt tárgyalt kompetenciák skálája
rendkívül széles, ami nem meglepő, hiszen maga az adminisztratív munkakör
is számtalan pozíciót foglal magába, és
ezek a pozíciók más-más kompetenciák meglétét követelik meg. Úgy gondolom, nem meglepő, hogy a leggyakrabban megjelenő készség a kommunikatív
kompetencia. E kompetencia esetében
nem csupán a szóbeli kapcsolattartásra
kell gondolni, hiszen a kommunikatív
kompetencia magába foglalja az írás-

beli kommunikációt, de ide tartoznak a
tárgyalások, munkamegbeszélések és az
üzleti ebédek is. E kompetencia fontos
részét képezi az idegennyelv-ismeret,
melynek szerepe az utóbbi időben egyre
jobban felértékelődött. Az e munkakörben dolgozók gyakran vannak kapcsolatban ügyfelekkel, illetve más hivatalok
alkalmazottjaival, ezért elengedhetetlenek az olyan interperszonális kompetenciák, mint például az ügyfél irányába
kinyilvánított empátia, türelem és elfogadás. Nagyon fontos, hogy az adott személy képes és hajlandó legyen csapatban
dolgozni, saját érdekeit a csapat érdekei
mögé tudja helyezni. Az interperszonális és kommunikatív kompetencia értelmezésem alapján több ponton is érinti,
illetve fedi egymást, hiszen a kommunikáció nagyban hozzájárul ahhoz,
milyen személyközi kompetenciákkal
rendelkezünk. A következő csoport a
hivatáskompetenciák csoportja, mely
olyan tulajdonságokat és készségeket
követel meg, amelyek a munkavégzés
elengedhetetlen feltételei. Ezek a készségek (valamint azok mértéke) pozíciótól
függően változnak. Az e csoportba tartozó készségek is széles skálán mozognak,
többek között ide tartoznak a technológiai ismeretek, a felelősségtudat és rugalmasság, de ide sorolható még a szervező,
valamint döntéshozatali készség is.
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TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
A DIGITÁLIS TANTEREMBEN
Ezen írásom közzéppontjában a
konstruktív tanítási-tanulási módszerek, azon belül pedig a mobil eszközök
oktatási célú alkalmazási lehetőségeinek ismertetése áll. Tanulmányomban
abból az alapfeltevésből indul ki, hogy
a transzverzális kompetenciák elsajátításának meghatározó szerepe van a
minőségi munka megszerzésében, a
folyamatosan változó gazdasági igényekhez való hatékony alkalmazkodásban.
A NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉLOK
ÁTÉRTÉKELŐDÉSE

Az információs és kommunikációs
technológiák gyorsan fejlődő világában az iskola és pedagógusai egyre nagyobb kihívásokkal kerülnek szembe.
Egyrészt a digitális technológia térhódítása lényeges változásokat eredményezett a tanítási-tanulási környezetben, ami új követelményeket állított az
iskolák és a pedagógusok elé. Másrészt
az 1980-as években elterjedt konstruk-

tivista pedagógia új magyarázatokat
kínált az ismeretátadással és a tanulással kapcsolatban, ami elősegítette a hagyományos tanulásszervezési módok
innovációját. Ebben a változásokkal
teli időszakban átértékelődnek a nevelési-oktatási célok, módszerek, oktatási formák is. A tantervekben kitűzött
célok hatékony megvalósítása érdekében a pedagógus részéről már korántsem elegendő az IKT ismerete, ezért
folyamatos készségfejlesztésre, illetve
a pedagógiai módszertár megújítására van szükség. Fejleszthető készségkörnek tekinthető például a digitális
kulcskompetencia, amely a digitális
technológiák teljes körének az információszerzés, a kommunikáció és az
alapvető problémamegoldás céljából
való magabiztos és kritikus használatát foglalja magában. A digitális kompetenciával való rendelkezés nemcsak
a változó munkaerő-piaci igényekhez
való alkalmazkodást jelenti, hanem
a fiatalok új tanulási és információszerzési szokásainak megismerését is.
Meglátásom szerint a közoktatáshoz

hasonlóan a felsőoktatási szakképzésben is kellő figyelmet kell szentelnünk a transzverzális kompetenciák
(önálló tanulás elsajátítása, szociális
kompetenciák, kooperatív tevékenység, kritikus gondolkodás és reflexió)
elsajátításának és fejlesztésének, illetve az információs és kommunikációs technológia, valamint a különféle
alkalmazások és eszközök adekvát
használatának is, hiszen csak így biztosíthatjuk a pedagógusok és hallgatók
munkaerőpiaci érvényesülését.
KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIAI
MÓDSZEREK ÉS AZ IKT MINT
ESZKÖZ HASZNÁLATA

Mit is értünk konstruktív pedagógia
alatt? A szakemberek és gyakorló pedagógusok megújuló érdeklődéssel fordultak az 1980-as években megjelenő
új, ismeretközpontú pedagógiai szemlélet és az ennek nyomán kibontakozó
kritikai gondolkodás felé. A konstruktív pedagógia kifejezés a nemzetközi
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szakirodalomban – a tanulás és tudás
aktív belső konstrukciós folyamatként való felfogásaként – elsősorban
az Egyesült Államokban kibontakozó
pedagógiai koncepciók összefoglaló
elnevezésére szolgál. Elméleti hátterét
leginkább a fejlődéslélektan, a kognitív pszichológia, valamint a szociológia és a reformpedagógia elemei adják.
A magyar konstruktivista pedagógia
kibontakozására és fejlődésére számottevő hatást gyakorolt Nahalka István. Nahalka szerint az „emberi tudás
konstrukció eredménye (innen származik természetesen e gondolkodási
irányzat neve is), vagyis a megismerő
ember felépít magában egy világot,
amely tapasztalatainak szervezője,
befogadója, értelmezője lesz, amely
lehetővé teszi, hogy bizonyos előrejelzésekkel éljen a valóságban található
dolgok jövőbeli állapotával kapcsolatban, s amely világ nagyon fontos része
a cselekvést irányító kognitív masinériának” (Nahalka, 1997, 24). Mint
ismeretes, az Ernst von Glasersfeld
és Paul Watzlawick munkássága nyomán kialakult ismeretelméletben fontos szerepe van az előzetes tudásnak.
A diák az új tudásrendszer elsajátítása során a már meglévő ismereteit
mozgósítja: analógiákra, modellekre
támaszkodik. Mivel állandó kapcsolatban van a környezettel, fogadja az
onnan érkező hatásokat s értelmezi azokat. Ezt támasztja alá Nahalka
megállapítása is, miszerint „[a] konstruktivizmus a tudás természetére és
keletkezésére vonatkozó ismeretelmélet, amelynek legfőbb állítása, hogy a
megismerő rendszerek maguk hozzák
létre a tudást, a világról alkotott kép, az
ismeretek rendszere konstrukció eredménye” (Nahalka, 2002, 40). Ebben a
megismerő folyamatban megváltozik
a pedagógus szerepe is. A pedagógus
feladata a konstrukciós folyamatok
kibontakozását támogató környezet
feltételeinek megteremtésére, illetve a
konstruktív módszertani technikák alkalmazásával a tanítási-tanulási kompetenciák elmélyítésére korlátozódik.
Hogyan alkalmazható a felsőoktatás
gyakorlatában a konstruktivista tanuláselmélet? Meglátásom szerint az
előzetes tudás mozgósítása, valamint
a feldolgozandó ismeretek értelmezése
során növekszik a hallgatói aktivitás.
Bár a pedagógus ebben a folyamatban a tanulás irányítójaként lép elő, a
konstruktív módszertani technikák,
valamint az IKT-eszközök alkalmazásával hozzájárul a hallgatók szakkép-

zéséhez szükséges tartalmi és módszertani kompetenciák elsajátításához.
MOBIL ESZKÖZÖK OKTATÁSI
CÉLÚ ALKALMAZÁSA

A mobil alapú technológiák a kapcsolat, a kommunikáció és az együttműködés új paradigmáját kínálják mindennapjainkban. A mobil eszközzel
támogatott tanulás magában foglalja a
mobiltechnológia legújabb vívmányaihoz való alkalmazkodást, valamint
az azokra való építkezést, a diákok és
tanárok felelősségének újradefiniálását, valamint a formális és informális
tanulás közötti határok elmosódását
(McQuiggan – Kosturko – McQuiggan
– Sabourin, 2015) – olvasható a 2015ben megjelent Mobile Learning: A
Handbook for Developers, Educators
and Learners című kézikönyvben.
Az elmúlt években számos szakmai
diskurzus indult a mobil eszközök
oktatásban való alkalmazási lehetőségeinek témaköréhez kapcsolódóan. E
konferenciák és műhelybeszélgetések
leginkább a mobil eszközök oktatási
célú alkalmazását, valamint az IKTeszközök tanórai színtű, osztálytermi használatát tárgyalták. Változást a
2020-as év hozott, az oktatási intézmények digitális tanrendre való átállásának időszakában megszaporodtak
azok a tanulmányok, amelyek a digitális alapú pedagógiai módszereket és
webalapú oktatási eszközöket mint lehetséges oktatási alternatívákat közelítik meg. Talán ennek a megélénkült
érdeklődésnek is köszönhető, hogy az
interneten számos olyan feladatszerkesztő szoftver, illetve oktatási játék
vált elérhetővé, amely amellett, hogy
megteremti a diákok számára az optimális interaktív online környezetet,
támogatja a magasabb szintű gondolkodási műveleteket is. Ollé János és
Lévai Dóra szerzőpáros az online környezet egyik ismérveként az alkotói
aktivitás intenzitását jelöli meg: „Az
online oktatási környezetekben kisebb
jelentősége van az oktatási tartalomnak, sokkal inkább a tevékenységről,
produktivitásáról, együttműködéséről
szól az oktatási folyamat szabályozása
és menedzselése” (Ollé – Lévai, 2013,
122). Az online környezet szabályozása és menedzselése azonban kicsit sem
könnyű feladat, a pedagógiai folyamat
precíz megtervezése a pedagógus részéről rugalmasságot, az innovációs
készség folyamatos fejlesztését, illetve

a tanulási cél(ok) elérését is elősegítő
tanulásszervezési formák és módszerek kiválasztását igényli. Elsősorban
olyan, tudásszerzést támogató digitális
technológia kiválasztására van szükség, amely a konstruktív tanulásszemléletet támogatva kedvez a kollaboratív
tevékenységnek, valamint az interaktív és a reflektív tanulási feltételek
erősítésének is. A digitális technológia
előnye, hogy a diákok egy laptop vagy
okoskészülék igénybevételével párban,
valamint csoportosan oldhatják meg
a feladatokat, illetve dolgozhatják fel
az interaktív tananyagot. Azonban,
ahogy arra Hülber László is felhívja a
figyelmet: „A pedagógiai cél megvalósításához önmagában az sem elegendő,
hogy egy tananyag interaktív legyen.
Az interaktivitásnak didaktikai értelemmel kell rendelkeznie, a felfedező
tanulást kell szolgálnia, amelyben az
egyes alternatívák közötti útbejárás a
tanuló egyéni igényeihez igazodva segíti elő a közvetítésre szánt tananyag
megértését” (Lévai – Papp, 2015, 98).
Az aktív tanulást támogató online felületek közül a mobil eszközökön is
elérhető Quizizz (web 1), Quizlet (web
2), valamint Socrative (web 3) nemcsak támogatja az önálló felfedezésen
alapuló tanulást, de elősegíti a diákok
önreflexiójának és önismereti készségeinek a fejlesztését is.
WEBOLDALAK A FELSŐOKTATÁS
SZOLGÁLATÁBAN

