MÁRAI SÁNDOR ALAPISKOLA ÉS

GIMNÁZIUM, KASSA

A Máraiban másképp látjuk a világot
Jelenleg a 11 alapiskolai és az 5 gimnáziumi osztályunkban több mint 320 diák tanul.
Hisszük, hogy fontosabb gondolkodni, mint
mindenre emlékezni. Hogy az összefüggések
többet érnek, mint az ismeretek külön-külön.
Hogy egyformán fontos ápolni a magyar nyelvet
és elsajátítani a szlovákot.
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A legmodernebb szaktermek –
Kassa legrégebbi iskolaépületében
Az utóbbi években megújult a biológia- és kémialabor, a 3 informatikaterem és a tornaterem.
Ez utóbbihoz fitnesz és mászófal is tartozik.
Tanuld azt, amit szeretsz!
Gimnazistáink 4 fakultációból választhatnak:
biológia-kémia, képzőművészet, történelemgeográfia és matematika-informatika-fizika.
Így olyan tantárgyakat is tanulhatnak, mint a
genomika, ökoturizmus, adatbázisok vagy reklám-dizájn.
Ahol az iskola nem csak tanulásból áll
A koronavírus ellenére is diákjaink az utóbbi 3
év alatt 65 országos és nemzetközi versenyen indultak és több mint 450 díjat nyertek. Tehetségüket olyan szakkörökben élik ki, mint a KGSzT
színjátszó társulat, a 4 énekkar, biológia-, történelem-, földrajz-, turisztika- vagy a festészetszakkör.
Idén a Sulirádiót is restartoltuk, amely a Suli
TV-vel együtt a MaMuT (Márai Multimédia Társulat) reszortja. The Márai Thinkers név alatt fut
az angol nyelvű podcastunk, a máraisok szívét
pedig a Bojler iskolaújság melegíti.
A Diákönkormányzat tárt karokkal vár mindenkit, aki szeretne segíteni a diáknapi vetélkedő, a Mikulás-nap vagy a diákbál szervezésében.
Elérhetőség
FB: @Márai Gimi
IG: @msgdok
www.maraigimi.sk
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ROZSNYÓ,
R
OZSNY
YÓ
A SZÜLŐVÁROSOM
„Rozsnyó völgyben fekszik magas meredek h
heee-duss
gyek között, mint alamizsna-krajcár a koldus
en,,
kalapjában” – írja róla Petőfi Úti jegyzeteiben,
égamikor Gömörön utazik keresztül. Lázban égzá-tem, hogy egy ilyen híres költő – akkoriban százümomra a költők költője – megemlékezett szüénii
lővárosomról. Aztán ahogy Irénke tanító néni
tja
j a)
(Ambrus Irén, az SZMPSZ 2021-es díjazottja)
tok
azt is megtanította Petőfiről, hogy a Kárpátok
eti,,
vadregényes táját csodálja, ámde nem szereti,
akkor életemben először vettem a bátorságot,, éss
azt mondtam, a költő is csak gyarló ember, azz
on-ő ítélete is megbicsaklik időnként. A sors azonn iss
ban mindenkinek tartogat fordulatot, így én
om
a Kisalföldön, Klapka városában üldögélve írom
ünezeket a sorokat, a Komáromi Napok megünneplésére készülve.
zsaa
Rozsnyó-Rožňava-Rosenau a három rózsa
ből
városa, nevét a német Rosenau-rózsaligetből
vi-eredeztetik, címerében is szerepel a három virág, kék alapon sárgával és két kalapáccsal. A
á-hagyomány úgy tartja, hogy a virágok az itt b
báák,,
nyászott aranyat, ezüstöt és rezet szimbolizálták,
ék,,
de akár a három nemzetiséget is jelenthetnék,
amelyek az évszázadok során meghatároztákk a
mett
város alakulását. A középkorban a várost német
ajd
d
bányászok alapították és virágoztatták fel, majd
ní-1410-ben szabad királyi bányavárossá nyilváníro-tották, az újkorban a magyar polgárság és iparoban
n
sok Rozsnyója lett (Kovács, 2008). Napjainkban
ma-pedig egyre inkább a szlovákság városa, a maján
n
gyarok aránya a 2021-es népszámlálás alapján
mindössze 18,77%-os volt.
tu-Az említett korok lenyomata a szociokultumrális viszonyokon túl hagyományosan a műemtér
ér,,
lékekben köszön vissza. A négyszögletű főtér,
ült
lt..
a Ring a boltsorával a város fénykorában épült.
n, a
A bányászat a gótikus katedrális büszkeségén,
ön,
több mint 500 éves Metercián is visszaköszön,
etttee
ahol Szent Annát harmadmagával örökítette
kép
meg a festő a rozsnyói bányaoldal előtt, és a kép
korr
bányászattörténeti jelentőséggel bír. A középkor
ájjátt
aranykora után a város a török ostrom próbáját
ze-is kiállta, amelynek szimbóluma – a főtér közeallá-pén álló Őrtorony – is őrzi ezt az emléket a faláára
ra
ba fúródott ágyúgolyóval. Rákóczi dicső korára
neek
n
a Nehrer-ház/Lábas-ház emlékeztet, amelynek
czi
cz
pincéjéből a városi legenda szerint a Rákóczi
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libertásokat a ma már elfalazott aknákban szállították. A Drázus-parti Athén, a boldog békeidők
városát az evangélikus és katolikus főgimnázium
épületei őrzik és a Vasas gyógyfürdő ma már
másra szolgáló épületei.
A kötelezően útba ejtendő nevezetességeken
túl pedig hová vinném el a kedves Olvasót, ha
én kalauzolnám? A számomra oly kedves, vörös
téglás, szecessziós ihletésű református templomba. Mindenszentekkor elmennénk gyertyát
gyújtani Móricz Bandika, Móricz Zsigmond
korán elhunyt kisfiának sírjára. Elvinném a
Pósch-kertbe, ahol lekuporodhatnánk a szökőkút szomorú-szép szobra mellé egy jó könyvvel.
Föltekernénk a Kálváriára, a Hármas-hegy legalacsonyabbikára, és bejárnánk a Zsolnay-manufaktúra 30-as években épített, tizennégy stációját. Megmutatnám neki a Szilvássy-villát egy
korabeli képeslapon, és a szocializmus alatt lecsupaszított épületet, ami maradt belőle. Elvinném a Kláštorba, a kulturális-kreatív központba,
ami a ferencesek kolostorába lehelt új életet, és
ahol talán valamilyen kortárs magyar művészeti
kezdeményezésnek is helyet találhatnánk.
Sajnálnám azonban, ha ezek után nem mutathatnám meg a város tágabb környezetét
is. A főtéren álló Andrássy Franciska-szobor
megtekintése után az Andrássyak nyomán indulnánk el. Ezúttal azonban nem Betlérbe és
nem is a mauzóleumba mennénk, bár Andrássy
Dénes és Franciska, a régió jőtevőinek nyughelye is ámulatba ejtő hűséges kutyusuk szobrával,
Tascherl-el, de sokkal inkább azt mutatnám
meg, mit jelentett valóban nemesnek lenni.
A krasznahorkaváraljai Andrássy-Képtárban
megnéznénk az Attila halálát, és elmesélném,
hogy az 1909-ben befejezett múzeum volt a mai
Szlovákia területén a falusiak számára is az első
szabadon látogatható képtár. Vagy azt az emléktáblát, ami az 1890-es évek végén, az Osztrák-Magyar Monarchiában elsőként létrehozott
nyugdíjalapnak állít emléket, amelyet Andrássy
Dénesék az uradalmi dolgozók számára alapítottak. A másik irányba elindulva Gombaszög
felé venném az irányt, és a most készülő, a pálos
szerzetesek leleteit bemutató Andrássy-kúriát, a
Sine Metu egyesület múzeumát venném célba.
És így folytatódna kifáradásig, újabb helyekre
mennénk, az én szívem pedig hol összeszorulna,
hol izgatottan várná, mik azok a kincsek, amiket
még felkutathatok, amiket még megmutathatok
a volt Gömör vármegye legrégibb és legtöbb viszontagságot megélt városából és tágabb pátriámból.
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Minden tanévkezdés bizakodással teli,
hátha jobb lesz az előzőnél, és minden
tanévzárás egy dolgos, munkával teli
időszak lezárása. De vajon milyen volt
az idei tanév köztes időszaka? Az értékelés decensen fogalmazva akár így is
hangozhatna: a tanév nem a megszokott terv szerint haladt. Nem írhatjuk
rutinosan a krónikákba, hogy szeptemberben ez volt, októberben az...,
mert sem ez, sem az nem úgy teljesedett ki, ahogyan elterveztük. Tudom,
tudom, mindig van a tarsolyunkban
B opció, de az elmúlt tanév inkább a
C opció felé tendált. Megjegyzem, a
„hogyan megoldani a lehető legjobban a nem várt helyzetet” projektben
jeleskedett a pedagógustársadalom az
ország bármely pontján, az iskoláztatás bármelyik szintjén!
A gyakorló pedagógus tudja, mi a
dolga, mégis nagy kihívás volt ez a felemás instrukciókkal, érzelmekkel,
tartalmakkal teli időszak. Mert hogy
is volt? Anno Domini 2021 szeptemberében már két Covid-hullámot magunk mögött tudva azt reméltük, jobb
és tényleg „jelenlétibb“ oktatás vár
ránk. Aztán ahogy jöttek az esősebb,
borúsabb napok, úgy szállt el a közös
karácsonyváró műsorokra, a jelenléti oktatásra, a különféle programokra
vonatkozó remény. Valahol sejtettük,
most sem lesznek hagyományos szalagavatók, habár idén már kreatívabbak
voltunk, s a lezárások előtt gyorsan,
csendesen, de feltűztük a reménység
szalagjait a végzős diákoknak. Kényszermegoldásokkal volt terhes az ősz, a
tél, és megint visszavonultunk az online
térbe. A leporolt körömcipőm megint a
sarokban landolt, előkerült a jól bevált,
elnyűtt szabadidőruha, a papucs, a csizmát csak séta, orvoslátogatás és/vagy
bevásárlás esetén húztuk fel, barátunk
ismét a négy fal, az online tanítás, a véget nem érő indokolt és indokolatlan
intézkedések hada, a hétköznapokat a
húzd meg, vond meg megoldások jellemezték, mint például az alsósok mehetnek suliba, a felsősök nem, majd azok
is, majd megint nem, és heti szinten
tesztelések, eredmények felmutatása
(de csak a Covid-teszteké), karanténok,
oltások, nem oltások, felesleges bürokrácia… Aztán virtuális félévzárás, iskolai eredmények felmutatása felemás
cipőben, felemás hangulatban, de nem
utolsósorban felemás tudással! A tavasz

aztán levetette rólunk a megcsömörlött
járványt, az elnyűtt papucsom kidobtam a járvánnyal együtt a szemetesbe.
Közben fent, Pozsonyban eldöntötték,
idén már lesz érettségi. Igen, és tesztet
írnak azok, akik két évig szinte alig koptathatták az iskolapadokat. A papucsos
oktatás meghozta a maga gyümölcsét,
az eredmények önmagukért beszéltek.
Víruska visszavonult, helyette sokkal
rosszabb helyzet jött: szomszédaink háborúba álltak. Ezalatt lassan mindenki
visszatért az iskolába, és úgy tanítottunk, ahogy régen, igazi cipőben.
Az elhivatott pedagógus a két Covidtanév alatt számos változatot dolgozott
ki a mit és hogyan tanítsunk égisze
alatt, óvodától egyetemig. Tették dolgukat az oktatást segítő szervezetek, véleményt formáltak a szaklapok hasábjain
a szakavatottak. Pusztába kiáltott szavak maradnak? Meglátjuk. Megszoktuk
a mindennapok taposómalmát, s bár
rohadt nehéz volt, végigcsináltuk.
A tanév célegyenesében vannak még
meglepetések.
Fönt, Pozsonyban, az iskolai reformot ütik nyélbe, pontosabban szeretnék, hiszen a jelenlegi vezetés csak
Covid-oldó volt eddig. Ilyen summával
nem lehet új választást nyerni, új cipő
kell, hát varrjunk. Az se baj, ha nem
kényelmes, csak új legyen… A mentorprogramot már nem is említem.
De nem lenne teljes a kép, ha elsiklanék afelett, hogy fény van az alagút
végén… Pénz – az még nincs, de pedagógusok, netán megvirrad? Lesz
fizetésemelés? Ki tudja? Ja, hogy talán
utcára kell menni érte, s majd velünk
tapsol vagy tüntet a miniszter is? Vagy
marad minden a régiben? Vagy egyre
lejjebb csúszunk?
Mindeközben kezünk alatt felnő egy
újabb nemzedék. Felemás cipőben. Hogyan, milyen tudással, hittel vértezzük,
vagy tudjuk-e egyáltalán felvértezni
őket? Cél-e a flexibilitás, kreativitás
mellett az elengedhetetlen közös tudás
is, amit mindenképp át kell/ene adni?
Szerintem igen. Ha be akarjuk pótolni a
lemaradást, akkor van mit behoznunk.
Odafentre üzenjük, ideje elővenni a
kaptafát, s jobb lábbelit csinálni, mert
szorít az idő és szorít a cipő…
Idelentre végtelen türelem kéretik.
Addig is, kollégáim, jó pihenést, kellemes nyarat. Ősszel ne felejtsen senki
papucsot venni… Hátha.
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PETRES CSIZMADIA GABRIELLA

„KÖZELÍTENI EGYMÁS ÁLLÁSPONTJAIT”
BESZÉLGETÉS TÓTH GÁBORRAL

Fizikatanár, matematikatanár, drámatanár. A rozsnyói származású
Tóth Gábor – akit általában Tógaként ismernek – egy igazi reneszánsz pedagógus, aki a humán- és
természettudományi érdeklődését
rendkívül kreatív módon harmonizálja össze, és mindkét területen
folyamatosan keresi a megújulási
lehetőségeket. Hol a diákszínjátszó-csoportjával készít egy új darabot vagy a Vekker Műhellyel vezet
drámapedagógiai foglalkozást, hol
a fizika- és matematikaoktatásban
keresi a kornak megfelelő új módszertani megoldásokat. Ha pedig ez
nem elég, akkor szabadulószobát
tervez Komáromban. Innovatív
ötleteiről, vibráló személyiségéről
több rendezői díj és a legjobb komáromi pedagógus díja is tanúskodik. Tógával a pedagóguspályáról,
a humán- és természettudomány
összehangolásáról beszélgettünk.
Pedagóguscsaládban nőttél fel, a
szüleid ugyanabban az iskolában tanítottak. A családi minta hatására
automatikus volt a tanári pálya választása?
A szűk családi környezetemben
legalább tíz pedagógus található, így

mi együtt nőttünk fel a pedagógusi
pálya minden örömével meg bajával. Néha a tesómmal elbújtunk az
igazgatói irodában, és ott vártuk meg
az elnyúló konferenciákat, vagy az
anyum fizikaszertárában a mágnesekkel múlattuk az időt. A szüleim
nagyon aktív és elkötelezett pedagógusok voltak, anyum folyamatosan
versenyekre hordta a gyerekeket,
apum eléggé meg is ütötte a bokáját
az iskolákért való kiállás idején. Ők
mégis arra kértek, bármilyen pályát
válasszak, csak tanár ne legyek, ezért
a középiskola végén az orvosit céloztam meg.
Végül mégis a fizika-matematika
tanári szakot választottad…
Igen, mert már a felkészülés vége
felé sejtettem, hogy nem akarok orvos lenni, hanem valójában a pedagógia, a tanítás érdekel. Azért becsülettel kitartottam a felkészülés során,
fellebbezéssel fel is vettek a kassai orvosira, de mintegy mellékvágányként
beadtam a jelentkezésemet Nyitrára,
tanári szakra is. Egy másik felvételire
nyilván nem tudtam az orvosi mellett
felkészülni, ezért egy olyan szakpárosítást választottam, ahol nem kellett
felvételizni – a fizikatanár-jelöltek-

ből már akkor is hiány mutatkozott.
A matek szak adott volt, de lehettem
volna akár matek-angol vagy matek-magyar szakos is (sok magyar
vonatkozású versenyre jártam, szüleim valamelyik fiókjában ott lapul
három Kazinczy-díjam). Az egyetemen aztán érdekes módon elszeretett
a fizika, már kb. a 3-4. szemeszterre
kikristályosodott előttem, hogy ezzel
szeretnék a továbbiakban foglalkozni, a doktori munkámat is a fizika
módszertanából írtam.
Mindeközben már diákként is nagyon intenzíven jelen volt a színjátszás az életedben. Hogyan fonódott
össze a természettudományi és humán érdeklődésed?
Ha belegondolunk, a bölcsész- és
természettudományi gondolkodásmód összekapcsolódása a 20. század
előtt természetes jelenség volt – Einstein hegedült, Heisenberg zongorázott, a reneszánsz idején a természettudomány, a teológia, az irodalom és
az alkímia kibogozhatatlan, komplex
egységet alkotott. A tudományterületek szétszálazási kísérlete mára mintha kezdene ismét összegubancolódni,
egyre nagyobb szükség van azokra a
szakértőkre, akik természettudomá-

NÉGYSZEMKÖZT

nyosan, műszaki szempontból képzettek, ugyanakkor humán típusú
kreativitással közelítik meg a problémákat. Abban már egyetemistaként
biztos voltam, hogy olyan matek-fizika szakos tanár leszek, aki színházba
és moziba jár, sokat olvas, viszont ha
valamilyen bölcsész szakot végzek,
nem valószínű, hogy hobbiból differenciálegyenleteket fogok megoldani.
A
színjátszás
szeretetét
az
alapsuliból hoztam, ahol Klobusnyik
Sárika tanító néni vezetett egy
színjátszócsoportot. A gimiben inkább szavalóversenyekre, Szép magyar beszédre jártam, aminek leginkább azt a részét szerettem, amikor
fogalmazást kellett improvizálni.
Amikor Nyitrán Miklós Laci megszólított azzal, hogy egy egyetemistákból
álló színjátszócsoportot akar alapítani
(ez lett a NYEKK), nem nagyon kellett megerőltetnie magát, hogy rábeszéljen a csatlakozáshoz.
Azóta többféle korosztállyal is dolgoztál már rendezőként.
Az egyetem után természetesnek
éreztem a folytatást. 2007-ben létrehoztuk a Gurigongo Symposiumot, de
ez inkább színházszervezésről szólt,
mintsem színházcsinálásról: felolvasószínházakat, kultúrkommandós
akciókat szerveztünk a Jókai Napokon. 2013-ban kerültem a komáromi
Marianumba, ahol éppen nem működött színjátszócsoport, és lényegében azóta – egy év saját döntésű
szünetet és egy év covidos kényszerszünetet leszámítva – folyamatosan
aktív a csoport. Azt hiszem, most
érzem a legjobban magam színházvonalon. A NYEKK nagyon nyers
volt még, hályogkovács-módra dolgoztunk, egy komáromi felnőtt csoporttal is próbálkoztam egy ideig, ott
viszont autoritásproblémákba ütköztem. Idővel kitapasztaltam, hogy a
középiskolás korosztály áll hozzám
a legközelebb. A Vekker Műhelyhez
is azért csatlakoztam, mert szeretem
a gyerekkel való drámapedagógiai
munkát.
Idővel lett egy drámatanári végzettséged is.
Igen, az ún. Gabnai-féle kétéves kiegészítő képzésre jártam, ami akkor
épp a Színművészeti Egyetem égisze
alatt működött. Nagyon jó emlékeim
vannak róla, tényleg rendkívül hasznos volt. Jó tanáraim voltak, sokat

tanultam tőlük, izgalmas időszak volt
ez az életemben.
Kik azok a tanárok, akik meghatározták a későbbi pályádat? Nemcsak a drámatanárokra gondolok…
Nagyon sok tanárnak vagyok hálás. Említhetnék alapsulisokat is, csak
nagyon hosszú lenne a lista. Húzzuk
meg a vonalat az egyetemnél. Szeretettel és szívesen emlékezem vissza a
fehérköpenyes, nagy tudású triumvirátusra, Gál Tiborra, Kecskés Árpádra, Morvay Lászlóra, akik mellett üde
színfoltot alkotott Teleki Aba. Vele a
mai napig tartom a kapcsolatot, időnként egy-két órás Skype-beszélgetést
folytatunk módszertanról és egyéb
kérdésekről. A matekosok közül szívesen emlékszem László Bélára, Tóth
Jánosra, Komzsík Attilára, Kmeť Mária tanárnőre. A drámapedagógián
kiemelkedett Gabnai Kati, aki mint
egy tyúkanyó összefogta a csapatot,
élvezetes órákat tartott az alkalmazott
drámát tanító Eck Juli, nagyon bírtam
Rudolf Éva néni stílusát is. Színházi szempontból mégis talán Perényi
Balázs gyakorolta rám a legnagyobb
hatást. Nagyon igaznak és fontosnak tartom azt a fajta gondolkodást,
amit ő képvisel a színházról – a
Sztanyiszlavszkij-féle pszichologizáló
megközelítés helyett inkább a pajkosabb, bohóckodóbb, kreatívabb, közösen gondolkodó színházideál felé
húz. Ezt a munkamódszert igyekszem
érvényesíteni a saját csoportomban is.
Ha munkamódszerről beszélünk
– hogyan zajlik a középiskolásokkal
való színjátszás, milyen a munkafolyamat?
Nincsenek kötött szabályok, ugyanakkor rengeteget alapozunk. A kezdő
fázis nagyon elnyújtott, óvatosan kóstolgatunk meg mindent és nagyon
pazarlók vagyunk. Előfordul, hogy
az összeimprovizált, átbeszélgetett jelenetekből csak egy mondat marad
meg a végleges változatban. Ez nem
baj: ha egy jelenet nem működik, fel
kell áldozni, még akkor is, ha rengeteg
energia van benne. A teljes munkafolyamatot végigkíséri egy segítő, Miklós
Laci, az eredeti nyekkes alapító ősatya.
Ő a dramaturg, akivel vagyunk olyan
közvetlen viszonyban, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. Nála nem az
a szempont, hogy mennyi munka van
egy jelenetben, ha műteni kell, ő műt.
Pl. a Fehérlófia végén szerepelt egy rap,
amit a gyerekek írtak, és amit eredeti-