A digitalizáció és az innováció az
utóbbi néhány évtizedben gyakran
használt fogalmak az oktatásban.
Ennek oka, hogy a globalizáció és a
digitalizálás együttes hatása jelentősen átalakította, illetve folyamatosan
formálja mindennapjainkat. Globalizálódó világunk megismeréséhez és
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés
és a kritikus gondolkodás. Ezért a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez,
különös tekintettel a digitális világ
nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. „Az innováció egyfelől változtatás a kialakult gyakorlaton, másrészről alkalmazkodás egy szüntelenül
változó világhoz” (Bartha, 2006) –
hangsúlyozza Bartha István. Szüntelenül változó világunk megismerését elsősorban a pedagógusok módszertani
eszköztárának innovációja, valamint
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a különféle oktatási szoftverek és weboldalak újszerű alkalmazása biztosítja.
QUIZIZZ

A korszerű irodalomoktatást, valamint a mobiltechnológiával segített
tanulást és tanítást támogatja az ingyenesen használható Quizizz online
kvízkészítő. Az applikáció legfőbb
erőssége a könnyen átlátható és használható kezelési felület. A felületen
található kvízek megoldása nem kötött
regisztrációhoz, azonban az egyes szolgáltatásokhoz, mint például a kvízek
létrehozásához, az osztályok kialakításához, valamint a mémkészlet használatához már regisztráció szükséges. A
felhasználói felület angol nyelvű, kezelése azonban nem igényel különösebb
angol nyelvtudást. A kezdőlapon található keresőmotor segítségével lehetőségünk nyílik a már meglévő kvízek
közül válogatni. Ha mégis a személyre

szabott tartalom mellett döntünk, akkor a bal oldalon található menüpontra kattintva az új feladatsor létrehozása
(‘create’) lehetőséget kell választanunk.
Ez a menülista tartalmazza a saját készítésű kvízeinket (‘my library’), a
diákok munkájáról, teljesítményéről
szóló jelentéseket (‘reports’), az általunk kialakított osztályokat (‘classes’),
illetve a diákok teljesítményét értékelő
mémkészletet, amely leginkább önmagunk mém-verzióját tükrözi. Új kvíz
létrehozása során lehetőségünk nyílik
a címadásra, így a diákok a későbbiekben is rá tudnak keresni a feladatsorra. A diákok tájékozódását segíti
még a kvízhez rendelt tantárgy címe
is. A feladatlap megtervezése során az
alkalmazás a következő kérdéstípusokat kínálja: egyszeres feleletválasztó
feladat (Multiple Choice), többszörös
feleletválasztó feladat (Checkbox),
szókitöltő feladat (Fill-in-the-Blank),
nyitott kérdés (Open-ended), valamint az önálló vélemény kifejtésére

szolgáló kérdés (Poll). A kérdéssort
hangfájllal, videófájllal vagy képformátummal is színesíthetjük. A teszt
összeállítása során érdemes kipróbálni a teleport funkciót is, amely segítségével lehetőségünk nyílik a már
meglévő kvízek kérdéseit beilleszteni
a saját összeállításunkba. A feladatlap
összeállítása után akár nyilvánossá is
tehetjük a kész a feladatsort, sőt pdfformátumban le is tölthetjük azt. A
kvízt kétféle módon játszhatjuk le. Az
első lehetőség az elő játék (‘play live’),
itt a diákok önállóan (‘classic’), társaikkal együttműködve (‘team’), esetleg
teszt (‘test’) formájában oldhatják meg
a feladatokat. A második lehetőség
(‘assign live’) az ismeretek megszilárdítását, vagyis az otthoni gyakorlást
szolgálja. Ennél a módnál időkorlátot
is beállíthatunk, vagyis kijelölhetjük,
hogy mennyi időt szánunk a teszt kitöltésére. Kiemelendő az alkalmazás
kártyacsomag-funkciója (‘flashcards’)
is, amely a kvízben foglalt összetarto-
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zó fogalmak és definíciók elsajátítását
szolgálja, ezzel segítve elő a diákok vizuális gondolkodásának a fejlődését.
QUIZLET

A tanulói aktivitást és kreativitást támogatja a Quizlet angol nyelvű feladatszerkesztő. Az oldal használata
regisztrációhoz kötött, a szolgáltatások igénybevételéhez mindenképp pedagógusként kell regisztrálnunk. A
mobil eszközön és webes felületen
is hatékonyan használható Quizlet
kezdőlapján egy keresőmotor fogad
minket, ahol kész tanulókártyák közül
válogathatunk. A létrehozás (‘create’)
gombra kattintva megalkothatjuk
saját interaktív tanulókártya-csomagunkat, amelyet mappába rendezhetünk, sőt egy kattintással osztályokhoz
rendelhetünk. A tanulókártya tervezése során két oszlop jelenik meg a
képernyőn, az egyik a ‘term’, a másik
a ‘definition’. Ezen két oszlopba írhatjuk a kártyákon szereplő fogalmakat,
definíciókat és azok megfelelőjét. Irodalomtanítás során nagyon jól alkalmazható az irodalmi műfajok jellegzetességeinek felismerésére, szerzők
és művek párosítására, az egyes irodalomtudományi fogalmak jelentésének elsajátítására, sőt versfelismerésre
is. A kész tanulókártyákat egy linken
vagy a Google Classroom segítségével
megoszthatjuk diákjainkkal. A felület
nyolc lehetőséget kínál a gyakorlásra. A ‘flashcards’ funkcióra kattintva
megjelenik egy szókártya, amelyen egy

kifejezés, definíció olvasható, erre kattintva átfordul a kártya, s megjelenik
annak megfelelője. A második funkció a ‘learn’, amely során a felület egy
tesztet kreál, a diák így gyakorolhatja
a kívánt tartalmat. A “write” az adott
fogalom, kifejezés leírására ösztönzi a diákokat, míg a ‘spell’ az idegennyelv-oktatás eredményességét szem
előtt tartva hallás utáni válaszadásra
sarkallja a játék résztvevőit. A ‘teszt’
funkció során a tanuló egy próbadolgozatot írhat, így gyakorolva egy későbbi dolgozatra. A ‘match’ a ‘gravity’
funkcióhoz hasonlóan az egyes kifejezések párosítását szolgálja. A gravity
egy játékos opció: adott néhány lehulló aszteroida, amelyeken kifejezések
olvashatók, a diák feladata, hogy az
aszterodia becsapódása előtt begépelje
a helyes megoldást. Leginkább a hagyományos tantermi oktatást szolgálja
a ‘live’. A diákok csoportokba rendeződnek, majd telefonjaik segítségével
bekapcsolódnak a tanár által indított
versenybe. Ennek elsődleges célja a
tananyag gyakorlása és ismétlése.
SOCRATIVE

A szociális és kognitív készségeket fejleszti az angol kezelőfelülettel rendelkező Socrative kvízkészítő. A mobilkészüléken és tableten is jól működő
alkalmazás használata regisztrációhoz
kötött. Ez azonban nem vonatkozik a
diákokra, hiszen ha diákként szeretnénk használni a felület kínálta lehetőségeket, akkor eltekinthetünk a re-

gisztrációtól. Ebben az esetben csak a
tanár által létrehozott szoba címére van
szükségünk, ennek ismeretében beléphetünk a szobába, s részt vehetünk
a kvízjátékban. A felület kezdőlapján a
következő ikonokkal találkozhatunk:
Quiz, Space Race, Exit Ticket. A ‘Quiz’
menüpont segítségével elindíthatjuk
a kész kvízünket, a ‘Space Race’ pedig az online kollaborációt támogatja.
Ezen opciót választva beállíthatjuk a
résztvevők számát, illetve különféle
ikonokat rendelhetünk a csapatokhoz.
A versenyzők megkülönböztetése céljából a felület egy-egy színt rendel a
diákokhoz, így a pedagógus nyomon
követheti a válaszadást. A Quizzes
menüpontra kattintva létrehozhatjuk
saját összeállításunkat, sőt ha egy ismerősünk megosztja velünk a kvízét,
akkor további kérdésekkel bővíthetjük
sajátunkat. A Quizizz alkalmazással
ellentétben itt csak három kérdéstípus
áll rendelkezésünkre, így az összeállítás során a feleletválasztós (Multiple
choice), az igaz-hamis (True/false),
illetve a rövid választ igénylő opciók
közül választhatunk. A játék elindítása
különféle módon történhet, az ‘Instant Feedback’ lehetőséget választva
például a diákok azonnali visszajelzést
kapnak válaszadásukról. Az ‘Open
Navigation’ mód gyakorlásra alkalmas,
hiszen a diákoknak nem kell sorban
válaszolniuk a kérdésekre, bármikor
továbbléphetnek. A ‘Teacher Paced’
opció pedig a tanárnak kedvez, aki
nemcsak megszabhatja a válaszadásra
szánt időt, de bármikor le is állíthatja
a kvízt. A játék befejeztével elérhetővé
válik a diákok teljesítményéről szóló
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értékelés, ezt bármikor letölthetjük, illetve továbbíthatjuk e-mail-címünkre.
Mindenképp említésre méltó az alkalmazás Exit Ticket funkciója. Az RJRmodell reflektálás fázisában is változatosan alkalmazható formatív értékelési
technika elsősorban a metakogníció
fejlődését támogatja. A pedagógus egy
videóhívás keretén belül feltesz egy
zárókérdést, majd a diákok a felület
segítségével válaszolnak arra, esetleg
kifejtik véleményüket a kvízzel kapcsolatban.
BEFEJEZÉS
„Az elmúlt években mintha a magyartanításban éppen a lényeget felejtettük volna el. Azt ugyanis, hogy
az egésznek az a célja, hogy a diákok
megtanuljanak értőn olvasni, hogy
bele tudjanak helyezkedni más korok, emberek, értékek, problémák
világába, hogy megtanulják elemzőn
látni önmagukat és azt a világot, ami
körülveszi őket, hogy érzékenységet,
figyelmességet és empátiát tanuljanak, hogy azonosulni tudjanak olyan
értékrendekkel, amiket az irodalom
hordoz, hogy példákat, eszménye-

ket és elveket lássanak maguk előtt,
hogy szeressék az irodalmat, hogy
érezzék: az irodalom megkönnyíti és
gazdagabbá teszi az életet, hogy az
élet izgalmassá és kihagyhatatlanul
fontossá teszi az irodalmat” (Fenyő,
2000, 64) — írja tanulmányában Fenyő D. György irodalomtörténész,
pedagógus. Ahhoz, hogy elérjük a
fentebb kifejtett részcélokat, előbb
képessé kell válnia az iskolának arra,
hogy a társadalom fejlődését szolgálva ne csak a tartalmat, hanem annak
átadási módszereit is megújítsa. A
tanítási folyamat sikerességét alapvetően befolyásolja a módszerek, az
eljárások és oktatási eszközök megfelelő alkalmazása. Ezért jelen írásban
arra vállalkoztam, hogy néhány általam is ismert és a mindennapi tanítási
folyamatban használt webes felületet
mutassak be az irodalomtanár-jelölteknek, illetve a gyakorló pedagógusoknak, és felhívtam arra a figyelmet,
ahogy a megfelelően kiválasztott eszközök növelhetik a tanítási-tanulási
folyamat hatékonyságát, illetve felkelthetik a diákok egyes tananyagrészek iránti érdeklődését.
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KLEMEN TERÉZIA