leg a tapsrend végére ütemeztünk, de
idővel kiderült, hogy nem szolgálja a
darab hangulatát, ezért el kellett engednünk. A jeleneteknél igyekszem
konszenzusra jutni, de azért a rendezőnek illik a legprofibbnak lenni, a legnagyobb többlettudással rendelkezni a
témával kapcsolatban. Folyamatosan
beszélgetünk a gyerekekkel, amikor
szövegírós próbáink vannak, a gyerekekkel együtt firkálgatunk. Akik elkapják ennek az ízét, nagyon jó ötletekkel
jönnek elő. A gyerekek hálásak azért,
ha meghallgatjuk a véleményüket vagy
komolyan vesszük őket. Rengeteg múlik a kommunikáción – ha nem primitív, Fb-színvonalú kommunikációt
folytatunk, hanem meg tudjuk mutatni egymásnak az álláspontjainkat,
esetleg közelíteni tudjuk azokat, óriásit
haladhatunk.
Miben más a színjátszócsoportvezetés, mint egy tanórai munka
megszervezése?
Pedagógusként nagyon élvezem
azt a szabadságot, amit egy szakkörvezetés kínál: csak a saját magunk
vállalása köt minket, ha úgy döntenénk, hogy egész évben improvizálunk, úgy is jó lenne. Azt még nem
sikerült kitalálnom, hogy ezt a fajta
szabadságot hogyan gyömöszöljem
bele a tanórákba. Van ugyanis néhány
radikális különbség a kettő között.
Színjátszócsoportba az jár, aki akar,
a tanórára meg az, akinek muszáj.
A színjátszóra egyfajta természetes
motiváció és érdeklődés hatására
érkeznek a gyerekek, és ezért hajlandók áldozatot is hozni, a tanórán
külső motivációs eszközöket kell bevetnünk. A tanórán muszáj bizonyos
dolgokat átvenni, nem lehet megkerülni, míg egy szakkörön lehetőség
van egyfajta szabad pancsikolásra.
A különbségek ellenére van arra
lehetőség, hogy egymásba szivárogjanak a kétféle színtér munkamódszerei?
Azt hiszem, inkább a pedagógiai
attitűdben találhatnánk közös pontokat. Fizikán csak nagyon-nagyon
ritkán lehet alkalmazni a drámás
módszereket, mert teljesen mindegy,
milyen szerepbe lép a diák, nem az
a fontos. Ott inkább tudományos
módszert kéne, hogy tanítsunk a
gyerekeknek: fogalmazz meg egy
hipotézist, végezz el kísérletet, értelmezd stb. A fő különbséget abban
látom, hogy a színházban az ember,
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a fizikában a természet az objektum.
A színházban mindig viszonyokról,
attitűdökről beszélünk, a fizikában
tényekről és cáfolatokról, a matematikában rendszerről, grammatikáról.
Elsősorban arra törekszem, hogy
olyanok legyenek a matek- meg fizikaórák, ahol mindenki a saját tempójában, de folyamatosan dolgozik.
Egy ideje már letettem arról, hogy
a táblánál oldassak meg feladatokat.
Az órán mindenki egyénileg dolgozik, én meg egy javítókulccsal rohangálok közöttük és nézem, mire
jutottak. A gyerekek eleinte berzenkednek ettől a módszertől, nekik
nyilván kényelmesebb, ha egyvalaki
számol a táblánál, és ők csak másolnak. Ennyiben közös talán a fizikaés matekóra meg a diákszínjátszás
– nagyon szeretem, ha a gyerekek
aktívak és dolgoznak.
Hogyan fér meg a szigorú matekés fizikatanárról alkotott kép és a
laza drámatanárról alkotott elképzelés a gyerekek fejében?
Amikor tanítási óra van, igyekszem elválasztani a két szerepet.
Biztosan akadnak olyanok, akik azt
mondják, hogy ez nem sikerül, de
nagyon törekszem arra, hogy ne
kivételezzek a színjátszós gyerekekkel. Főleg az értékelésnél igyekszem
objektív maradni. Nyilván a színjátszósokkal könnyebben személyesebbé válik a viszonyunk, mert más
minőségben, más arcunkat mutatva
is találkozunk, több kontaktórát töltünk egymással. Azt hiszem, talán
megbocsátóbbak vagyunk egymással szemben. Ők talán könnyebben
elfogadják azt is, ha esetleg vacakabb
jegyet adok nekik, mert értik, hogy
ez nem a személyes szimpátiánk manifesztációja. Viszont mintha gyakrabban kérdeznének vagy könnyebben kérdeznének a tanórán is. De ez
a fajta személyesebb kapcsolat nemcsak velük alakul ki, egy érettségire
készülő, laboratóriumi méréseket
végző csapattal ugyanez megszülethet. Az optikai kísérlethez például
sötét kell, és mivel nincs tökéletes
redőnyünk, mindig decemberben,
délutántól estébe hajlóan végezzük ezeket a kísérleteket. Ilyenkor
ugyanúgy folyik egyfajta kötetlen
cseverészés, ővelük szintén eggyel
bensőségesebb a viszony a megszokottnál, mert tényleg több és lazább,
más minőségű időt töltünk el, mint
a többiekkel.

Milyen lenne számodra az ideális
munkabeosztás? Ha tehetnéd, hogyan hangolnád össze a különböző
érdeklődési területeidet?
Sokkal jobban szeretnék mindig
csak egy dologra összpontosítani, egy
dologban elmélyülni, mint párhuzamosan futtatni a különböző projekteket. Egy számomra tökéletes világban két hónapon keresztül matek- és
fizikatanárként, epochális rendszerben dolgoznék, aztán egy hét pihenő
következne. Ezután egy hónapon át
vekkereznék, ismét jönne az egy hét
pihenő. Majd egy hónap alatt összeraknánk a gyerekekkel egy jó kis darabot, pihennénk, aztán jöhetne egy
szabadulószoba-tervezés. És így tovább. Ez az állandó multitasking sokkal többet kivesz az emberből, és attól
tartok, előbb-utóbb az egyik tevékenység a másik rovására megy. És akkor
még nem beszéltünk a családról, és
arról, hogy mindig ők szenvedik meg a
dolgot, holott meg kell teremteni rájuk
is az időt. Ez egy ilyen világ: permanens kapcsolótábla-igazítás.
Említetted az epochális oktatást.
Ha jól tudom, vannak ezzel kapcsolatban is tapasztalataid.
A pályám elején öt tanévet Gútán
tanítottam, ott tettem kísérletet az
epochális oktatásra, egy-két helyen be
is mutattam a projektemet. Mindig az
volt a pedagógusok véleménye, hogy
„igen, de…”. Azt hiszem, amíg ilyenek
a pedagógusok körülményei, túl erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy ekkora
változásokat vigyünk véghez. Pedig
a 45 perc alatt zajló „lediktálom, felmondom, leosztályozom” rendszer
mára meghaladott. Ezt jól bizonyította az online oktatás is. Amíg egy
pedagógusnak heti 23 az órakötelezettsége, és annyi a bevétele, hogy
kénytelen mellette kiegészítő munkát
vállalni, ha a margarin mellé valamilyen könyvre is vágyik, miközben
bizonyos szülőkkel és gyerekekkel
egyre nehezebb konszenzusra jutni,
addig nem nagyon találunk energiákat arra, hogy érdekes módszertani
kísérletezésekbe fogjunk. Két dolgot
lehet tenni: asztalt borítva ki lehet
szállni a pályáról, vagy a lehetőségekhez mérten működni, a szűk keretek
között élvezni azt, ami van – nem
ideákat kergetni. Igazából úgy érzem,
egyelőre a helyemen vagyok. Továbbra is érdekelnek a kísérletezések, jó
lenne meghonosítani ezt-azt, de ahhoz, hogy komolyabb módszertani

reformot éljünk meg, egy héten 15
óránál többet nem kéne tanítanunk,
és hozzá kéne nyúlni az oktatásszervezési keretekhez. Egy jó kooperatív
órát nem lehet 45 percben megvalósítani, ráadásul egy ilyen óra előkészítése három órás meló, és ez még csak
egy osztálynak szól.
A kísérletezéshez tartozik a
szabadulószoba tervezése is?
A Kalicka projektet egyelőre lezártam, a szabadulószobát elvitte a
pandémia. De ősszel terveztem egy
másik szabadulószobát a komáromi
erőd számára, ami az egyik komáromi
boszorkánypert dolgozza fel. Zárójelben megjegyzem: Bence fiam a 12-13
éves vekkeres gyerekekkel együtt az
NFGreen Kids vekkeres gyerekfesztiválra készítettek egy szabadulószobát.
Néha ránéztem a munkafolyamatra,
hogy jók-e a feladatok, de láttam,
hogy szépen összerakták. Meg voltam
győződve, hogy amikor ott leszünk a
fesztiválon, ők levezetnek egy-két játékot, aztán megunják, és a nyakamba
szakad az egész, vezethetem a játékokat. De nem: reggeltől késő estig folyamatosan dolgoztak, üzemeltették.
Min dolgoztál a pandémia idején
– és mivel foglalkozol most?
Az online oktatás alatt olyan szakmai
hatások értek, aminek köszönhetően
egy csomó mindent újra kell rendszereznem meg átgondolnom a tanítási
gyakorlatomban. Most ennek a reflektálása zajlik. Matekból, fizikából annyit
készülök az órákra, mint amikor kezdő
tanár voltam. Ez megint sok energiát
visz el, de közben nagy örömet is okoz,
lelkesít, valami érdekes dolog formálódik bennem, körülöttem. Leginkább
az a kérdés izgat, hogy a digitális eszközök hogyan segítik a már meglévő
módszereinket. Szeretnénk egy kiváló
fizikakönyv módszertani adaptálását is
elvégezni, a kor kihívásaihoz igazítani.
Már egy ideje fokozatosan számolom
fel a gyerekekkel a tankönyvet és a
füzetet, és új formába öntve, saját csomagba gyúrjuk a tananyagot. Emellett
egy színjátszós projekt is fut, a tavalyi
csapat nagymértékben lecserélődött,
most a frissek vannak többen. A csoportot mindig az első fellépés rántja
össze, nagy kohéziós erőt jelent az első
taps, amit a szülőktől kapnak a gyerekek. Várjuk a fellépés lehetőségét.
Köszönöm a beszélgetést!
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ONLINE ERŐSZAK ÉS ANNAK MEGELŐZÉSE
AZ ISKOLÁBAN – EGY EMBERI JOGI OKTATÁSI
MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS
Az emberi jogi oktatásnak hármas célja
van. Egyrészt célja, hogy a diákok megismerjék a jogaikat, az emberi jogokat
és tudják, hogy azok mit jelentenek
rájuk nézve. Másrészt célja az is, hogy
a tanulási folyamat alatt minden résztvevő jogai, emberi jogai érvényesüljenek, így senki se legyen kirekesztve,
diszkriminálva, mindenki élni tudjon
a például a szólásszabadság jogával és a
tanuláshoz való joggal. Az emberi jogi
oktatásnak célja az is, hogy a tanulási
folyamat arra sarkallja a résztvevőket,
hogy kiálljanak mások emberi jogaiért
és aktívan tegyenek a jogok érvényesüléséért (CoE, 2020, 19).
Az online agresszió és a cyberbullying témáján keresztül jól be lehet mutatni az emberi jogi oktatást
és annak alkalmazható módszertanát.
Miközben egy pedagógusnak tartania
kell bizonyos kereteket, valamint morális értékeket kell közvetíteni a diákok
felé, megengedheti magának, hogy ne
tudjon mindig mindent és néha átadja
a kezdeményezést, sőt, magát a tanítást is a diákoknak. Különösen igaz ez
akkor, ha az online agresszió formáiról
van szó.
Az iskolai bántalmazást és zaklatást
Dan Olweus kezdte el kutatni és definiálni (Buda – Péntek, 2010, 1), majd a
2000-es években az internet fejlődésével és a közösségi média platformok el-

terjedésével (Facebook – 2004, Twitter
– 2006, Instagram – 2010, TikTok –
2016/2018) megjelent a cyberbullying
és az online agresszió/erőszak. A folyamatosan fejlődő technika mindig
új és új online agressziós formáknak
ad teret, így pedagógusként, prevenciós szakemberként is nehéz vele tartani a ritmust. Az emberi jogi oktatás
módszertana teret enged annak, hogy
a diákok esetlegesen jobban ismerik
az online erőszak formáit, illetve építeni tud arra, hogy milyen személyes
tapasztalataik vannak, és milyen esetekről hallottak a környezetükben.
Egy emberi jogi oktatási/tanulási folyamatban egyenlően vesz részt a diák
és a tanár, mindenkinek van tere, hogy
tanuljon. A pedagógus lehet, hogy a
TikTokon előforduló trendeket tanulja meg, a diák pedig lehet, hogy arról
tanul, hogy egy sztereotípia megerősítésével hogyan járul hozzá egy káros
társadalmi norma fenntartásához, ami
miatt egyes csoportok emberi jogai
kevésbé érvényesülnek.
A cikk végén bemutatok néhány –
az emberi jogi oktatási programunk
több éves tapasztalatából kirajzolódni
látszó – megfontolandó módszertani
javaslatot arra vonatkozóan, hogyan
érdemes nekiállni az online agresszió
vagy a cyberbullying témakörének.
Előtte azonban elengedhetetlen, hogy

röviden körüljárjuk az online agreszsziót és annak jogi szabályozását, a
felmerülő dilemmákat és az aktuális
trendeket. Mint azt korábban említettem, nem baj, ha egy pedagógus nem
ismer mindent, azonban bizonyos keretek között kell tartania a beszélgetést
és közvetítenie kell morális értékeket,
ami ebben a témában – mint ahogy
sok más emberi jogi témában is – különösen fontos.
ONLINE ERŐSZAK ÉS
CYBERBULLYING

Fontos, hogy a cyberbullying az online agresszió egy része. Az online
agresszió definiálása nehéz a folyton
változó környezet miatt, mutat rá az
Európa Tanács ezzel foglalkozó munkacsoportja, a T-CY Working Group,
azonban megpróbálják definiálni a jelenséget: „olyan számítógépes rendszerek felhasználásával történő agresszió,
vagy az azzal való fenyegetés, aminek
a hatása, vagy a lehetséges hatása fizikai, szexuális, pszichológiai vagy anyagi kárt vagy szenvedést okoz, valamint
kihasználhatja az áldozat körülményét,
tulajdonságait vagy egyéb sebezhetőségeit” (CoE T-CY, 2018, 5) (A definíció
az Isztambuli Egyezmény 3. cikkének
egy olyan változata, amibe az online
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részt beemelték). Ezzel szemben a
cyberbullying egyik bevett definíciója
másra helyezi a hangsúlyt: „Egy agreszszív tevékenység, melyet elektronikai
eszközök segítségével ismétlődően követett el egy csoport vagy egy személy
az áldozattal szemben, aki nehezen
tudja magát megvédeni” (Smith et al.,
2008, 376). Ugyan a definíciók az ismétlődő jelleg és a nagy erőkülönbségen kívül részben fedik egymást,
a cyberbullyingot inkább szokták az
iskolai kontextusra alkalmazni, ahol a
résztvevők fiatalok, míg az online agresszió, online erőszak egy kortól független gyűjtőfogalom, aminek altípusa
a cyberbullying is.
Ugyan az iskolákhoz a cyberbullying
témakör van közelebb, most mégis
az online agressziót fogom kicsit keretezni, pont azért, mert annak egyes
elemei és formái ugyanúgy tetten érhetőek a cyberbullyingban, és míg tanárként jó tudni a különbséget, a diákok gyakran összemossák a kettőt, és
érdemes erre is felkészülni. Kimerítő
listát nem lehet írni arról, hogy mi számít online agressziónak, de többek között ide kell értenünk a gyűlöletbeszéd
online kifejeződését, a zaklatást, az
online zsarolást, a fenyegetést, a nem
kívánt szexuális tartalom megosztását, a doxingot és a groomingot is. A
grooming az, amikor egy felnőtt egy
gyerekkel érzelmi kapcsolatot alakít
ki egy jövőbeni szexuális bántalmazás
céljával. A doxing alatt azt értjük, amikor valakinek az offline elérhetőségeit
teszik közzé online. Tipikus példája a
doxingnak, amikor valakinek a telefonszáma, lakcíme vagy munkahelye
online elérhetővé válik a nyilvánosság
számára.
Az online agressziónak – csakúgy,
mint a cyberbullyingnak – súlyos következményei lehetnek mind az áldozatra, mind az elkövetőre nézve. Arató
vonatkozó szakirodalmi áttekintése
kimerítő a témában, itt néhányat említek a legfontosabb következmények
közül. Az áldozatok és az elkövetők
egyaránt lehetnek frusztráltak, szoronghatnak, lehetnek szuicid gondolataik, megnő az önsértés veszélye,
alacsony az önbecsülésük, elszigeteltek lehetnek másoktól, megnőhet az
alkohol vagy a drogfogyasztás, stb.
(Arató, 2021, 32–33). Ugyan az elkövetőre és az áldozatra nézve a következményekben nagyon hasonló lehet a
cyberbullying és a bullying, az online
agresszió egyik nagy veszélye, amire a
grooming és a doxing is rámutat, hogy

sokszor nem áll meg az online térben,
hanem hatással bír a támadott személy
fizikai létezésére is, így egy idő után a
veszély már nem csak az online térben
van jelen.
Ugyan az online erőszakot egyre
többen kutatják és egyre több átfogó
tanulmány készül, amiről egy jó áttekintést ad az Európa Tanács ezzel foglalkozó munkacsoportja (CoE T-CY,
2018), nagyon nehéz megállapítani,
hogy pontosan az állampolgárok hány
százalékát érinti. Ugyanez a helyzet a
cyberbullyinggal: a különböző definíciók és a mérés nehézsége miatt nehéz
pontosan megállapítani, hogy a diákok
hány százalékát érinti a jelenség (Arató,
2021, 22–23). Azt azonban lehet feltételezni, hogy a 2020-as COVID-járvány
után az online oktatás bevezetésével a
cyberbullying nőtt – és új formákat is
nyert. Érdemes azonban néhány példán keresztül mégis megnézni, hogy
hogyan jelenik meg az online erőszak.
2017-ben az Amnesty International
4 000 nővel készített interjút 8 országban, melyben arról kérdezték őket,
hogy éltek-e át valaha online agressziót. A válaszadók 23%-a tapasztalt már
online agressziót. A bántalmazások
vagy zaklatások több mint a fele (58%)
rasszista, szexista, homofób vagy
transzfób volt (Amnesty International, 2017). A Simon Wiesenthal Center is rendszeresen tesz közzé anyagokat, melyben egy-egy téma jelenlétét
vagy egy-egy platformot vizsgálnak.
2021-ben azt nézték meg, hogy milyen agressziónak és gyűlöletnek ad
teret az egyik legújabb social media, a
TikTok. Jelentésükből kiderült, hogy
a holokauszttagadás, a neo-nácizmus,
a fehér felsőbbrendűség, az iszlám
extrémizmus, az iszlámellenesség, a
fegyverek promotálása, a rasszizmus
és az LMBTQI-ellenesség is nagyban
jelen van a TikTokon, és a platform
moderálása hagy kivetnivalókat maga
után (SWC, 2021). Sokszor felmerül
az online erőszak kapcsán a szólásszabadság mint emberi jog, amit nem
lehet korlátozni moderálással. Ez ellen az érv ellen megfontolandó az is,
hogy az erőszak engedése pont úgy
korlátozza a szólásszabadságot, csak
a másik oldalon: akik ellen irányul az
erőszak, egy idő után nem teszik közzé
a gondolataikat, később nem használják a platformokat és így nem is férnek
hozzá az információhoz, mutat rá az
Amnesty International egy másik kutatása, a Toxic Twitter (Amnesty International, 2018).

Az államoknak tehát kötelességük,
hogy megvédjék az embereket online
módon is és visszaszorítsák a gyűlöletet és az agressziót, ahogy ezt az Isztambuli egyezmény 3. cikke kimondja.
Ennek ellenére alig találni olyan átfogó iskolai programot, mely az online erőszak visszaszorításáról vagy a
cyberbullying megállításáról szólna, a
tanároknak, pedagógusoknak maguknak kell keresni mindenféle elérhető
óravázlatot vagy programot, ha ezzel
iskolájukban foglalkozni szeretnének
(Arató, 2021, 33).
AZ ONLINE AGRESSZIÓ MEGELŐZÉSE AZ ISKOLÁBAN

Az elmúlt tanévek online oktatási időszakai mindenképpen közelebb hozták a tanárok számára a problémát és
a saját bőrükön tapasztalhatták meg,
hogy milyen lehetőségek rejlenek az
online világban. Egy tanárképzésen
osztotta meg velünk az egyik résztvevő tanár, hogy ő is átélte az online zaklatást, amikor tudta nélkül készítettek
felvételt az órájáról. Minden tanárnak
kézzelfogható tapasztalata van az online világgal, és így talán a karantén
időszaka és a friss tapasztalatok egy
lendületet adhatnak ahhoz, hogy az iskolák és a tanárok elkezdjenek komolyan foglalkozni az online erőszakkal
és tenni annak visszaszorításáért.
A platformok moderálásán és az
elkövetők viselkedésének megváltoztatásán túl az online erőszak ellen a
legtöbbet a prevencióval lehet tenni.
Itt fontos, hogy a diákokban ki kell
alakuljon egy egészséges viszony az
online világuk és az offline világuk
között. Továbbá érdemes hangsúlyt
fektetni a digitális biztonságra és a
digitális szokások felülvizsgálatára: itt
lényeges elem az is, hogy a tanárok
és a szülők is ismerjék és használják
az alapvető biztonsági szokásokat,
lehetőségeket, hiszen az ő online jelenlétük modellként szolgál a diákok/
gyerekek számára. Ezen túl fontos,
hogy a diákok rendszeresen halljanak
a témáról, legyen terük erről beszélni, fontos, hogy a témával foglalkozó
foglalkozásokon vegyenek részt. Ami
pedig még ezen felül is sokat tud nyújtani, ha a közösségben, osztályban
egy olyan emberi jogokat tiszteletben
tartó légkör uralkodik, ahol a diákok
számíthatnak egymásra.
A fiatalok internethez fűződő viszonyáról szóló jó példákból többféle
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van, itt most talán elég megemlíteni
a Megan A. Moreno nevéhez köthető
modellt, amely három fontos területre
irányítja a figyelmet: (1) egyensúly az
online és az offline világ és valóságok
között, (2) pontos határok kijelölése,
ami utat mutat abban, hogy mi az,
amit lehet és mit nem lehet megtenni
online, (3) mindezekhez pedig elengedhetetlen a támogató felnőtt és az
őszinte légkör, ahol mindent meg lehet
osztani (Bene, 2021, 169).
A digitális biztonság kategóriájába
tartozik az erős jelszó használatától
kezdve a VPN-ek használatán keresztül minden, ami az adataink online védelmére irányúl. A digitális biztonság
nem egy egyszer beállítandó valami,
hanem inkább egy szokás, amit el kell
sajátítani, és mindig alkalmazni kell.
Mindig át kell gondolni, hogy rákattintok-e egy linkre, amit kaptam, hogy
elküldöm-e a képet ennek és ennek az
ismerősömnek, hogy megosztom-e
a helyzetemet az adott applikációval,
hogy megosztom-e az e-mail-címemet
az adott oldallal, stb. Tanárként érdemes időt szakítani arra, hogy a diákok
felmérjék a digitális biztonságukkal
foglalkozó szokásaikat és hogy megerősítsék őket. Többek között az Amnesty International-nek van egy 3 órás
magyar nyelvű online kurzusa a témában, ez hasznos lehet a tanároknak és
a diákoknak egyaránt (https://register.
academy.amnesty.org/).
A szociális készségek fejlesztésével csökken az agresszió. A szociális és érzelmi készségek (Social and
Emotional Learning – SEL) fejlesztése
bizonyítottan az egyik legjobb preventív megoldás a bullyinggal szemben, és
úgy tűnik, hogy a cyberbullying megelőzésére is nagyon alkalmas módszer
(Arató, 2021, 19, 140). A SEL alapelve,
hogy az önismeret, önmenedzselés, a

társas tudatosság, a felelős döntéshozatal és a társas készségek fejlesztésén
keresztül vezet oda az út, hogy a diákok jól érezzék magukat, egészséges
kapcsolataik legyenek és a tanulásban
is jól tudjanak teljesíteni (Zsolnai,
2005, 60–61).
Az emberi jogi oktatás önmagában
alkalmas a fenti készségek fejlesztésére, azonban az Amnesty International
Emberi Jogi Oktatási Programjának
van egy iskolai zaklatással foglalkozó
órája, ami különösen alkalmas lehet
a cyberbullying és az online erőszak
csökkentésére. Ahogy arról már korábban volt szó, az emberi jogi oktatás
módszertana nagyon sok kezdeményezést átad a diákoknak, így ezen az
órán is azzal kezdjük, hogy egy gondolattérkép segítségével begyűjtjük a
diákoktól azt, hogy ők mit értenek a
cyberbullying kifejezés alatt. Ezután
kicsit beszélgetünk róla, és tisztázzuk a fogalmakat a diákokkal. Utána
a diákok kis csoportokban dolgoznak
azon, hogy mi lehet az előzménye,
kiváltó oka a cyberbullyingnak vagy
egyes formáinak, majd megvitatják,
hogy mik lehetnek a következményei.
Sok diák felismeri, hogy az okok és a
következmények sokszor nagyon hasonlóak (magányosság, agresszió, szorongás stb.), és hogy a cyberbullying
nem önmagában létezik, hanem egy
rendszeren belül érdemes értelmezni, aminek része az iskola, az osztály,
a tanárok, a nem tanító iskolai alkalmazottak, a kortárscsoport, a család
és a fiatalok szűkebb környezete. Az
emberi jogi oktatási órákat mindig azzal zárjuk, hogy mit lehet tenni: akár a
cyberbullying visszaszorításáért, akár
az áldozat vagy az elkövető megsegítéséért, akár pedig azért, hogy az osztályban és iskolában olyan légkör ala-

kuljon ki, ahol a bullyingnak kevésbé
van táptalaja.
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CYBERBULLYING
MINDEN, AMIT TUDNOD KELL AZ INTERNETES ZAKLATÁSRÓL
A cyberbullying az elektronikus zaklatás (internetes zaklatás) egy új típusa a dominánsan kamaszkorúak
körében tapasztalható iskolai kiközösítésnek, amely tulajdonképpen
a durvább csúfolódásokból, kárörvendésből és fenyegetésekből álló, az
áldozathoz elektronikus úton eljutó
üzenetek sorozatát jelenti. Az egy vagy
akár több felhasználó által elkövetett
cyberbullying voltaképpen a modern
információs és kommunikációs eszközökön keresztül történő zaklatás melegágyának tekinthető (Janková, 2020,
13).
A ZAKLATÁS ÉS AZ INTERNETES
ZAKLATÁS KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉGEK

Mivel a hétköznapokban az internetes
zaklatás és a hagyományos értelemben
vett zaklatás fogalmát sokszor szinte
szinonimaként használják, ezért mindenképp fontosnak tartom eloszlatni
a fogalmak körül kialakult homályt.
A következő táblázatban összegyűjtöttem azokat az említésre méltó pontokat, amelyekkel rámutathatok a két
fogalom közötti különbségekre (lásd
1. táblázat).