A MAGYAR ROMANTIKA TÉMÁJÁNAK
FELDOLGOZÁSA

A magyar romantika a magyar nemzettudat megszületésének idejét öleli
fel. Ekkor indult el a magyar nyelvű
színjátszás is: létrejött a Pesti Magyar
Színház, a Nemzeti Színház elődje,
megszülettek az első hazai drámairodalmi alkotások. A nemzeti függetlenedési törekvések, a magyar nyelvű színházkultúra kialakulása nagy
hatással volt a romantika magyar
irodalmára. A téma feldolgozásához
javasolt feladatok:
A romantika először a festészetben
jelent meg (lásd Francisco Goya,
Eugène Delacroix, William Turner,
Caspar David Friedrich munkásságát). A festők ebben a korban az
egyéni alkotói kifejezésmódot, a
természet és az érzelmek változékonyságát, az események véletlenszerűségét hangsúlyozzák. Mutassák be a diákok a kor romantikus
festőit és legismertebb műveiket!
Készítsenek egy prezentációt,
melynek segítségével bemutatják
Pest-Buda e korban emelt híres
épületeit!
A feladat a reformkori Magyarország történetéhez kapcsolódik.
6-8 kép segítségével készítsenek
prezentációt Széchenyi István gyakorlati tevékenységéről! Térjenek
ki arra, hogy munkásságát milyen
alkotások őrzik ma is, illetve miben
számított úttörőnek! Értékeljék,
milyen társadalmi, gazdasági, gyakorlati célok vezették őt!
A feladat a XIX. század első felének
gazdaság- és kultúrtörténetéhez
kapcsolódik. Készítsenek bemutatót 8-10 képben arról, hogy az ipari
forradalom újdonságai hogyan jelennek meg a reformkori Magyarországon! Térjenek ki arra, hogy a
közlekedésben milyen változások
történtek (hajózás, vasút), milyen
iparágak születtek meg egy-egy
gyár, vállalkozás elindításával, kiknek a munkássága emelkedik ki a
korban!
Nézzenek utána a lakóhelyükhez
legközelebb eső színháznak! Tud-

ják meg, miről vagy kiről kapta az
intézmény a nevét, ki az igazgatója,
ismertessék a színészgárda néhány
jeles képviselőjét!
Készítsék el a Nemzeti Színház
történetének 15 pontos vázlatát!
Nézzenek utána, hogyan jutottak el
a színház létrehozásának gondolatától a Nemzeti Színház mai épületének megnyitásáig! Térjenek ki az
első bemutatott darabra is!
A társulatok kezdetben többnyire
németből fordított vagy átírt darabokat játszottak. Az előadás mellett
sokszor a fordítás, a darabírás és a
műsoralkotás is a színészek feladata volt. A fiatalabbak az idősebb
színészektől lesték el a fortélyokat.
Nézzenek utána a következő hírességeknek: Moór Anna, Déryné
Széppataki Róza, Laborfalvy Róza,
Szigligeti Ede, Blaha Lujza! Melyikük élte meg a XX. századot?
Van kedvenc színészed? Mutasd be!
Add meg a vele kapcsolatos alapvető információkat: származása,
főbb szerepei! Fogalmazd meg azt
is, miért kedveled! Örülnénk, ha a
magyar színészek közül válogatnál.
A recenzió publicisztikai műfaj,
amely egy adott művészeti alkotást
vagy eseményt mutat be és értékel.
Felkelti a tárgy iránt az érdeklődést, de szempontokat is ad a mű
megértéséhez és elemzéséhez. Írj
egy rövid, 15 mondatos recenziót a
kedvenc könyvedről! A következő
elemeket szerepeltesd: a) a választott mű szerzője, címe, műfaja, a
kiadó megnevezése, a megjelenés
helye és ideje, b) az alkotás témája, felvetődő kérdései, c) a történet
rövid ismertetése, d) a mű erősségei és/vagy gyengeségei – a teljesség igénye nélkül, e) a célközönség
megszólítása, a könyv ajánlása!
A magyar romantika idején számos
folyóirat jelent meg. Az alábbiakban egyes szám első személyben
szólalnak meg. Nevezd meg őket!
a) A pályázatomra született Katona Bánk bánja. Döbrentei Gábor az én szerkesztőm.

b) Kazinczy Ferenc nyelvújítási harcát lezáró cikke az én
hasábjaimon jelent meg. Az
Akadémia közlönye is vagyok,
szerkesztőim közt megtalálod
Vörösmartyt.
c) Irodalmi divatlap vagyok. Szerkesztőim: Garay János és Erdélyi János. Elődömnél még Petőfi
is segédszerkesztő volt.
d) Jókai Mór szerkesztősége idején
a Tízek Társaságával működtem
együtt.
e) A romantikus triász liberális lapja vagyok. Programomat Kölcsey
Ferenc Parainesisétől kaptam.
f) A Kisfaludy Társaság hivatalos orgánumaként Arany János
szerkeszt. Minden, ami művészet, kritika és szépirodalom!
g) Engem is Arany János szerkeszt
és ad ki, ismeretterjesztést vállalok, a szépirodalomnak is helye van bennem. Minden héten
jövök!
Fejtsd ki a véleményed a művészet
életedben betöltött szerepéről, hatásáról!
Írj egy rövid fogalmazást arról, milyen érzéseket, hangulatokat kelt
benned Székely Bertalan Az egri
nők című képe! A kidolgozáskor
vedd figyelembe az alábbi szempontokat: Mit láthatunk a képen?
Milyen színek dominálnak? Mi a
funkciójuk? Hogyan jellemezhetőek a nőalakok? Milyen tulajdonságokkal ruháznád fel őket?
KÖLCSEY FERENC – A MAGYAR
HIMNUSZ MEGTEREMTŐJE

A diákok keressék ki a környező
nemzetek himnuszait! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találnak a magyar és a többi nemzet
himnusza között? Hogyan befolyásolja a magyarságunkról és történelmünkről alkotott képünket a
nemzeti imádságunk?
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Csoportmegbeszéléses módszerrel soroljanak fel minél több ismert nemzeti himnuszt! Különbözik-e ezek világképe, szemlélete a
magyarétól? Hallgassák is meg a
himnuszokat, és a zenei kompozíciót is hasonlítsák össze! Tudják-e
csoportokba rendezni a különböző
himnuszokat? Amennyiben igen,
milyen szempont(ok) alapján teszik ezt?
A romantika idején megnőtt az
eredetiség iránti igény. A diákok
nézzenek utána a Kölcseyhez kapcsolódó Iliász-pör részleteinek, és
írjanak róla egy rövid összefoglalót!
A megélénkülő politikai élet kimozdította Kölcseyt komor hangulatából, és a haza iránti cselekvésre hangolta. Ennek terméke az
1831-es Huszt című epigramma.
Értelmezzék a költemény tanítását:
„Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza
fényre derűl!”
Újraírva! Kölcsey a 30-as évekbeli
epigrammáival jelszavait, célkitűzéseit fogalmazza meg. Fejezzék be
az Emléklapra című alkotást a saját
gondolataik szerint! Nincs rossz
megoldás! A diákok számára fontos
célkitűzéseket fogalmazzák meg!
Arra azonban figyeljenek, hogy öszszesen 4 szóból és/vagy 7 szótagból
állhat a szlogenjük: Négy szócskát
üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak Hagyd örökűl ha kihúnysz: ….
„Sohasem tudtam megérteni: kik
azok, kik magokat világpolgároknak
nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny
kört tölthet meg fényével; s ha egy
helyről másra hurcoltatik, setétséget
hagy maga után.” (Kölcsey Ferenc:
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz) Az
idézet alapján mi szól a nemzetközi, globalizált, más és más országokba költöző életforma mellett,
és mi szól ellene? Mely társadalmi csoportjait, rétegeit veszíti el a
nemzet a külföldre telepedőkkel?
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Készítsenek tablót Vörösmarty Mihály pályájáról, majd helyezzék el
rajta az alábbi műcímeket és műfajokat! A feladat elvégzése után
keressenek három másik társat!
Szóforgó módszerrel egy perc alatt
soroljanak fel minél több Vörösmarty-művet, majd egészítsétek ki velük
a közösen átdolgozott idővonalat!