Kétségtelen, hogy a zaklatás manapság egy másik dimenzióba lépett.
A technológia folyamatos fejlődésével
együtt az információközvetítő és kommunikációs technológiák a kibertérbe
helyezték át az agressziót. Az internetes zaklatás (elektronikus zaklatás,
cyberbullying, cybermobbing) szándékos, a zaklatás ismételt és célzott
formája, amely az információkkal
való visszaélés révén működik. Világszerte előfordul, magába foglalva azt
a fenyegetést, zaklatást, megaláztatást,
amelyet az internetet használó egyén
vagy csoport negatív viselkedése idéz
elő. A virtuális térben lezajló agreszszió formái különbözőek lehetnek,
azonban mielőtt rátérnénk ezekre,
fontos tisztáznunk pár alapfogalmat
(Paľovčíková, Černáková, 2018, 25).
Erőszaktevő – Az erőszaktevő ebben az esetben az a személy, aki a
virtuális világot és az azon keresztül
történő kommunikációt használja
egy vagy több áldozat megszólítására,
annak érdekében, hogy kárt okozzon
nekik vagy csökkentse a társadalmi
státuszukat. Az erőszaktevő identitásának feltárása bonyolult. Az internetes zaklatás gyakran megoldatlanná
válik. A támadó rengeteg platformot

Zaklatás

vehet igénybe (Facebook, sms, telefonhívások, Messenger, e-mail, Skype,
Instagram stb.), ahol az áldozatot
homofób, rassziszta, szexista, diszkriminatív előítéletekkel, általános
sértésekkel, pletykákkal és átverésekkel fenyegethet (internet 2).
Az áldozat – Az online zaklatásnak
gyakorlatilag bárki áldozatul eshet,
függetlenül az érintett vagy érintettek
társadalmi helyzetétől, nemétől vagy
korától. A bántalmazottsokkal nehezebb helyzetben találja magát, hiszen
a klasszikus zaklatással szemben nincs
hová menekülnie, sőt sok esetben
nem is ismeri az erőszaktevő kilétét
(Janková, 2020, 14).
Tanúk – Bárki, aki birtokában van
azon információknak, amelyek bizonyítják, hogy a bántalmazó a virtuális
téren keresztül zaklatja áldozatát, tanúnak nyilvánítható. Ilyen információ lehet pl. egy az erőszaktevő és az
áldozatok közötti csevegés vagy sértő
megjegyzés egy közösségi platformon
keresztül. A virtuális környezetben való
információmegosztás hatósugara óriási,
így a tanúk száma is igen magas lehet.
Azonban minél többen szereznek tudomást az esetről, annál több negatív hatás
éri az áldozatot (Janková, 2020, 15).

Internetes zaklatás

Többnyire egy bizonyos időintervallumra és térre korlá- Nincs időbeli és térbeli korlát.
tozódik, pl. iskolára, munkahelyre.
A támadó bárhol és bármikor kapcsolatba léphet az áldozattal.
Nincs lehetőség a menekülésre.
Gyakran fizikai bántalmazásba torkollik, amely fizikai
sérülésekkel jár.

A támadó és az áldozat nincs közvetlen kapcsolatban.
A bántalmazó pszichológiai eszközöket alkalmaz az áldozat manipulálása és bántalmazása céljából.

Az áldozattal (áldozatokkal) való hatalmi visszaélésnél
mérvadó a támadó(k) fizikai ereje.

A támadó(k) ereje a tudás- és információszerzésen alapszik.

Csak a résztvevők (érintett tagok) tudnak róla, pl. osztá- Amíg a kibertérben zajlik, addig szinte ellenőrizhetetlen. Terjedélyok, csoportok.
se gyors, bárkihez eljuthat.
A támadó(k) ismertek.
Az áldozat ismeri a támadóját.

A támadó(k) ismeretlenek.
A támadó nincs tisztában az áldozat reakciójával, ezáltal kevésbé
van tudatában az általa okozott kárnak.

A támadó csak azokat az áldozatokat választja ki,
akiken felül tud kerekedni.

A hatalmi különbségek könnyebben leküzdhetők.
Az elkövető támadást indíthat akár a felettesek és a hatóság ellen
is.
1. táblázat
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Anonimitás – A kibertérben történő zaklatás másik fontos velejárója
a névtelenség. Az anonimitás egyfajta biztonságot nyújt az erőszaktevőknek arról, hogy nem léphetnek
fel ellenük, ezért nem is büntethetők,
valamint biztosítja számukra az érzelemmentességet is. Könnyűszerrel bántják meg áldozataikat, akiknek nem kell a szemükbe nézniük
(Chapman, Pellicane, 2016, 57).
HOGYAN LEHET FELISMERNI A
VIRTUÁLIS TÉRBEN TÖRTÉNŐ
ZAKLATÁST?

A hétköznapi élet számos helyzete első
pillantásra akár online zaklatásnak
tűnhet, de nem az. Az online zaklatásnak megvannak a maga sajátosságai,
amelyek segíthetnek felismerni a valódi veszélyt. Miután felmértük a terepet
és megalapozott a gyanúnk, csak és kizárólag ezt követően alkalmazhatjuk a
megfelelő eszközöket és módszereket
a kialakult helyzet orvoslására. Például
a baráti heccelés nem számít zaklatásnak, attól függetlenül, hogy sokszor
méltatlan viselkedésnek bizonyul.
Ahogy az sem sorolható ebbe a kategóriába, ha az emberek egyenrangú
félként kommunikálnak egymással, és
hasonló, heccelő kommunikációs stílust alkalmaznak (Janková, 2020, 17).
AZ INTERNETES ZAKLATÁS
KIVÁLTÓ OKAI

Ide tartozik a figyelemhiány, a konfliktusfüggőség vagy egyszerűen az unalom, mindemellett nagy szerepet kap
a hatalomdemonstráció is. A gyerekek
gyakran abban az élethelyzetben találhatják magukat, amiben a szülők a
saját akaratukat szeretnék rájuk erőltetni. Ezt követően lemásolják ezt a
fajta viselkedést, és maguk is visszaélnek ezzel. Ebből kifolyólag a társadalmi vagy interkulturális különbségek is
lehetnek az online bántalmazás indítékai, valamint iskolai környezetben nagyon gyakorinak számít, ha egy új tanuló érkezik az osztályba (Gregussová,
2013, 60). Személyes kapcsolattartás
során a bántalmazó nem képes megfélemlíteni egy adott személyt a társadalmi besorolása miatt. Ilyenek pl.
a tanárok vagy egy fizikailag erősebb
osztálytárs. Az erőszaktevő egyszerűen nem mer közvetlen konfrontáció-

val zaklatni egy ilyen személyt. Ezek
a gátak az internetes környezetben
megszűnnek létezni. A támadó az áldozat lelkivilágát veszi célba. Ilyenkor
fizikai sérülés általában nem következik be. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy maga a támadási forma ne lenne
veszéllyel az áldozat egészségére vagy
akár az életére. Az áldozatok elleni
támadások az online környezetben általában megismétlődnek. Azokban az
esetekben, amikor nem derül fény a
bántalmazásra, az erőszaktevőt lényegében semmi sem akadályozza meg a
támadások folytatásában (internet 2).
Szakértők szerint a gyerekek és
a serdülőkorúak (12-18 évesek) vannak leginkább kitéve az internetes
zaklatásnak. Az oktatók gyakran tapasztalják, hogy egy diákot internetes
zaklatás ér, de sok esetben még mindig
nincsenek tisztában a megfelelő eljárásokkal (Janková, 2020, 18).
Tény, hogy az internetes zaklatás sok
esetben nem okoz fizikai sérüléseket,
a negatív következmények azonban
mégis jelentősek. Súlyos érzelmi hatásokat válthatnak ki az áldozatból,
felmerülhet bennük a társadalomból
való kirekesztettség érzése és számos
lelki sérülés érheti, ami pszichológiai
traumákat vonhat maga után.
MEGOLDÁSHOZ VEZETŐ
MÓDSZEREK

Számos nemzetközi kutatás szerint
minden harmadik gyerek rendelkezik
személyes tapasztalattal az internetes
zaklasát témájával kapcsolatban. Ezek
a statisztikai adatok riasztóak, ezért
fokozott figyelmet kell fordítanunk
a kialakulóban lévő helyzetek megelőzésére (Gregussová, 2013, 40). Jó
néhány módszer létezik arra, miként
lehet azonosítani a támadót a virtuális
környezetben. Ezt követően a tanárok
egyik fontos szerepe, hogy megtanítsák a gyerekeknek felismerni a móka
és a zaklatás közötti határokat. Tudásuk bővítésének szempontjából elengedhetetlen tisztában lenniük azzal,
hogyan járjanak el, ha virtuális térben
történő zaklatással találkoznak.
Ha sikerül megelőznünk, elkerülhetjük a társadalomra, az emberi
egészségre és életre gyakorolt negatív
hatásait. Mivel a cyberbullying elsősorban a negatív kapcsolatok kialakulásáról szól, ezért megelőzésében a
kapcsolatoknak és azok pozitív értelmében való megteremtésére irányuló

törekvéseknek kell prioritást élveznie.
Fontos megtanulnunk, hogyan kell helyesen reagálnunk a kritikus helyzetekre. Az internetes zaklatás megelőzésénél
három területre kell összpontosítanunk:
• a zaklatás tudatosítása és felismerésére
• fokozott érzékenységre
• készségek fejlesztésére és az aktív védelem kialakítására.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a
médiaoktatásra, az élet- és egészségvédelemre, emellett az emberi jogok oktatására. Az említett témák az iskola által szervezett különböző versenyeken,
játékokon, előadásokon, beszélgetéseken is bemutathatók. Fontos, hogy a
diákok aktívan részt vegyenek az egyes
tevékenységeken és ne csak hallgatóságként szerepeljenek. Használjunk
oktatóvideókat a témára való ráhangolódás során. A diákokat ösztönözzük arra, hogy a beszélgetések során
fejtsék ki a véleményeiket, és ezeket
hasonlítsák össze egymással. Fontos,
hogy jó hallgatósággá váljunk, emellett
legyünk készek a spontán kérdésekre
való válaszadásra is (internet 2).
FONTOS ISKOLAI ÓVINTÉZKEDÉSEK A KIBERTÉRBEN TÖRTÉNŐ
ZAKLATÁSOK ESETÉN

A legtöbb iskola, ahogy a mi iskolánk, a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is, gyakran
foglalkozik a zaklatás egyes formáival. Azon iskolai alkalmazottaknak,
akik felismerik az internetes zaklatást,
mindenekelőtt az a feladatuk, hogy
együtműködésre biztassák az érintetteket a szülőkkel, az osztálytársakkal, az
iskola vezetőségével és egyéb szakemberekkel (pl. szociális pedagógusokkal,
pszichológusokkal). Ha a bántalmazás
az online platformon történik, célszerű a rendszergazda segítségét kérni a
támadó blokkolása és a bizonyítékok
megszerzése céljából. Gondoskodjunk
a bizonyítékok tárolásáról, szükség
esetén készítsünk képernyőfotókat. Ez
fontos óvintézkedésnek számít, hiszen
az érintettek hajlamosak arra, hogy
töröljenek minden bizonyítéknak számító tartalmat és említést az online
térből, ezzel is megakadályozva az
esetleges lebukást.
Iskolánk az idén bekapcsolódott az
osobnyudaj.sk által meghirdetett programba, amely az internetes zaklatást
mint témát foglalta magába. Pedagó-
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gusként alkalmam nyílt részt venni
egy továbbképzésen a program keretén belül, így sok új és hasznos információhoz jutottam. Ennek hatására
bátorkodtam összeállítani egy óravázlatot hatodikos célcsoport számára. A
célom az volt, hogy segítséget nyújtsak
azoknak, akik az órák keretén belül is
szeretnének a témával foglalkozni, ezzel is elmélyítve a gyerekek tudáshátterét a virtuális térben történő zaklatás
veszélyeiről.
RÁHANGOLÓDÁS:

Az óra elején csoportokat alakítunk
ki, amiben a tanulók az óra folyamán
munkálkodhatnak. A csoportalakításhoz emotikonokat használunk: anynyi hangulatjelet vágunk ki, amennyi
csoportot szeretnénk létrehozni. Figyeljünk arra, hogy az egyforma emotikonokból annyit készítsünk, ahány
fős csoportot szeretnénk létrehozni. A
csoportok létrejötte után ismertetjük
az óra témáját.
JELENTÉSTEREMTÉS:

Kreatív témafeldolgozás:
Minden csoport egy adott témán
dolgozhat, amely a hagyományos és az
internetes zaklatás egyes formáit öleli
magába. A feldolgozás mikéntje a csoportra van bízva. Lehet: plakát, rajz,
képregény, mindmap, vers, rapszöveg
stb. Minden csoport választhat a következő témák közül:
• Mi a különbség a vicc, a sértés és a
bántalmazás között?
• Mit jelent a zaklatás? Milyen szerepet tölt be az elkövető, az áldozat, a
tanú, az esetleges segítő?
• Hogyan érezheti magát a bántalmazott? Hogyan érezheti magát a bántalmazó?
• Mi a teendő, ha zaklatnak minket?
Mit teszel és kinek szólsz, ha bajba kerülsz?
A témákat tetszőlegesen alakíthatjuk: adhatunk hozzá, elvehetünk belőlük, kombinálhatjuk őket. Amenynyiben tudomásunk van róla, hogy a
téma foglalkoztatja az osztályt, ezekről
is beszélgethetünk: Milyen tartalom
tehető közzé a FB-n?, Milyen testrészedről készült kép osztható meg az

interneten?, Alkalmas-e az internet világa arra, hogy azon keresztül érjem el
mások szimpátiáját?
PREZENTÁLÁS:

Minden csoport bemutatja a saját
poszterét. Szükség esetén egészítsük ki
a tanulók információit. Ezekre reflektáljunk:
• Ami az egyik embernek vicces, az
a másiknak lehet, hogy már sértés. Figyeljünk oda arra, hogy mit, hogyan és
kinek mondjuk.
• A zaklatás többször ismétlődő és
folyamatos. Lehet: verbális (fenyegetés, fenyegetőzés, kötekedés, bosszantás, csúfolódás), fizikai (lökés, rúgás,
csípés, lefogás, bezárás), szimbolikus
(grimasz, mutogatás), indirekt formát
öltő (csoportból való kizárás, elutasítás, pletykák terjesztése).
• Az a zaklató, aki bánt. Az áldozat
ezt elszenvedi. Lelkileg ez annyira megviselheti őt, hogy rámehet az egészségére, megbetegszik. Fontos, hogy a
szemtanúk mit csinálnak. Ne kapcsolódjanak be semmi esetre sem a zaklatásba. Ez senkinek sem jó. Ne is támadják a zaklatót. Szóljanak egy felnőttnek
(tanárnak, szülőnek).
SZEMLÉLTETÉS:

Levetítünk két oktató jellegű videót:
• https://www.youtube.com/watch?v
=Yobspa2b81M&t=9s
• https://www.youtube.com/watch?v=
jlOhprh6FAs
Megfigyelési szempontok:
• Kivel fordulhat elő digitális zaklatás?
• Mi a különbség a fizikai zaklatás és a
cyberbullying között?
• Milyen típusú internetes zaklatás létezik?
• Mit tehetnek az online visszaélések
áldozatai?
• Hogyan előzzük meg az internetes
zaklatást?
REFLEKTÁLÁS:

Ezt követi a közös megbeszélés, majd
a visszacsatolás. A diákok elmondják
észrevételeiket, amire mi szükség szerint reflektálunk.
Az óra végén minden tanuló mond
egy szót, amit a legfontosabbnak gon-

dol a témával kapcsolatban. A tanár a
szavakat szófelhő formájában a táblára
jegyzi.
2021 júliusától a kibertérben történő
zaklatás bekerült a jogrendszerbe és
bűncselekménynek számít. Az új jogszabály szerint akár három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethetők azok,
akik elektronikus hírközlési szolgáltatásokon vagy számítógépes hálózaton
keresztül szándékosan megaláznak,
megfélemlítenek vagy egyéb zaklatási
formában részesítenek másokat. Az elkövetők akkor is büntethetők, ha indokolatlanul nyilvánosságra hoznak vagy
másoknak hozzáférhetővé tesznek az
áldozatokról személyes adatokat, képeket, hangfelvételeket az érintettek beleegyezése nélkül (internet 2).
Befejezésként fontosnak tartom
megemlíteni, hogy a virtuális térben
történő zaklatás egy aktuális probléma, amely szinte minden szlovákiai
iskolát érint. Fokozott figyelmet kell
fordítanunk rá, mert a következményei nagyon súlyosak lehetnek. Ne
hunyjunk szemet fölötte. Beszéljünk
róla, legyünk aktívak és segítőkészek.
Ha pedig a kibertérben történő zaklatás tanúi vagyunk, nyújtsunk segítő
kezet, hiszen ezzel akár emberi életeket is menthetünk.
FELHASZNÁLT IRODALOM
Gary Chapman, Arlene Pellicane: Netfüggő gyerekek, Harmat, Budapest, 2016, ISBN:
9789632883694
Geraldina Paľovčíková, Kamila Černáková:
Šikana a kyberšikana na školách, Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava, 2018, ISBN: 978-80-89016-99-0
Mgr. Mária Janková: Prevencia a riešenie
šikanovania a kyberšikanovania v základných
a stredných školách z pohľadu koordinátorov
prevencie, Centrum vedecko-technických
informácií SR, Bratislava, 2020, ISBN: 97880-89965-41-0
Monika Gregussová, Miro Drobný: Deti v
sieti, Bratislava, 2013,ISBN: 978-80- 9706766-3

INTERNETES FORRÁSOK
internet 1: http://109.74.55.19/tananyagok/
tananyagok/A káros szenvedélyek formái,
korai felismerése.pdf
internet 2: https://skolenie.osobnyudaj.sk/
skolenie/kybersikana-studenti

TÓTH BERNADETT – SZŐKE REBEKA

A DIGITÁLIS MÉDIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSEI
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORBAN
A DIGITÁLIS MÉDIAHASZNÁLATRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Azok az ingerek, amelyek az evolúció
során formálták agyi struktúráinkat,
az idők folyamán jelentősen megváltoztak. Ebben nagy szerepet játszik a digitális média, amely számos
technológiai eszközt, szolgáltatást és
használati módot lefed. Az érintőképernyős mobileszközök (okostelefonok
és tabletek) használata világszerte folyamatosan növekszik, mindennapos
használatuk a csecsemők, gyermekek
és serdülők körében is egyre népszerűbb és mindenhol körülvesznek minket (International Telecommunication
Union, 2019; Konok, Bunford, Miklósi, 2020; Magyar Központi Statisztikai
Hivatal, 2018; Rideout, 2015, 2017;
Strasburger, Jordan, Donnerstein,
2010). A digitális médiahasználattal
kapcsolatban sok kutatás igyekezett
feltérképezni a tévénézés hatásait a
koragyermekkori fejlődésre és mentális egészségre, azonban az „újmédia”
hatásairól még keveset tudni. A hordozható eszközök használata egyszerre lehetőség és veszélyforrás is a gyermekek és serdülők fejlődésére nézve
(Chassiakos et al., 2016), ennek következtében kimondottan fontos kutatási
terület, a jövő generációjának felnövekvése és fejlődése szempontjából.
A digitális médiahasználat egyszerre
utal a virtuális világban való elmerülésre és az egyéb, fontos aktivitásokból
való kivonódásra (helyettesítési hipotézis). Ez hatást gyakorolhat a gyermekek és serdülők fejlődésére (Kraut et
al., 1998; Thulin, Vilhelmson, 2019;
Vandewater, Bickham, Lee, 2006), hiszen az eszközhasználat elveheti az
időt a fejlődés szempontjából fontos
aktivitásoktól, pl. a kortársakkal töltött
időtől, a szabadjátéktól, a szülő-gyermek interakciótól. A digitális médiahasználat hatását sok tényező együtt
határozza meg, melyben kimondottan
fontosak a protektív és rizikó faktorok
is (Valkenburg et col., 2013), pl. az
egyén tulajdonságai (pl. életkor, nem)
(Skalická et al. 2019), a digitális médiahasználat módja (pl. ideje), tartalma
(videójáték, szociális média) és annak

tulajdonságai (pl. interaktivitás vagy
stimuláció intenzitása) (Zimmerman,
Christakis, 2007).
A DIGITÁLIS MÉDIAHASZNÁLAT
HATÁSA A KOGNITÍV ÉS TÁRSAS
KÉSZSÉGEKRE

A kutatások összefüggést találtak a
gyermekek gyakori digitális médiahasználata és a figyelmi készségek,
végrehajtó funkciók (Konok et al.,
2021), tanulási és nyelvi készségek
és önszabályozás között (Lawrence,
Choe, 2021). Az összefüggések egyik
oka lehet, hogy gyermekkorban az
agy neuroplaszticitása miatt a gyakori digitális médiahasználat és az
annak következtében elmulasztott
egyéb tevékenységek hatással vannak
a különböző kognitív és társas, szociális folyamatokra. Emellett a digitális
médiatartalmak tulajdonságai és az
azokkal eltöltött idő is hatással lehet a
kognitív készségekre. Pl. a túlstimuláló
vagy erőszakos tartalmak a végrehajtó
funkciók zavarához és figyelmi problémákhoz vezethetnek (Christakis,
2009; Konok et al., 2021; Zimmerman,
Christakis, 2007). Erre hívja fel a figyelmet az is, hogy a túlzott digitális
médiahasználat gyakran jár együtt
későbbi ADHD-szerű tünetekkel, az
impulzivitással és a figyelmi deficittel (Beyens, Valkenburg, Piotrowski,
2018; Ra et al., 2018).
Mivel a digitális médiahasználat
gyakran a verbális ingerekben gazdag szociális kapcsolatok minőségéből és mennyiségéből vesz el (Kraut
et al., 1998; Thulin, Vilhelmson 2019;
Vandewater et al., 2006), előtérbe kerülnek a vizuális ingerekben gazdag,
magányos virtuális tevékenységek. A
valódi szociális kapcsolatok hiánya
hatást gyakorolhat az olyan kognitív
képességekre, amiket a gyermekek társas helyzetekben tanulnak meg és alkalmaznak. Pl. a tévét és okoseszközt
használó óvodás gyerekek gyengébbek a tudatelmélet-készségben a nem
használókkal szemben (Coyne et al.,
2017; Konok et al., 2021). A televízió
nem hagy teret az önálló reprezentáci-

ók kialakulásának és gyengíti a fantázia működést is (Kiss, 2003).
A DIGITÁLIS MÉDIAHASZNÁLAT
ÉS AZ ADHD TÜNETEK ÖSSZEFÜGGÉSE

Kutatások szerint azok a gyermekek
és serdülők, akik gyakran használnak
valamilyen digitális médiát, nagyobb
valószínűséggel tapasztalnak ADHDszerű tüneteket (hiperaktivitást, figyelmi problémákat és impulzivitást)
azokhoz a gyermekekhez képest, akik
kevesebb időt töltenek digitális médiával (Beyens et al., 2018; Nikkelen et
al., 2014; Ra et al., 2018). Az összefüggéseket egyrészt a médiatartalmak
mennyiségére és tulajdonságaira vezetik vissza, pl. a vizuálisan túlstimuláló
vagy erőszakos tartalmakra (pörgős,
izgalmas videók, videojátékok), melyek a végrehajtó funkciók zavarához
és figyelmi problémákhoz vezethetnek (Christakis, 2009; Zimmerman,
Christakis, 2007).
Azonban egy ezzel ellentétes irányú
oksági viszony is fennáll: bizonyos
érzelemszabályozási nehézségekkel
együttjáró pszichés problémák (mint
pl. az ADHD) esetén a gyerekek hajlamosabbak több időt tölteni digitális médiával (Mazurek, Engelhardt,
2013), hiszen a digitális eszközök
segíthetnek nekik a negatív vagy túl
intenzív érzelmek szabályozásában.
Emellett a serdülők általában – az
ADHD-sok kimondottan – túlságosan
érzékenyek lehetnek a megerősítésre
(jutalomra és ösztönzésre), ezért
különösen hajlamosak lehetnek a
digitális médiahasználatára (Mathews,
Morrell, Molle, 2019), illetve fogékonyabbak annak mentális egészségre
gyakorolt negatív hatásaira (Crone,
Konijn, 2018).
A DIGITÁLIS MÉDIAHASZNÁLAT
ÉS A MENTÁLIS EGÉSZSÉG KAPCSOLATA