Gondolatok a könyvtárban, Szózat, A
vén cigány, Előszó, Késő vágy, Csongor és Tünde, A Guttenberg-albumba,
A merengőhöz, időszembesítő, gondolati költemény, jelképvers, drámai
költemény
„A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”
(Vörösmarty Mihály: Szózat)
Több 20. századi „magyar exodus”
adott új aktualitást e soroknak. Mit
jelenthet az exodus? Milyen új jelentésekkel telítődött ezek ismeretében a strófa?
Gyűjtsék össze a korszak jelentősebb sajtóorgánumait!
Írjanak lexikoncikket egy kiválasztott újságról!
A korszaknak a legnagyobb alkotók
mellett még számos érdemes szerzője van. Válasszanak ki egyet az itt
felsoroltak közül, majd készítsenek
beszámolót a szerző munkásságáról:
Bajza József, Czuczor Gergely, Erdélyi János, Fáy András, Garay János,
Jósika Miklós, Kriza János, Nagy Ignác, Toldy Ferenc, Vajda Péter
PETŐFI SÁNDOR

Mutassa be egy diák, hogyan vált a
korszak legextravagánsabb személyévé Petőfi!
Az idézetből kiindulva magyarázzák meg, miért tekintjük Petőfit
váteszköltőnek, és hogyan vállalta
magára a próféta szerepét!
„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.”
(Petőfi Sándor: Jövendölés)
A Petőfi-költészet több jellegzetesen romantikus költőszerepet is
megjelenít. Petőfi legkarakteresebb
költőszerepe azonban a népet vezető, a népért küzdő költőé. Ennek
legismertebb megfogalmazása A
XIX. század költői.
A vers Mózes alakját idézi fel,
akiről 9. osztályban a Biblia megismerésekor tanultak. Ki volt ő,
kiket és hogyan vezetett, és mit
vitt véghez? Fogalmazzák meg
néhány kulcsszóval, hogy milyen
szerepet szán a költőnek, aki Mózest tekinti mintának!
A „jognak asztala” azóta közkeletű kifejezéssé lett, gyakran használja a sajtó, egyesületet neveztek

el Petőfi megfogalmazása nyomán, a közéletről szólva gyakran
idézik a kifejezést. Gyűjtsenek
minél több ilyen előfordulást az
interneten kutatva!
Az Egy gondolat bánt engemet… kétféle halált állít egymással szembe:
a természetes („ágyban, párnák
közt”) és a hősi halált. Készítsenek
mérleget, hogy milyen előnye lehet
a hősi halálnak a természetes halállal szemben!
„Hogysem tíz barátot szerezzek
képmutatással, inkább szerzek
őszinteségemmel száz ellenséget.”
(Petőfi Sándor: Előszó) Indítsanak
vitát az idézet alapján! Léteznek
olyan helyzetek, amikor a morális
megfontolásokkal együtt is szerencsésebb hazudni? Van, hogy terhes,
túlzó az őszinteség?
Készítsenek a diákok egy képzeletbeli tudósítást az 1848-as forradalmi eseményekről az iskolaújság
számára!
Petőfi csodálatos tájleíró költeménye Az Alföld: készítsenek a diákok
belőle forgatókönyvet, képzeljék el,
hogyan filmesítenék meg, milyen
zenei aláfestést, hangefektusokat
használnának!
Petőfi szerelmi költészetének ismeretében írják meg Petőfi és
Szendrey Júlia rövid szerelmi történetét!
Keressenek idézeteket íróktól, költőktől, akik írtak Petőfiről! Rendezzék ezt egy fürtábrába!
Írják át popdallá a Szeptember végén c. verset!
Nézzenek utána, hogy Petőfi művei
milyen más művészeti ágakba kerültek át!
A modern filmművészetre is hatott
a romantikus szemlélet (pl. Andrej
Wajda: Tájkép csata után, Miloš
Forman: Amadeus, Robert Redford:
Folyó szeli ketté). A romantika fekete-fehér ábrázolásmódja, a jó
és a gonosz harca jelenik meg korunk nagy kultuszfilmjeiben is, a
Mátrixban és a Star Warsban is. A
zenében Lloyd Webber: Jézus Krisztus szupersztár, illetve Macskák c.
rockoperái nyitottak utat a modern
romantikának. Bővítsék a sort saját
ismereteik alapján!
FORRÁSOK:
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/
fejezet_01_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_10/
lecke_03_001

GAIA RUHÁJA

CSICSAY ALAJOS

AZ ORVOSTUDOMÁNY MEGALAPOZÓI

Ha valaki váratlanul megkérdezné tőlem, mi az orvosi rendelők,
a gyógyszertárak és a mentőautók
közös emblémája, továbbá miben
térnek el ezek egymástól, azt kellene
mondanom, nem tudom. Elkezdtem
hát az interneten keresgélni, de nem
lettem okosabb. Gondoltam, jobb
lesz, ha élőben nézek utána. Így győződtem meg róla, hogy a mentőkocsiké még nemzetközileg is egységes,
de láttam patikák bejárati ajtaja feletti jelképeket, melyeket kissé túladagoltnak vélek. Az nem volt újdonság
számomra, hogy minden egészségügyi szolgáltató logóján megtalálható a felfelé tekeredő kígyó. De vajon
miért a kígyó a gyógyászat fő szimbóluma? Feltehető, sokan úgy vélik,

azért, mert a kígyó teste mérget termel. Azt kevesen tudják, hogy a hüllő Aszklépiosz kígyóját szimbolizálja.
Most meg az lehet a kérdés, ki volt
Aszklépiosz, akit régen magyarított
nevén Eszkulápként volt szokás emlegetni. Állítólag ő egy görög isten,
aki kerek háromezer esztendővel
ezelőtt élt, ha élt egyáltalán, amire
a mitológián kívül semmi más bizonyíték nincs. A tudománytörténészek azt is tudni vélik, hogy négy
gyermekével együtt (két fiú és két
leány) ők alkották az egészségvédelem mindenható tótumfaktumainak
a csoportját. Makhaón volt az első
sebész, Podaleirosz az első belgyógyász, Panakeia az első gyógyszerész,
Hügieia pedig az egészséges életmód

első tanácsadója. Mi sem természetesebb annál, minthogy munkálkodásuk révén mindannyian istenekké váltak. Hügieia nevét mindmáig
megőrizte a higiénia, illetve a higiéné
szavunk (nyelvileg mindkettő elfogadott), Panakeiára pedig egyes
mai gyógyszereink elnevezése utal.
Megjegyzem, a görög-római orvosok
között számon tartanak egy magát
Aszklepiadésznek nevező figurát is,
aki Alexandriában tanult, de aztán
népszerű római orvos lett, viszont
kitartóan ragaszkodott hozzá, hogy
ő Aszklepiosznak az utóda, sőt egyenes ági leszármazottja, holott hétszáz
évvel később élt, mint az, akinek
nyomdokaiban akart járni. Ezek szerint a nagyravágyó szélhámoskodás
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sem mai keletű. Azonban pár száz
évvel megelőzte őt Hippokratész (i.e.
kb. 460–377), akit minden bizonnyal
jogosan tekintenek az európai orvostudomány atyjának, holott ő is hajlamos volt a kuruzslásra. Ezért mi sem
természetesebb, hogy vele kapcsolatban is sok homályos dolog merül fel,
aminek nagyrészt az a magyarázata,
hogy az Eszkuláp körül keletkezett
mítoszok nagyban keveredtek a hippokratészi reálisabb gyógyászattal.
Ám mielőtt tovább lépnénk, álljunk
meg egy pillanatra a mai jelképeknél!
Állítólag a görögök azért tulajdonítottak oly nagy jelentőséget a kígyónak, mert rájöttek, hogy a mérge
amellett, hogy öl, gyógyít is. Sajnos
ezt is meg kell cáfolnunk. Annak ellenére, hogy a modern farmakológia
logójának kiókumlálói még a serleget
is mellé csempészték, ráadásul úgy,
hogy az Hügieiáé (volt?). Nofene!
Hát mégsem Panakeia lett volna az
első gyógyszerész? Így bízzon meg az
ember egyes „tudománytörténeti tények” pontosságában! Ezek után talán még azzal is előhozakodhatunk,
hogy aligha lehetett az ókori görögök
turpissága a gyógyászat szimbólumai
közé belopni a talpas poharat meg a
patikamérleget, hisz azok jóval későbbi eszközök voltak, akárcsak a
cseppekben és a grammokban mért
patikaszerek. Kérdés, vajon mivel
fogják majd reklámozni azokat a
gyógyszereket, melyek hatóanyagait
már csak molekulákban fogják adagolni. Most jut eszembe, az emberi
„leleményesség” határtalan. Ahogy
felütötte fejét a 2020-as világjárvány,
pár napon belül azok is megcsodálhatták – méghozzá színesben, a tévé
képernyőjén –, milyen ragyogóan
szépek a koronavírusok, akiknek fogalmuk sincs róla, mi fán teremnek
a vírusok. Virágok-e vagy tán karácsonyfadíszek? Mindenesetre nem
olyan riasztó szörnyetegek, mint a
körömgomba elleni gyógykrém reklámfigurája. Kezdetben csak egy koronavírusról adtak hírt a tudósítások,
most már innen-onnan behurcolt
mutánsairól is. Egyre zavarosabbá
válik a kép. Megjegyzem, a vírusok,
amióta világ a világ, mint élő „valamik”, mindig is léteztek. Állítólag
azért nem sorolják őket az élőlények
közé, mivel nincs sejtes szerkezetük.
Ennek ellenére állandóan mutálódnak. Azt is rebesgetik, hogy az öröklődésnek és a változékonyságnak ők

az egyik mozgatórugói. Az pedig rég
köztudott, hogy sok törzsük (utóbb
már fajuk) vált kórokozóvá. Minden élő szervezet génállományába
képesek beépülni, tehát paraziták,
és sosem lehet tudni, melyikük mikor válik kórokozóvá. Ettől függetlenül minden vírus arra kényszeríti
a gazdasejtek DNS-ét, hogy ne a saját, hanem a vírus RNS-ét replikálja,
azaz másolja, mert csak így tudnak
fennmaradni és szaporodni. De hát e
bonyolult folyamat elmagyarázására
mondják, most „nincs idő”. Be kell
vallanom, én, mint egykori biológia szakos tanító, nem is mernék rá
vállalkozni. Elégedjünk meg annyival, hogy a koronavírus „ellen” van
már megelőző védőoltás. Gyógyszer
ugyan nincs, nem is lesz egyhamar,
mint ahogy egyelten vírustörzs ellen
sem találtak fel még eddig semmit
sem. Viszont már régóta léteznek
olyan oltószerek, amelyek a múltban megtámadott szerv (szervezet)
immunrendszerét arra serkentik,
hogy egy adott vírus „szaporodásának” útját tudja állni. Csak az érthetetlen, hogy most mire szolgál az
emberek millióinak a tesztelése. A
koronavírus(ok) „megállítása” körül zajló, kezdetben „szórakoztató”,
aztán bosszantó, végül dühítő csetepatékat pedig szinte megállás nélkül
ontják ránk a hírközlő eszközök. Az
is „szórakoztató” látvány, amikor a
tévécsatornák kivétel nélkül megmutatják – naponta százszor, ezerszer,
ha valaki nem tudná –, miként megy
végbe a felső karizomba történő injektálás. De vajon mit tennének a
tévések (súgja a kisördög), ha az illetékesek elrendelnék, hogy másnaptól
kezdve nem karba, hanem a vaskosabb farizomba, régiesen az emberek
hátsó fertályába kell az injekciós tűt
beszúrni, mert úgy intenzívebben
hat a szer? De félre a tréfával, mert
ami szerintem már büntetendő kellene, hogy legyen: a tévécsatornák
tele vannak koporsókkal és temetőkkel, meg ostoba politikai acsarkodásokkal, hogy honnan érdemesebb és
honnan nem szabad, sőt veszélyes is
életmentő vakcinákat importálni. Ha
már sok milliónyit megvett az állam,
immáron hétfélét, válasszon közülük
egyet magának a virológiában (is) fölöttébb tájékozatlan honpolgár. Már
aki önként hajlandó beoltatni magát.
Ugyan ki utasítaná el, ha annyi tülekedés után végre őt is kisorsolták?

De azt, ugye, nem meri kimondani
senki, amit a gyerekek beoltatásával
kapcsolatban már rég elrendeltek,
hogy nincs apelláta, kötelező és kész.
Mintha annak eldöntése, hogy melyik oltóanyagra miként reagál egyes
emberek immunrendszere, mindenki maga tudná megállapítani a
legjobban. Közben azt szajkózzák: a
pandémia leküzdése nem magánügy.
Bámulatos, milyen sokat fejlődött
a demokrácia Eszkulápék óta. Ja,
hogy közben volt egy Periklész nevű
politikus is, akiről azt tanítják az iskolákban, ő volt a demokrácia kimódolója, szó szerint atyja. Bár neki is
voltak hibái – alighanem ezért nem
lett belőle isten –, melyeket a rosszakarói elhíreszteltek róla, például azt
is, hogy addig beszélt az athéni polgároknak (lyukat a hasukba?), amíg
el nem hitték, hogy a nép akarata az,
amit ő folyvást kifundált. Ez által lett
volna ő az első populista politikus is?
A csuda tudja. Tény, hogy a híveivel
azt is el tudta fogadtatni, az ő politikájának köszönhető, hogy a görögök
sorsfordító győzelmeket tudtak aratni a betolakodó perzsák felett. A peloponnészoszi háborút pedig egyenesen ő vezette a Déloszi Szövetség
ellen. Legalább is az elején. Érdemeiért jutalmul rábízták az Akropoliszon folyó építkezések irányítását.
Ám ami a legfontosabb, annyira
fénylett a pár évtizedig tartó demokráciája, hogy még két és fél ezer év
múltán is világít. Mondogatták is a
nyolcvankilences rendszerváltáskor:
„A demokrácia ugyan nem tökéletes,
de eddig még jobbat nem találtak ki”.
De ha olyan volt, mint amilyen ma a
tájainkon lett, akkor bizony a régi is
egy cseppet disszonánsan szólhatott.
Nem csoda, ha Gaia néha megrázkódik, amikor bántja fülét a zene.
A kígyó is több okból elgondolkodtató. Eredete visszavezethető az
ókori népek, köztük a görögök kíváncsiságára, akik állandóan az eget
kémlelték, s a csillagképeket vagy
állatokhoz hasonlították (nagy kutya, kis kutya, kos, medve, kígyó)
vagy földi alkalmatosságokhoz (kasza, mérleg, serleg, szekér, stb.), s e
csillagcsoportosulások megnevezése
mindmáig megmaradt. Sőt még a
csillagjóslásokban is hisznek mindmáig az emberek milliói, annak ellenére, hogy a reálisan gondolkodók
ezt puszta babonának vélik. Azonban
mindezidáig nem jutott elég idő arra
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sem, hogy a tudomány magyarázatokat találjon olyan feltételezésekre
(vagy megcáfolja őket), hogy van-e
összefüggés az ivarosan szaporodó
élőlények nemei közti arány, illetve a
megtermékenyülés (fogamzás) pillanata és az égitestek (Hold, bolygók)
állása között. Vagy tán ez is a Gaia
önszabályzó rendszerének a műve
lenne, miként a járványok? Csak nehogy e probléma megoldását is a politikusok vegyék a kezükbe.
Az ember évezredek óta kínlódik
a külső és belső okok által előidézett
kórságaival, melyek leküzdéséhez
segítségért elsősorban isteneihez fohászkodott. De csakhamar akadtak
olyan szemfüles társaik, akik képesek lettek a betegek gyógyulásában
segíteni, sőt gyakran az életüket is
megmentették. Nem véletlen hát,
hogy akik ezt gyakrabban meg tudták cselekedni, azokat az isteneik
közé emelték. A mai orvosok többsége is tudomásul veszi, hogy az
ember pszichikuma, illetve a lelki
világa (nem mindegy, minek nevezzük), melynek egyik alkotóeleme a
hit, fontos lehet a gyógyulás során.
A fizikum gyógyulásában, vagyis a
belső egyensúly, szakkifejezéssel élve
a homeosztázis megmagyarázhatatlan, olykor „csodás” helyreállásában
felbecsülhetetlen szerepe lehet a
hitnek. Ez viszont már kissé eltér a
megkezdett témánktól, de azért meg
kell jegyeznünk, a természettudományokon kívül van még épp elég kifürkészhetetlen rejtély a világon.
A Föld élőlényekkel történő benépesedése, azaz Gaiává válása a
legújabb kor emberiségének fölöttébb sok és nagy gondokat okozott
már eddig is. A jövővel kapcsolatos
aggodalmak pedig egyáltalán nem
alaptalanok. Mivel naponta szó esik
róluk, szószaporítás lenne felsorolni
őket. Azt azért okvetlenül meg kell
jegyeznünk, miután az ember ősei
„megjelentek” a földön, a rengeteg
negatív tényező ellenére szédületes
gyorsasággal, mintegy 8-9 millió év
alatt homo sapienssé váltak. Rövid
tízezer évek során – annak ellenére,
hogy a természeti csapások mellett
még egymást is kíméletlenül, folyamatosan s olykor tömegével pusztították, – benépesítették az egész
Földet, olyannyira, hogy végül annak uraivá váltak. Legalább is ezt
hiszik magukról. Az csapja be őket,
hogy fejlett értelmi képességeik (kre-

ativitásuk) és érzelemviláguk révén
megdöbbentő változásokat hoztak
létre rajta. Különböző embercsoportok társadalmakká szerveződve 9-10
ezer év alatt csakhamar ugyanennyi
milliárddá szaporod(hat)nak. Hacsak maga Gaia meg nem elégeli az
iramot.
No, de most már tényleg térjünk
vissza Aszklépioszhoz meg a kígyójához, amit a görög szobrászok a
gyógyító istennel együtt örökítettek
meg, mégpedig úgy, hogy nem pálcára, hanem a hatalmát jelképező botra
tekeredve ábrázolták. Botra, amire
őistensége támaszkodott. A görögöknél a kígyók a megújuló erőt, sőt az
életet szimbolizálták, éspedig azért,
mert állítólag azt hitték, azáltal, hogy
levedlik a bőrüket, folyvást új életre kelnek, vagyis halhatatlanok. A
legújabb kor herpetológusainak azt
is sikerült megállapítaniuk, hogy a
görög szobor milyen kígyófajt ábrázol. Szerintük Eszkuláp kígyója
nem más, mint az erdei sikló, Linné
nevezéktanában: Elaphe logissima,
az újabb nevezéktanban viszont:
Zamenis longissima. Ez pedig azért
is érdekes, mert ennek a fajnak nincs
méregmirigye. Tehát méreggyűjtő
kelyhet rajzolni mellé teljesen fölösleges, mondhatnánk, egyszerűen
kitaláció. A mérleg meg pláne. No,
de emblémának, ha már azzá tették,
megteszi. Mit számít az, ha egy-két
jelentéktelen tévedéssel több vagy
kevesebb került be az orvoslás történetébe.
Az aszklépiádok a görögöknél zárt
„orvos-papi rendet” alkottak. A görögök hatalmas gyógyító templomokat építettek számukra, melyekben
– nem is lehetett bolondság – „álomterápiával” (is) gyógyítottak. Ezt
még Hippokratész is megcselekedte
néha. Jé! Hiszen akkor Eszkulápék
megelőzték Freudékat is! De minden
tréfa nélkül: Hippokratésznak felbecsülhetetlenül nagyok az érdemei. Ő
ismerte fel elsőként, hogy „… minden kórformának valóságos oka van,
amit az értelem próbáljon megfejteni
és az ésszerűség gyógyítani”. Tudott,
hogy Hippokratész nem boncolt
emberi testet, ezért a szerveket csak
általánosságokban ismerte, viszont
eligazodott a nőgyógyászati megbetegedések között. Ő és kortársai a
tapasztalataikat, hogy ne merüljenek
feledésbe, le is jegyezték, mely írásokból évszázadok múlva tanköny-

vek kerekedtek. Ami megint csak
kuriózum: az ókori görög orvosok
nevei kikoptak a korai szakirodalomból, csak Hippokratészé maradt
meg mindmáig. Azt tartják: „az ókori Görögországban ő volt az első orvos, aki rendszerbe foglalta és leírta
az orvostudomány elméleti és gyakorlati alapjait, tudnivalóit.” Tehát joggal állíthatjuk, hogy Hippokratész
és társai rakták le az orvostudomány
alapjait, s alaposan feladták a leckét
az utánuk következő orvosnemzedéknek. Mint mindennek, ennek is
megvan a maga fonákja. Mérhetetlen nagy tekintélyük folytán mind
Arisztotelész, mind Hippokratész,
sok-sok évszázadon át útját állta a
gondolkodás szabad fejlődésének.
Főleg a filozófiájuk volt szent és sérthetetlen. Mert hiába volt Hippokratész orvos, gondolkodásmódja szinte
elválaszthatatlan volt a korát megelőző és a korát uraló filozófiától.
Kiindulópontnak ő is az őselemeket:
a földet, a tüzet, a vizet és a levegőt
tartotta, valamint azok tulajdonságait: a szárazat, a meleget, a nedveset, a
hideget, illetve ezeknek a kombinációit. Ami viszont teljesen új volt nála,
kispekulálta a nedvkórtan elméletét.
Az életneveket ő is négy kategóriába sorolta be, melyek a következők:
a vér, a nyák, a sárga epe és a fekete
epe. Szerinte minden betegség ezek
arányára, ha úgy tetszik, keveredésük optimális arányának a felbomlására vezethető vissza. E gyermeteg
feltételezésen akár nevethetnénk is.
Csakhogy az ember vérmérsékletének, „temperamentumának” a meghatározására sokáig használatos volt
a hippokratészi elméletre épülő négy
alaptípus: a vérmes, az epés, a mélabús és a hidegvérű jelző. Mit beszélek? Hiszen sem a közbeszédből, sem
a szépirodalomból mindmáig nem
koptak ki. A pszichológia szótárában
pedig ezek mindmáig érvényesek:
a szangvinikus, a kolerikus, a melankolikus és a flegmatikus típusok.
E kifejezések a személyiségtípusok
megkülönböztetése céljából épültek
be a szakirodalomba. Bár vannak
már korszerűbbek is, de találóbbak
aligha. És még valamit. Ki gondolná,
hogy a Hippokratész nedvkórtana
indította el a vér és testváladékok
mai, laboratóriumi elemzését?
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ARC- ÉS LÉLEKSZÉPÍTŐ MŰHELY
60 ÉVES A NYITRAI KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEM MAGYAR KÓRUSA