Az elmúlt évtizedekben a gyermekek
és serdülők digitális médiahasználatának és mentális egészségének kap-

csolatát feltérképező kutatások vegyes
eredményeket találtak a képernyő
előtt eltöltött idő és a digitális tartalmak tekintetében (Best, Manktelow,
Taylor, 2014; Pantic, 2014; Seabrook,
Kern, Rickard, 2016; Strasburger et
al., 2010). Ennek köszönhetően egyre
több olyan kutatás született, melybe
különféle szempontokat vontak be,
támogatva az ok-okozati folyamatok
megértését. Ilyen tényezők lehetnek
pl. a szociális kapcsolatok (Harasemiw
et al., 2019), illetve a felhasználó előzetes mentális egészsége (Sela et al.,
2020). Ezek a tényezők rizikó- és protektív tényezőként jelenhetnek meg, és
moderálhatják, árnyalhatják az összefüggést.
Leung (2007) szerint az egyének a
digitális médiát egy érzelem-menedzselési eszköznek és szociális kompenzációnak használják, mely ellensúlyozza az offline életükben átélt
stresszt. Eszerint a felhasználók előzetes mentális egészsége meghatározza a
digitális média felhasználásának módját és annak hatását a mentális egészségre: azok a személyek, akiknek jó a
mentális egészségük, a digitális eszközök valamilyen tulajdonságából profitálva fenntartják vagy növelik a mentális egészségüket (’rich get richer’). Pl.
az internet szociális aspektusa segíthet
új kapcsolatokat létrehozni, vagy erősíti a meglévő kapcsolatokat (Chou,
Condron, Belland, 2005; Kraut et al.,
2002). Azonban a mentális egészségre
negatívan is hathat a digitális eszközhasználat, pl. az online fenntartott
kapcsolatok mélységének korlátozottsága miatt hosszú távon káros hatást
gyakorolhat a mentális egészségre. Ezt
a jelenséget nevezik Kraut és munkatársai (1998) az internet paradoxonjának (’rich get poorer’). Ugyanakkor a
mentális nehézségekkel küzdő személyek a digitális eszközök tulajdonságai
által enyhíthetik is vagy akár megoldhatják problémáikat. Pl. Bessiere és
munkatársai (2008) kutatásukban azt
találták, hogy azok a depressziós személyek, akik az interneten keresztül
barátaikkal és családtagjaikkal intenzíven kommunikáltak, hat hónappal
később javuló tüneteket mutattak.
Azonban a digitális eszközhasználat
bizonyos felhasználók mentális problémáit súlyosbítja. Pl. az érzelem- és
impulzusszabályozási nehézségekkel
együttjáró ADHD esetén a gyerekek
hajlamosabbak több időt tölteni a
digitális médiával, ami megnövelheti a függőség kialakulásának esélyét

(Mazurek, Engelhardt, 2013). Továbbá
azok a személyek, akik gyenge szociális kapcsolatokkal rendelkeznek,
gyakran egyéni szórakozásra használják az internetet, mely fenntartja
izoláltságukat (Seepersad, 2004). Ilyen
az eszképizmus vagy coping típusú
médiahasználat (Kardefelt-Winther,
2014; Störckert, Molnár, Demetrovics,
2020). Eszerint a felhasználó egy fennálló probléma miatt fordul a digitális
média felé, mely negatívan hat a mentális egészségére.
SZÜLŐI MÉDIA, MEDIÁCIÓ

A digitális média mentális egészségre gyakorolt hatását számos tényező együttesen határozza meg,
például a végzett tevékenységek, az
azokkal eltöltött idő, a felhasználó tulajdonságai, környezete és ezen
tényezők interakciója. Mindazonáltal,
az összefüggés megértéséhez fontos
kitérni olyan rizikó- és protektív faktorok szerepére, melyek moderálhatják, árnyalhatják a kapcsolatot.
A különböző szülői nevelési stílusok több úton is hatnak a gyermekek
fejlődésére. Direkt módon a gyermek
viselkedésének megerősítésével vagy
megváltoztatásával, indirekt módon
pedig a nevelési stílusok folytán létrejött családi légkör és társas-érzelmi
környezet által (Rhee, 2008). A szülői
nevelési stílusok a médiahasználat szabályozásában is megnyilvánulnak és
hatást gyakorolhatnak a gyermekek és
serdülők fejlődésére, mentális egészségére (Coyne et al., 2014; Konok et al.,
2020; Valkenburg et al., 2013).
A szülők kulcsfontosságú szerepet
töltenek be a gyermek internethez való
hozzáférésében, azonban ennek szabályozása, másnéven szülői mediációja,
serdülőkorban egyre nehezebb. A digitális eszközhasználat szülői mediációja
különböző stratégiákban nyilvánulhat
meg (Valkenburg et al., 1999): korlátozó, aktív és ko-mediációs stratégia
formájában. A stratégiák pedig különböző stílusokban jelenhetnek meg:
autonómia támogató, kontrolláló és
inkonzisztens stílusban.
A szülői mediáció indirekt módon
protektív és rizikótényezőként jelenhet meg a digitális média negatív hatásaival szemben. Pl. a korlátozó stratégiát alkalmazó szülők szigorúbban
szabályozzák a gyermekek tévénézéssel eltöltött idejét (Cillero, Jago, 2010),
ezzel csökken az ártalmas tartalmak

esélye és nő a játékkal és kortársakkal
töltött idő lehetősége.
HOGYAN SEGÍTHETJÜK A GYERMEKET A DIGITÁLIS MÉDIA VILÁGÁBAN? A MÉDIATUDATOSSÁG
SZEREPE

A kisgyermekkori és a serdülőkori
médiafogyasztás funkcióját tekintve rendkívül eltérő. Jelen világunkban az óvodáskorúak már aktív
médiafogyasztónak számítanak, az
egymást követő generációk egyre
korábban kezdik el használni az
internetet. Egy magyarországi kutatás
alapján (Molnár, 2019) az óvodások
80%-a minden nap néz televíziót, harmada használ számítógépet. Emellett
az internetezés intenzitásának növekedésével csökken a tévénézés aránya
(Apró, 2019). Fontos, hogy ezek az
eszközök ne lépjenek a hagyományos
játékok helyébe. Szülőként, pedagógusként érdemes felajánlani a gyermek számára játékokat, ugyanis ezek
csökkentik a tévénézés mennyiségét
(Apró, 2019): az óvodáskorú gyermekek a játékok megléte mellett idejük
44%-át töltötték tévénézéssel, játékok
nélkül a 87%-át.
A mennyiség csökkentése mellett
előtérbe kerül a minőségi médiafogyasztás szerepe is. A kisgyermekek
kiszolgáltatottak, sebezhetők a médiatartalmak esetében is, ezáltal nélkülözhetetlen a szülő vagy kompetens
felnőtt felügyelete a médiahasználat
során. Az említett érzékeny korosztályba tartozó gyermekek még nem
képesek elkülöníteni a valóságos és
valótlan tartalmi elemeket (Kósa,
2018). A gyermekeknek szüksége van
a látott tartalmak feldolgozásának támogatására, amiben a szülő nyújthat
biztonságos támaszt. A legelőnyösebb,
ha a szülővel együtt nézi a gyermek a
műsorokat, és közben átbeszélhetik a
látottakat, kérdezhetnek és válaszokat
kaphatnak. Ezzel egyidőben a gyermeknek fejlődik a kritikai látásmódja,
és a szülőnek lehetősége van megalapozni a „tudatos nézői” attitűdöt.
A személyiségfejlődés szempontjából a serdülőkor szintén érzékeny
időszak, jelentős változások figyelhetők meg a gondolkodás, az identitás és
az interperszonális kapcsolatok terén.
Pszichoszociális megközelítés alapján
ebben az időszakban a serdülők igyekeznek magukat társadalmi kontextusban is elhelyezni, érdekli őket az,
hogy kortársaik mit gondolnak róluk.

A serdülőkor a kísérletezés időszaka,
kipróbálják magukat különböző szerepekben, aminek szerencsés esetben az
a következménye, hogy biztonságosan
el tudják helyezni magukat a világban,
és egyre könnyebben tudják benne definiálni saját magukat. Nestik és munkatársai (2018) szerint a mai serdülők
online felületen élik meg a legtöbb
szociális interakciót, az identitás alakulásának kiemelt platformja a virtuális világ, melynek legnagyobb rizikói a
következők: függőség kialakulása, online zaklatás, illegális tevékenységekbe
való bevonódás, valamint az antiszociális és önpusztító viselkedésformák
megjelenése. Az állandó online lét és
a folytonos szociális kapcsolódás és
elérhetőség előidézi a serdülőkben a
szeparációs szorongást (Tari, 2015), illetve az internethasználat összemossa
a határokat a magán- és a közösségi
szféra között, mely a serdülők életében egy újabb veszélyforrás. A serdülők 41%-a nyilvános profillal szerepel
a közösségi médiai oldalakon, közel
90%-a oszt meg fényképet és vezetéknevet, 17%-a a telefonszámát és
a címét is, aggasztó arányban (40%)
osztanak meg információt önmagukról, teljesen idegen emberekkel (Kósa,
2018).
A közösségi oldalakon való jelenlét a kortárs közösség által elvárt viselkedésformák egyike, tehát a szülő,
nevelő, pedagógus tájékozódása és
edukálása kiemelt fontosságú, hogy
ne csak értsék, de szükség esetén támogatást is nyújtsanak a serdülők
számára. Tanórai kereteken belül a
pedagógus is alkalmazhat ismeretterjesztő, illetve képességfejlesztő digitális alkalmazásokat, így védett légkörben sajátíthatja el a diák a tudatos és
kiegyensúlyozott médiahasználatot. A
digitális játékok oktatási célzattal való
alkalmazásának lényeges tulajdonsága az interaktivitás, amely lehetőséget
kínál a kooperatív (együttműködő) és
kollaboratív tanulási módszerek adaptálásának (Pásztor, 2013) a magányos,
kizárólag szórakoztató célú játékokkal
szemben. A digitális játékok tanórai
keretbe illesztése növeli a tanuló teljesítményét és motivációját, hiszen
interaktív környezetet teremt, és azonnali visszacsatolást ad (Pásztor, 2013),
mely a hiperaktív/impulzív tüneteket
mutató gyermekek számára kimondottan előnyös lehet. Az interaktív
képességfejlesztő gyakorlatok kiváló
felületet adhatnak a változatosságnak, az érdeklődés fenntartásának. A

kutatók gyakran hozzák összefüggésbe a flow-élmény (Csíkszentmihályi,
1997) átélésével, amikor a diák képes
belemerülni a feladatba, ami pozitív
hatással van a belső motivációra is
(Kiili, 2005). Az említetteken kívül
a szülők, pedagógusok segíthetik a
gyermeket, hogy hiteles forrásokból
tájékozódjanak (álhírek kiszűrése),
megmutathatják, hogy az internet világa megfelelő használattal alkalmas a
tudásuk gyarapítására.

tan kevesen jutnak nyomtatott gyermekkönyvhöz, azonban az UNESCO
kutatása alapján (Gayan, 2019) 7 milliárd emberből 6 milliárd embernek
van jelenleg mobiltelefonja, melynek
harmada olvas mesét a gyermekének
az okostelefonjáról. Tehát az interaktív
könyveknek is vannak előnyös oldalai,
azonban az olvasási vágy felkeltésében
hatalmas szerepe van az élményalapú
oktatásnak, vagyis az aktív tapasztalatszerzésen alapuló kompetenciafejlesztésnek is (Petres Csizmadia, 2021).