Jónéhány évvel ezelőtt a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusának koncertjét követően az egyik
kollégám kissé bátortalanul megjegyezte, hogy bár ezekkel a hölgyekkel (kórustagokkal) ő rendszeresen találkozik
az órákon és az egyetem folyosóin, az
énekkar műsorát hallgatva mégis úgy
tűnik, mintha szebbek lennének, azaz
megszépülnek, amikor énekelnek. Észrevétele egyáltalán nem volt meglepő,
mély igazság rejlik benne, de szakmai
érvekkel is alátámasztható. Hiszen a
lélek derűje megszépíti az arcot is. Márpedig énekelni csak derűs lélekkel lehet. Tudták ezt már az ókori görögök is,
sőt, sokkal nagyobb hangsúly fektettek
a zene, az ének oktatására, gyakorlati
művelésére, mint azt mi tesszük napjainkban. Az ókori görög filozófus, Platón
szerint „A zene erkölcsi törvény. Lelket
kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az
élménynek, szállni tanítja a képzeletet,
bájt ad a szomorúnak, derűt és életet
mindennek. Lényege a rendnek, és útja
minden jóhoz, igazságoshoz és széphez
vezet” (web 1).
Ennek fényében bizonyára nem meglepő, hogy a lélek derűje az arcon keresztül sugárzik, és talán az ének az, ami
ezt leginkább szemlélteti, közvetíti a közönség felé, és örömmel tölti el magát az
énekest is. Az énekes, akár szólista, akár
kórusénekes, a zeneműveken keresztül
nemcsak ezt a derűt, hanem a lelkének
egy részét, azaz önmagát is átadja. A
kórushangversenyek alkalmával a színpadról sok-sok énekes derűje sugárzik,
ami ha zeneileg gondosan kimunkált
produkciót közvetít, elementáris erővel
tud hatni a közönségre. Erre mutat rá
Kodály tömören fogalmazott gondolata
(aminek mélységébe nemigen szoktunk
belegondolni): „Az ének megszépíti az
életet, az éneklők másokét is”.
A nyitrai egyetem falai közt már hat
évtizeden át (ugyan néhány év megszakítással) jelen van ez a fajta derűs,
aktív muzsikálás karéneklés formájában, ugyanis a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa egyidős a nyitrai magyar tanárképzéssel. A
kórus az 1960/61-es tanévben alakult
női karként, Kopasz Elemér karnagy

vezetésével, majd rövid időn belül 85
tagú vegyeskarrá bővült. Az alapító
karnagy, zenetanár 1970-ig, nyugdíjba
vonulásáig állt a kórus élén, őt követően az énekkart rövid ideig Szíjjártó Jenő
zeneszerző, majd Ág Tibor karnagy,
népzenekutató vezette, aki óraadó tanárként oktatott az akkori pedagógiai
főiskolán. Ő aztán 1974-ben Simek
Viktornak adta át a karmesteri pálcát.
Az akkor nőikarként működő kórus
színvonalas és gazdag tevékenysége
ellenére a magyar tagozat kórusát az
1978/79-es tanévben megszüntették, és
egy hosszabb szünet után, 1990 tavaszán született újjá ismét vegyeskarként,
Simek Viktor vezetésével. Jómagam
1993 januárjában vettem át az énekkar vezetését, ami az azóta eltelt közel
harminc esztendőn át nőikarként vagy
vegyeskarként létezett, attól függően, hogy éppen mennyi volt a magyar
ajkú zene szakos fiú hallgatók száma.
2003-tól a kórus a Közép-európai Tanulmányok Kara égisze alatt működik.
Tagsága az egyetem magyar ajkú, szívesen éneklő hallgatóiból verbuválódik,
leginkább az óvóképzős hallgatókból.
A napjainkban mintegy 20 tagú kórus
rendszeresen bekapcsolódik az egyetem, Nyitra városa és a környékbeli
falvak, Zoborvidék zenei életébe. Igen
sikeresek és lélekemelők a rendszeresen
ismétlődő karácsonyi hangversenyek az
egyetem falai közt, illetve a zoborvidéki
falvakban. A 2007 óta rendszeresen
ismétlődő ádventi hangversenyek sorozatának csak a tavalyi járvány miatti
korlátozások szabtak gátat. Ez alatt az
idő alatt a 21 zoborvidéki községben,
valamint Nyitrán összesen 37 alkalommal lépett a közönség elé a kórus olyan
helyeken is, ahol már csak kis létszámú
szórványmagyarság él.
A háromévente Galántán megrendezésre kerülő Kodály Napok minősítési
versenyében az énekkar rendszeresen
arany koszorús elismerést, 2014-ben
a Kodály-mű legjobb előadásáért járó
különdíjat is kapott. A Magyar Művészetért Alapítvány a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Magyar Kórusának
2006-ban a Bartók Béla–emlékdíj kitüntetést adományozta. 2013-ban jelent

meg az énekkar első önálló hanghordozója Cantate Domino címmel, amely a
közelmúlt repertoárjából adott közre
válogatást, egy-egy koncertfelvétellel tarkítva az összeállítást. 2015-ben
újabb kamarakórus alakult az egyetem
Közép-európai Tanulmányok Karának
tanárai és alkalmazottai körében. A két
kórus önálló repertoárral koncertezik,
de egy-egy műsorszám erejéig a diákok
tanáraikkal közös kórust alkotva lépnek
a közönség elé.
Hatvan esztendő gazdag tevékenységét igen nehéz lenne néhány sorban
felvázolni, ezért csak egy-egy jeles eseményt, kedves emléket szeretnék alább
kiemelni. A kórus életének első fele is
eseménydús volt a krónikák tanúsága
szerint, a második felének azonban már
jómagam is szemtanúja voltam, ezért
inkább néhány személyes emléket, élményt osztanék meg az olvasókkal.
Örömmel tölt el, hogy az egyetem
magyar kórusa 1993-tól napjainkig karvezető műhelyként is működik. A kilencvenes években a magyar ajkú zene
szakos hallgatók karvezető képzésére a
zene tanszék karvezetés óráinak keretében nyílt lehetőség, nyolc szemeszteren
keresztül, magyar nyelven. Az órákon
megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat a kóruspróbákon is kamatoztathatták a hallgatók, sőt a karácsonyi
hangversenyeinken a közönség előtt is
kipróbálhatták, milyen érzés a kórussal szemben állva irányítani, muzsikát
varázsolni. Szívet melengető érzés volt,
amikor egy-egy koncerten Nyitrán
vagy a környező falvakban jómagam
„csak” énekesként és műsorvezetőként
közreműködtem, mert az előadott művek mindegyikét más-más hallgató
vezényelte. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által rendezett
Komáromi Nyári Egyetem karvezető
tanfolyamain (melyet 2006-tól tartanak) több éven keresztül rendszeresen
részt vett a nyitrai egyetemi kórus, ahol
a gyakorlókórus szerepét töltötte be, és
tagjai szintén vezényeltek a nyári egyetem ünnepi zárókoncertjén.
Napjainkban nincs magyar nyelvű
karvezetés-oktatás az egyetemen, de
a kórustagok érdeklődésétől függően
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egyéni képzésre, adott esetben koncerten való vezénylésre továbbra is van lehetőség.
A Közép-Európai Tanulmányok Kara
megalakulásáig (és még néhány évig azt
követően is) a kórus tagságának magvát
a magyar ajkú zene szakos hallgatók
alkották, így gyakran tudtuk tarkítani
az énekkar műsorát, hiszen a kórusban
mindig akadt egy ügyes zongorista,
hegedűs, gitáros vagy szólóénekes. Ez
adta az ötletet az alap- és középiskolák
részére tartandó nevelőhangversenyek
szervezéséhez 2009/2010-ben. A repertoár részeként a Nyitra környéki falvakból érkezett jó hangú énekes hölgyek
„szentiványi tyűzugró” dalokat énekeltek hiteles tolmácsolásban, eredeti népviseletben. A népviselet bemutatásának
mindig nagy sikere volt a diákság körében, hiszen így a vokális és instrumentális zene által kalauzolt diák-közönség
még a „szoknyák alá is bekukkanthatott”.
2001 nyarán az énekkar a II. Nemzetközi Monteverdi Kórusfesztivál egyik
vendégkórusa volt Esztergomban, ahol
az egyhetes kórusfesztivál ideje alatt hat
alkalommal lépett közönség elé Esztergomban és Budapesten. A sok szép
emlék között a legtöbbet emlegetett
talán az volt, amikor énekünkre még a
bazilika harangjai is megzendültek. Kodály Pünkösdölőjét énekeltük a bazilika
tőszomszédságában, egy hangulatos
udvari koncerten. A kórusműben a zeneszerző zeng-bong szöveggel harangzúgást komponált az Elhozta az Isten
piros pünkösd napját kezdetű népdal
kíséreteként. Amint ehhez a részhez értünk, megszólaltak a bazilika harangjai,
és amíg tartott a haragzúgás a műben –

25 ütemen keresztül –, addig a harangok is velünk „énekeltek”.
A sok-sok emlékezetes, élményekkel teli nívós szerepelés közül nehéz
kiemelni néhányat, mégis teszek rá kísérletet. Ilyen volt a magyar szecesszió
egyik legszebb épületében, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott hangversenyünk az ezredfordulón a Bárdos
Lajos Zenei Hetek keretében, de énekeltünk a Pesti Vigadóban, 2002-ben
és a budapesti Parlament dísztermében
is, Esterházy János születésének 100.
évfordulóján, 2011-ben. Ugyancsak
emlékezetesek és igen hangulatosak
voltak a veszprémi, illetve a székesfehérvári vendégszerepléseink. Székesfehérvárra több alkalommal is meghívást
kaptunk a Fehérvári Ének Országos
Ifjúsági Énekkari Találkozóra (2000,
2007, 2011, 2015), ahol mindig volt 3-4
fellépési lehetőségünk. Vendéglátóink
igen változatos és gazdag programokat
szerveztek az énekkarok részére, a kórustalálkozót követő szombat esti táncház örömteli, felszabadult hangulata
bizonyára sokáig emlékezetes maradt
minden résztvevő kórustag számára.
A hatvan éves életút hiányos lenne,
ha nem tennénk említést a kórus repertoárjáról, ám ebből is csak egy szeletet tudunk mutatni, a teljesség igénye
nélkül. A kórus repertoárját túlnyomórészt magyar szerzők művei alkották.
A Kodály-művek közül az alábbiakat
énekelte az énekkar: A magyarokhoz,
A 150. genfi zsoltár, Adventi ének, Ave
Maria, Ének Szent István királyhoz, Esti
dal, Isten kovácsa, Karácsonyi dalocska,
Pünkösdölő, Új esztendőt köszöntő. A
Bartók-egyneműkarokból a Cipósütés,
Isten veled!, Ne hagyj itt! Ne láttalak
volna, Tavasz című művek voltak reper-

A Nyitrai Pedagógiai Fakultás Vegyeskara, 1972

toáron. Továbbá: Aichinger, Bárdos Lajos, Berkesi Sándor, Britten, Csemiczky
Miklós, Erkel Ferenc, Gárdonyi Zoltán, Gastoldi, Halmos László, Hassler, Karai József, Kocsár Miklós, Liszt
Ferenc, Zdenko Mikula, Monteverdi,
Mozart, Milan Novák, Orbán György,
Palestrina, Pászti Miklós, Praetorius,
Rauch, Jozef Rosinský, Rutter, SaintSaëns, Tillai Aurél, Vass Lajos, Alfréd
Zemanovský és sok más zeneszerző
műve gazdagította a kórus repertoárját,
és az énekesek, valamint a koncertek
közönségének lelki világát.
Aligha lehetne számszerűsíteni, hány
énekes volt tagja a kórusnak az elmúlt
hat évtizedben. Közülük sokan vezetnek énekkart – gyermekkart vagy felnőtt kórust – a saját működési területükön, továbbadva mindazt a szellemi
kincset, amit a nyitrai egyetemi évek
alatt gyűjtöttek. Reméljük, még sokáig működik ez a magyar kórusműhely
a nyitrai egyetem falai közt, amely a zeneirodalom kincseinek megismerésén
túl a zenei anyanyelv és a nemzeti identitástudat elmélyítését egyaránt szolgálja.
Isten éltesse a jubiláló kórust és mindenkori énekeseit a következő évtizedekben is gazdag alkotó tevékenységgel
és sok szép örömteli muzsikával!
HIVATKOZÁSOK
web 1 = http://filharmonia.hu/erdekesseg
/hogyan-velekedtek-az-okorifilozofusok-zenerol/
web 2 = http://lexikon.katolikus.hu/K/k
%C3%B3rus%20%C3%A9s%20
nevel%C3%A9s.html

A Fehérvári Ének Országos Ifjúsági Kórustalálkozón, 2007 –
vezényel: Józsa Mónika
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A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJÁNAK SIKERE A 70. (ONLINE)
MATEMATIKAOLIMPIA ORSZÁGOS FORDULÓJÁBAN

2021. március 22-én és 23-án zajlott a
matematikaolimpia A kategóriájának
70. országos fordulója. Idén a koronavírus-járvány következtében sajnos már
második alkalommal online formában.
Az országos online forduló 42 résztvevője közül harmincan lettek eredményesek: Csaplár Viktor (VII.N, az iskola
magántanulója), 8. helyezett és a verseny
ezüstsávos résztvevője lett. Az első 11
helyezett diák olimpiai válogatóversenyen vesz részt, és a hat legügyesebb a
62. Nemzetközi matematikaolimpián
(IMO) képviseli majd Szlovákiát. Csaplár Viktor tavaly a kiváló eredményének
köszönhetően tagja volt a 6 fős szlovák
válogatottnak, és részt vehetett az Oroszország által szervezett 61. Nemzetközi
Matematikaolimpián. Idén az országos
döntőben két magyar diák versenyzett:

a Selye János Gimnázium és a somorjai
Madách Imre Gimnázium tanulói.
Csaplár Viktornak és felkészítő tanárainak szívből gratulálunk és további sok
sikert kívánunk, reméljük, idén is bekerül a szlovák válogatottba.

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKEREI A KERÜLETI
ONLINE FIZIKAOLIMPIÁN

2021. március 9-én zajlott a fizikaolimpia A kategóriájának online kerületi
fordulója. A Selye János Gimnázium
tanulói évek óta szerepelnek sikeresen,
s egyre nagyobb létszámban kapcsolódnak be a versenybe. Az érettségiző
negyedikes diákok mellett az alsóbb évfolyamok fizika iránt elkötelezett diákjai
is vállalják a többletmunkát és a megmérettetést.
A kerületi forduló 3 eredményes tanulója között 2 gimnazista tanulónk szere-

pel: Téglás Panna (III.A), 2. helyezés,
Beke Zsolt (IV.A), 3. helyezés – mindketten a verseny győztesei. Szívből gratulálunk a helyezetteknek.
A tudás hatalom, s ezt nem vehetik el
tőlük senki. Az országos döntőbe mind
a két eredményes diákunkat behívták.
Végezetül köszönetem fejezem ki a
felkészítő tanáruknak, Szabó Endre tanár úrnak, aki nagymértékben hozzájárult diákjai sikeréhez.

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJÁNAK SIKERE
„AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA-KÖLTŐJE 2021” C. PÁLYÁZATON

Bahurek Vivien, II.C osztályos tanulónknak A Selye János Gimnázium
igazgatósága és tanári kara nagy szeretettel gratulál az Irodalmi Rádió
„Az év diák írója-költője 2021” című
pályázatán elért sikeréhez. Bahurek
Vivien beszámolójából idézünk: „Mivel sikeresen szerepeltem, és a döntőbe jutottam, ezért felkért a miskolci
Irodalmi Rádió a blogszerzői csapatába, amire igent mondtam, így hát
elkészült a saját oldalam, ahol az írásaimat tudom publikálni. Ismét nagy
örömömre szolgált képviselni az isko-

lámat, iskolánkat. A munkáim, írásaim, a többi versenytársammal együtt
bekerülnek egy diákantológiába, amit
a Líra könyvesbolt oldalán lehet majd
megvásárolni. Nagyon hálás vagyok
a tanáraimnak, igazgató úrnak és az
összes többi alkalmazottnak az alázatos munkájukért, még ebben a nehéz
időszakban is.” A versenyről bővebb
beszámoló a https://irodalmiradio.hu/
wp/index.php/author/bahurekvivien/
linken olvasható.
Andruskó Imre, az SJG igazgatója

A HOLNAP GYÜMÖLCSE AZ ÉPÍTÉSZETI
SZAKKÖZEPISKOLÁBAN

Iskolánkat, a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolát az a megtiszteltetés érte, hogy a Kukkónia
polgári társulás 2019-ben indított
Green Kukkonia kezdeményezésének köszönhetően 3 mezei juharral gazdagodhatott. Büszkék
vagyunk arra, hogy mi is részesei
lehetünk ennek a példaértékű kezdeményezésnek, melynek keretén
belül a Kukkonia polgári társulás
58 almafát és 40 mezei juhart ültetett ki szerte a Csallóközben. A
fák az iskolánk életében nemcsak
a környezetvédelmet szimbolizálják majd, hanem diákjainkba vetett hitünket is, miszerint „minden
csemete egy lehetőség, a sikeres és
tiszta jövő ígérete, s ha gondosan
neveljük, ágain megterem a holnap
gyümölcse“.
Az Építészeti Szakközépiskola
parkjába szánt fák ültetésére március 18-án, koradélután került sor.
Az ültetés kivitelezésében iskolánk
IV.M osztályos 4211 M17 kertész
– virágkötő és dekoratőr tanulói,
valamint Ravasz Tibor, a MOL
Akadémia ifjúsági előkészítőjének
szakmai vezetője és Suja Tímea válogatott kosárlabdázó és edző segítettek.
Köszönjük iskolánk vezetőségének a lehetőséget, az Ekopolisnak
és a Kukkonia polgári társulásnak
a támogatást, a dunaszerdahelyi
Municipal városi cégnek pedig a
kiszállítást. Mert mi hiszünk magunkban s az általunk nevelt jövő
nemzedékében.
Leboda Gábor

A KORONAVÍRUS IDEJÉN

CZAJLIK CSONGOR1

KARANTÉNOS MINDENNAPOK
Szeretek verset írni,
és most azt is leírom,
mi történt velem
a karanténos napokon.
Reggel felkelek,
Reggelizem
Már megint csak
eszem, eszem,
megáll az eszem,
növesztem gömbölyödő
pocakomat,
már nem is számolom
A kalóriákat.

Gyerünk tornázni
kiált „Nővi”,
a zsírpárnácskákat
le kell gyűrni.
Anya főz finomat,
mily felemelő e
karanténi hangulat.
Beülök az online tanításra,
majd várok az otthoni lazításra.
A kézmosás már
engem is zavar,
meg a sok bizarr tény,
eléggé felkavar.

Kicsit pihenek,
vagy játszogatok,
majd délután megoldom
a házi feladatot.
Nem szeretnék mindig
csak karanténban lenni,
nincs valami akcióterv,
amit be lehetne vetni?
Na mindegy, csak
legyen már vége,
hogy legyen újból
egészség és béke.

_______________________________________
1
Czajlik Csongor (Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer, 3. osztály) az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című pályázat 2. helyezettje lett a kategóriájában.

1. hely: Bukovszky Borbála: Nincs suli, nincs buli, 10 éves

A KORONAVÍRUS IDEJÉN

TARI ESZTER1

GONDOLATOK A NÉGY FAL KÖZÖTT
Amikor elkezdődött a karantén, nem
vettük igazán komolyan. Azt hittük, két
hét lazítást követően visszatérhetünk az
iskolapadba. Mint tudjuk, ez nem így
alakult, és már a második hónapunkat
töltjük otthon. S bár sokan unalmasnak és egyhangúnak élik meg ezeket
a napokat, számomra tartogatott egykét érdekes felfedezést, ami egy lassan
felnőtt korba érő kamasznak előnyére
válhat.
Más volt fizikailag iskolába járni, ahol
be kellett tartanunk egy olyan időbeosztást, amit felállított nekünk a rendszer, és utasításokat kellett követnünk,
amiket a tanároktól kaptunk. Most nem
kényszerít senki, hogy ott legyek minden online órán és figyeljek. Senki nem
mondja meg, mikor kell tanulnom és
mikor szabad ennem. Így a hirtelen jött
szabadidőhöz egyfajta felelősség is társul. Nekem kell megtennem mindent,
amit eddig megtettek helyettem. Hogy
igyekszem-e a lehető legjobbat kihozni
a jelenlegi helyzetből, vagy inkább hagyok elúszni minden lehetőséget, választ ad olyan kérdésekre, amikre minden velem egykorú keresi a választ. Ki
vagyok én? Milyen ember vagyok én?
Ezért is tartom fontosnak ezt az idősza-

kot, mert úgy érzem, az, hogy milyen
válaszokat kapok ezekre a kérdésekre,
kihatással lesz az életemre.
Ahogy gyarapodik az elzártságban
töltött hetek száma, úgy nő a felfedezett
hibáimé is. Felismerni azt, hogy mégsem vagyok az az ember, akinek eddig
hittem magam, rendkívül kellemetlen. Megpróbálni nem letagadni pedig
még inkább. Arra is rá kellett jönnöm,
hogy ha ezen nem megyek keresztül,
azzal saját magamtól vágom el a fejlődés lehetőségét. Ezt a gondolatot már
mindenki legalább ezerszer hallotta,
köztük én is, de amíg valaki nem tapasztalja meg a saját bőrén, addig nem
fogja felfogni az igazi jelentőségét. Szerencsére, a karantén nemcsak a hibáim
észrevételére adott lehetőséget. Annak
köszönhetően, hogy nem találkozom
annyi emberrel napi szinten, minimalizálódott annak az esélye, hogy egy a
mai kamaszokra nagyon jellemző dolgot csináljak: Másokhoz mérjem saját
magam. Bezárva az otthonomba egy
idő után már csak az számít, hogy jobb
legyek a tegnapi énemtől. És így lassan,
de biztosan a jó tulajdonságaimat is
ugyanúgy képes leszek elismerni, mint
a rosszakat.

Hányszor hallottuk vagy mondtuk
ki az ,,Alig várom, hogy ez végre véget
érjen, és megint minden normális legyen.’’ kifejezést. Elég nehéz lenne megszámolni, igaz? Én viszont nem szeretném, hogy megint minden ,,normális’’
legyen. Nyilván az, hogy a határzárak és
különböző rendeletek a családom valamennyi tagját Európa országainak másmás fővárosába szórták szét, és szívem
választottjának is csak egy virtuális rózsaszín szívecske küldésével tudom kifejezni, hogy szeretem, negatív dolgok,
és szeretném, hogy minél hamarabb jól
megölelhessek mindenkit, aki most távol van tőlem. De azt, hogy most sokan
kíváncsiak a fiatalok véleményére és
tehetségére, meg tudnám szokni. Több
szavalóversenyen vehetünk részt, mint
egy átlagos iskolaév alatt. A tanáraink
beláthatják, a technika nem csak akadályozhat minket a tanulásban, hanem
igenis elősegíti a munkájukat, és ezt a
tapasztalatot egyetlen iskolázással vagy
továbbképzéssel sem lehet pótolni.
Remélem, hogy felismerjük az értékeket, amiket ez a nehéz időszak ad,
és hogy a generációt, amiről sokan lemondtak, képes lesz jobbá és erősebbé
formálni.

_______________________________________
1
Tari Eszter (17 éves, Kodály Zoltán Gimnázium Galánta) az SZMPSZ által meghirdetett A koronavírus idején című pályázat 2. helyezettje
lett a kategóriájában.

1. hely: Szabó Valentina: Koronavírus idején, 24 éves
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XIV. KASZÁS ATTILA VERSMONDÓ FESZTIVÁL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszerszervezőivel rendhagyó módon, ONLINE hirdeti meg a
XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére.
A sajnálatosan fiatalon elhunyt felvidéki származású kiváló színművész, Kaszás Attila emlékének szentelt versmondó
fesztivált a járványhelyzet miatt 2021-ben is ONLINE formában tudjuk megvalósítani. A megmérettetés célja változatlan:
bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tehetséges versmondó diákok számára, és ráirányítani a figyelmet a klasszikus,
egyetemes magyar költészetre.
Három kategóriában várjuk a jelentkezőket:
I. kategória:

az alapiskolák 1–4. osztályos tanulói

II. kategória:

az alapiskolák 5–9. osztályos tanulói, valamint a
nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. osztályos tanulói

III. kategória:

középiskolák 1–4. osztályos diákjai

A versmondók két videófelvétellel neveznek, egy tetszés szerinti költeménnyel és egy kötelezően választott verssel,
melyet Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János életművéből kell választaniuk.
Jelentkezni a 2 videófelvétel elküldésével és az online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Határidő: 2021. május 30.
A két, külön-külön max. 3 perces videófelvételt az elektronikus jelentkezési lap kitöltésekor szükséges feltölteni
az erre kijelölt pontban.
Jelentkezni az online versenyfelhíváson belül szereplő NEVEZÉS lap kitöltésén keresztül lehet:
https://szmpsz.sk/felhivas-xiv-kaszas-attila-versmondo-fesztival/
A jelentkezés sikerességéről visszajelzést küldünk a nevező által megadott értesítési e-mail-címre, ezért kérjük, ügyeljenek
az e-mail-címük pontos feltüntetésére! Amennyiben a visszaigazolást nem kapják meg, nevezésük rendszerhibába
ütközött és jelentkezésüket meg kell ismételni.
A neves magyarországi és hazai színművészekből álló szakmai zsűri az elődöntőben a versenyzőket a beküldött videók alapján korosztályonként minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. Minden pályázó névre szóló emléklapot kap.
Az aranysávba besorolt versenyzők a döntőbe jutnak, majd a teljes bírálóbizottság dönt a fődíj és a különdíjak odaítéléséről.
A fődíj a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított
Kaszás Attila-díj.
Az eredményről a feltüntetett e-mail-címen tájékoztatjuk Önöket, 2021. június 30-ig.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Novák Monika, novakmonika.szmpsz@gmail.com,
Vörös Mária, voros.maria@gmail.com

A HÓNAP TÉMÁJA: ALTERNATÍVA
PINTES GÁBOR: KELL-E NEKÜNK ALTERNATÍVA?
FEHÉR ÁGOTA – MÉSZÁROS LÁSZLÓ:
SZERETETKAPCSOLAT, ELKÖTELEZŐDÉS
ÉS KOMPLEXITÁS: A KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
FŐBB FORRÁSAI
GOMBOS NORBERT: A MATEMATIKAI
TAPASZTALATSZERZÉS ALTERNATÍV
LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODÁBAN (1. RÉSZ)

GYETVAI ANNA: GONDOLATOK
AZ AGRESSZIÓRÓL
SCHULCZ PATRIK: AZ ADMINISZTRATÍV
MUNKAERŐVEL SZEMBENI
KOMPETENCIAELVÁRÁSOK
RADICS RUDOLF: TRANSZVERZÁLIS
KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
A DIGITÁLIS TANTEREMBEN
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Főszerkesztő: Hodossy Gyula

FŐSZERVEZŐ: Katedra Alapítvány
Társszervezők: Katedra szerkesztősége, Vámbéry Polgári Társulás

Vezető szerkesztő:
Petres Csizmadia Gabriella,
Petres Sándor

A 2020/2021-es tanévben meghirdetett Katedra-versenyek döntőit – a közegészségügyi helyzettől
függően – a következő időpontokra tervezzük:

Örökös munkatárs: Turczel Lajos
A szerkesztőbizottság elnöke:
Fibi Sándor

MORVA MÁTYÁS

KÉPZELETBELI
É
SÉTA IPOLYSÁGON
Huzamosabb távollétek során előfordult, hogy
oggy
képzeletben, esetleg álmomban tértem vissza
szaa
és sétáltam végig Ipolyság utcáin, gyermekkoko-rom meghatározó eseményeinek helyszínein
ein
n
elmélázva – most ugyanerre a sétára invitálom
ma
nyájas olvasót, főleg, hogy a kötetlen városnéző
éző
ő
séták még mindig váratnak magukra.
Ipolyság határváros, ha délről indulunk
un
nk
észak felé, éppen a határátkelőnek háttal állva
lva
tesszük majd meg az első lépéseket. Az épületetegyüttesről lerí, hogy az utóbbi évtizedekben
been
nem használták már rendeltetésszerűen – igaz,
gaaz,
a határőrök nemrég részben visszafoglalták. Ha
Ha
alla-tovább indulunk, két benzinkút mellett haladunk el. A jobb kéz felőli elhagyatott épületen
tteen
yik
régen szabályos időközönként felvillant az egyik
neon, aztán kialudt – nem sikerült kideríteni,
en
ni,,
zekk
hogy a szellemek okozzák-e vagy a csempészek
morzéznek.
mo-Amíg el nem érjük az Ipolyt, végig a Homoodt
od
kon haladunk. Kertvárosias jellegű, nyugodt
fel.
fe
környezet ez, egészen konkrétan itt nőtem fel.
gy
Ahhoz túl messze volt az iskola – nagyjából eegy
és fél kilométer –, hogy állandóan gyalog járárszee
jak, ahhoz meg túl közel, hogy busszal. Persze
hazafelé mindig volt idő azt játszani, hogy nem
em
po
ok
léphetek a járda repedéseire meg a betonlapok
közti illesztésekre, ahonnan a fű kisarjadt, de leleeá g,,
ái
hetett a padkán is egyensúlyozva menni hazáig,
így gyorsan eltelt az idő.
mit
A Homokon terül el például a kórház, amit
pü
p
üomladozó vakolat és öreg fák öveznek. Az épüzza
let rejtélyességét talán éppen a hanyatlás okozza
gó– elválik, ha egyszer felújítják. Hasonló kategóák,,
riába tartozik a Sóderos. Tavak, benőtt lagúnák,
uló
ó
hátul dzsungel, omladozó falak és rozsduló
egy
játszótér. Egyszer felakasztottak a fák közt egy
felöltöztetett próbababát. Tudtuk, hogy nem él,,
em
de ahogy a szél lengette a sötétben – sokáig nem
mertünk közelebb menni, hogy leszedjük.
őeen
n
Ahhoz, hogy a városba jussunk, alapvetően
yikk
két, egymásba érő hídon kell áthaladni: az egyik
ták
ák
a mocsár, a másik a folyó felett feszül. Szokták
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mondani a városba igyekvők, ha késnek, „mindjárt odaérek, itt jövök a hidakon”. A másodikon
túl mindjárt ott a főtér, a parkot kettészeli a
főút, a Szeplőtelen Istenanya oszlopa tetejéről
mindent jól belát. A buszmegálló békeidőkben
iskola után mindig forgalmas, legalábbis így
emlékszem – évek óta nem járok arra busszal,
se gyalog. Balkézről a városháza, a homlokzata
félig felújítva, az egykori Hont vármegye szíve.
Ugyanabba az irányba tovább következik a Tabán lakótelep. Máig emlegetik, ahogy néhány
évtizede az árvíz során víz alá került. Aztán vége
a városnak – vagyis nem, mert a következő lakott rész, Pereszlény még ide tartozik.
A főtértől jobbra már látni a templom két
tornyát, előtte államalapítónk faszobra áll, valamikor hatalmas fák nyújtóztak a parkban.
Nagyobb ünnepek alkalmával, ha már be sem
fértünk a templomba, sokat hűsöltünk alattuk
a padokon. Mióta kivágták őket, Szent István
napján rendre elájul valaki a tűző napon a szobor mellett őrt állók közül. A templom mellett a
kolostor, szimbolikus jelentőségű épület – előbb
volt, mint a város, lassan már nyolcszáz éves történet. A teteje már beszakadt, sokáig azt hittük,
hogy majd összedől és a törmeléket elhordják,
de megmenekült. A templomon túl hamar vége
a városnak, a domboldalban pincék és hétvégi
házak, aztán a másik városrész, Tesmag jön.
A központtól északra az egyházi iskola, megannyi szép emlékkel, aztán a Közép- és az Északi-lakótelep. A város végén egykor mozi is volt,
ma már csak a stadion áll ott magányosan. Azt
mondják, egyszer majd tornaterem is lesz.
Lenne még mit megmutatni képzeletbeli sétánk során, és lenne még mit mesélni, hiszen az
egyes állomások jelentősége nem csupán önmagukon múlik, hanem azon, mi történt ott a narrátorral. Nyitva maradt az időjárás kérdése is,
de egy effajta séta során talán hozzáképzelheti a
nyájas olvasó…

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