AZ OLVASÁS ÉS AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK KAPCSOLATA

FELHASZNÁLT IRODALOM

Sajnálatos tény, hogy míg 2005-ben
Magyarországon a gyerekek átlagosan napi 54 percet töltöttek olvasással, addig 2017-re ez 39 percre
csökkent, mely összefüggésben áll
az internethasználat növekedésével
(Danó, 2018). A könyv forradalmának
tekinthető interaktív könyvek egyre
népszerűbbek hazánkban is, bár
a kutatók körében nagyon eltérő
véleményekkel és eredményekkel
találkozhatunk. Az interaktív könyv
egy érintőképernyős műfaj, az
e-booktól az különbözteti meg, hogy
a képernyőn látott képek és szövegek
életre kelthetők, bizonyos utasítások
által.
Adamikné Jászó Anna (2006) az
olvasási nehézségek hátterében a vizuális kultúra terjedését, valamint
a leszakadó társadalmi rétegek növekedését (alulszocializáltság) és a
motiváció hiányát látja. A fejlődést
az olvasástanítási módszerek korszerűsítésében és a motiváció fenntartásában látja. Paradox módon éppen
az lehet a megoldása a problémának,
ami részben az okozója is. Egyes
kutatók úgy vélik, hogy ösztönzően
hat a gyermekekre és pozitívan hat az
olvasóvá nevelés folyamatában, míg
más kutatások a nyomtatott könyv elsőbbségét mutatták ki (Glaser, 2014).
McLuhan szerint a nyomtatott könyv
csak egyetlen érzékszervet mozgósít,
az interaktív könyv azonban többirányú, és a befogadót további cselekvésre ösztönzi, ami képes fenntartani a
motivációt a további olvasásra.
Társadalmi szempontból is van
előnyös oldala az új technológiának:
egyes kutatók szerint csökkenthető
az analfabetizmus mértéke (kb. 800
millió analfabétát tartanak számon
világszerte). A szegény országokban
és társadalmi rétegekben kimondot-
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LÉLEKTŐL LÉLEKIG – A SZEMÉLYESSÉG ÉRTÉKE
ÉS MEGERŐSÍTÉSE A DIGITÁLIS VILÁGBAN
„Egy égi üzenet, mely végre most /
Hozzám talált, s szememben célhoz
ért, /… Ó, jaj, az út lélektől lélekig! /
Küldözzük a szem csüggedt sugarát, /
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!”
Tóth Árpád gondolatai megerősítik
kapcsolódásaink fontosságát, s üzenik
felénk: a fizikai és a lelki távolságok
mennyire különbözőek lehetnek. Az
online világ hangsúlya az elmúlt éveinkben még inkább rávilágított arra,
hogy adódhat olyan körülmény, amely
megakadályozza a személyes találkozásokat, ezek értéke pedig mindezek
közben még jelentősebbé válik. Érdemes tehát átgondolnunk, hogyan sikerült az online világban új egyensúlyba hozni a személyesség megélését, a
kapcsolatba lépés újfajta csatornáján
keresztül valamiképp pótolnunk azt.
Írásunkban egyaránt támaszkodunk
kutatási eredményeinkre és a gyakorlati eszköztárra, bízva abban, hogy segítségül szolgálhatnak találkozásaink
további gazdagításában is.
DIGITÁLIS OKTATÁS – DIGITÁLIS
KAPCSOLATOK – DIGITÁLIS
ÉRZELMEK?

A digitális oktatás alapját tekintve természetesen nem szólhat másról, mint
a világ megismeréséről, ismeretekben
és készségekben való gyarapodásról,
mindennek pedig nélkülözhetetlen segítője a pedagógus–gyermek kommunikáció – még ha más keretek között
is. Mindkét fél aktivitására szükség
van ebben, egyúttal tudatos tervezésre, koordinálásra, releváns információk feldolgozását támogató tevékenységekre is.
A digitális oktatás ebben a folyamatban igen sajátos, legfőképp abból
a szempontból, hogy használójának
hány érzékszervére és pontosan mely
érzékszerveire hat. McLuhan úgy véli,
hogy minden közlési eszköz speciális
érzékszerv-használati arányokat alakít
ki az ember szenzoriális rendszerében: bizonyos érzékszerveket fokozott információfelvételre késztet (pl.
a vizualitás hangsúlyba kerül), mások
működését háttérbe szorítja. Mindezért sajátosan torzított percepciós

mintát hív életre, amely torz gondolkodási és viselkedési mintákat generál,
hiszen az egyén nem a valósághoz,
hanem annak valóságosnak hitt, ám
valójában torzított másához alkalmazkodik (Szőke-Milinte, 2022, 15).
Online tanulási környezetben tehát
az érzékszerveket nagy mennyiségű,
a valóságos tapasztalathoz képest öszszetettebb és (bizonyos célok mentén)
szelektáltabb információk érik. Emellett a digitális világ sajátos rendje a
valósággal párhuzamosan alakul és
működik, az emberi megismerés folyamatai a digitális térbe helyeződnek
át, s a digitális megismerés olyan előre megtervezett algoritmusok szerint
történik, melyeknek a legtöbb esetben
nincs is tudatában a befogadó. A megismerés lépéseit tehát már nem a megismerő tervezi és szervezi, hanem az
algoritmus, amelynek alapján a felület
működik (Szőke-Milinte, 2022, 16).
Mindez tehát kiemelten hívja fel a
figyelmet a személyiség szerepére a folyamatban, s a személyes kapcsolatba
lépés fontosságára és digitális világbeli sajátosságaira: a lelki erő és lelki
egyensúly csakis mindennek egységével élhető át. „A sikeres kommunikáció

érzelmi jellegű is” (Balázs, 2022, 75),
ennek háttere pedig minden résztvevő
saját életében gyökerezik, a saját érzelmi kommunikációs mintáiban. A
kommunikáció érzelmi jellege egyúttal
kihívások elé állítja a feleket, különösen
az online világban – tekintettel arra is,
hogy itt elsősorban a verbális dimenzió
hangsúlya érvényesül, valamint a vizuális kommunikációt tekintve a kölcsönös személyes észlelés kárára a szemléltetés kerül előtérbe (Balázs, 2022, 76).
Mindez kiemeli az érzelmi és társas
készségek szerepét az online kapcsolatba lépés során, különösen a felek összehangolódásának, a közöttük kialakuló
koherencia élményének tükrében.
A digitális érzelmi intelligencia „az
empátia és a jó online kapcsolatok kiépítésének képessége” (Farkas, 2018).
Szoros összefüggésben áll a digitális
kommunikáció területével, hiszen elengedhetetlen része a másokkal való
együttműködés képessége, továbbá
többek között a digitális magabiztosság és digitális egyensúly megélésének
területeivel is. A digitális intelligencia
összetettségét a következő ábra szemlélteti (Farkas, 2018):

Az érzelmi készségek területén pedagógushallgatók és már pályán lévő
pedagógusok készségeit vizsgálva a
szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák előnyét tapasztaltuk leginkább
az intrapszichés skálák mentén (pl.
éntudatosság, magabiztosság), valamint az impulzivitás-kontroll területén.
Kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező és alacsonyabb érzelmi intelligenciájú pedagógushallgatók körében statisztikailag alátámasztható jellegzetes
reakcióként azonosítható az érzelmek
kiürítése, a belenyugvás és az önbüntetés (Makkos – Fehér – Mészáros – Kövecsesné Gősi – Benyák, 2021). Mindez ráirányítja figyelmünket az érzelmi
készségek fejlesztésének fontosságára
a megváltozott digitális körülmények
között is, hiszen a gyermekek felé mutatott minta szempontjából is különösen lényeges, hogy mielőbb segítségül
szolgáljanak a nehézségekben.
Református hittanoktató hallgatóink
körében végzett vizsgálatunk ugyancsak igazolta a megterhelő élethelyzetekben az érzelmi ráhangolódás, a
lelkigondozás fontosságát, hiszen a változás egyúttal bizonytalanságot hordoz,
s ha a megszokott eszköztárunk nem
alkalmazható, akkor fokozódhat az elzárkózás, a bezáródás, a védelembe húzódás igénye. Különleges kapaszkodót
jelent, hogy „a gyermek a Biblia tanítását, Isten teremtő, megváltó munkáját,
kegyelmét és szeretetét ismerheti meg a
hittanórán” (Illényi, 2022). Kiemelt értéke van tehát annak a pedagógusi gondoskodásnak, aki tudásával és együttérzésével átadni törekszik a legfőbb
üzenetet, a Biblia szavát, a szükségben
is kapaszkodót jelentő gondolatait.
Emellett válaszadóink is megfogalmazták a „meghallgatás”, „lelki megnyugvás”, biztatás értékeit és „a vigasztalás
igényének fokozódása”, „a ránk bízottak
(és sok esetben szeretteik) támogatása,
lélekemelése”, a szeretetteljes elfogadás
„teljes lényünkkel való szeretetteljes odafigyelés” fontosságát.
ÉRZELMI ÉS TÁRSAS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A DIGITÁLIS
VILÁGBAN

Pedagógushallgatóink körében végzett
fejlesztő munkánk (Kövecsesné Gősi
– Benyák – Makkos – Fehér, 2021),
valamint végzett pedagógusokat megszólító kérdőíves vizsgálatunk (Pap
– Lehoczky – Fehér, 2022) eredményeihez kapcsolódva a következőkben
néhány közvetlen gyakorlati példát

összegzünk az érzelmi készségek online fejlesztésének lehetőségeiből:
a) Érzelmek kifejezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatok:
– Dixit-kártya, Story-kocka, gondolattérkép
– az érzelmek szimbólumokban
történő kifejezése verbálisan vagy rajz
formájában
– színes lufik, melyek egy-egy olyan
érzelmet fejeznek ki, melyikkel a személy tud azonosulni
– Ungame társasjáték: „ha azt elkezdjük játszani, sokszor átcsap beszélgetésbe az óra”
– „Rajzfilmek, rövid filmek. Chatben le tudták írni, mit éreztek, illetve
ki tudták nyilvánítani véleményüket.
Mindenki hozzászólhatott és érezhette, hogy értékelve van a tanár részéről
a véleménye.”
Az érzelmek kifejezésének fontos
eszközeként tekinthetünk az érzelmi
szókincsre, hiszen fogalmak találásával egyúttal megragadhatóbb az egyén
és a társa(i) számára is az adott élmény.
A megosztás lehetőségét segíthetjük
képekkel az ún. Icebreaker (Jégtörő)
– metaFox online eszköz (https://app.
icebreaker.online/) alkalmazásával is,
amely lehetőséget nyújt az önismereti
megszólítódásra, elmélyülésre, segítve
a szabad asszociációkat és a „jégtörést”
különféle témákkal, képekkel kapcsolatban.
A képek megszólító ereje hatékony
lehetőséget nyújt a kommunikáció
megkezdésének támogatásában, s ezáltal a közös gondolkodás gazdagításában, mindemellett pedig ráhangolódást mélyít és további motivációs
lehetőségeket teremt az online órákon.
b) Érzelmi ráhangolódás, kapcsolatba lépés, az empátia készségének
fejlesztéséhez kapcsolódó jó gyakorlatok:
– az elhangzott bibliai történet szereplőjének helyzetét kell átérezni:
Gondolj bele, milyen nehéz lehetett
neki ez vagy az ... „A csoport felén
látom, hogy igazán ilyenkor áll össze
számára, amit hallott. Ekkor került
hozzá közel a történet.”
– nehezebb sorsú gyermekek támogatása, közös ajándékgyűjtés
– „Rámutatni, ki, hol miben érez
szükséget; azért imádkozni...”
– rövid tanító jellegű kisfilmek, pl.
Honnan veszed a bátorságot c. 6 perces kisfilm

– A másik pár cipő c. videó: azonosulás a főszereplővel, és ennek szóban
történő megindoklása
– „A szociális érzékenyítésre nagy
szükség van, főleg a nagyobb korosztálynál. A szeretetnyelv és a teljes elfogadás kiemelten lényeges, hogy megvalósuljon és jól kamatozzon.”
A közös gondolkodást, ötletek közös
gyűjtését nagyban segíti a Mentimeter
mellett a Jamboard (https://jamboard.
google.com/) felület, amelyek kiscsoportos formában és az egész osztály
számára is lehetővé teszik a tanulók
interaktív bevonását a tanítási-tanulási folyamatba. A szófelhő-készítéshez
kapcsolódóan számos program áll rendelkezésre (www.wordart.com, www.
tagul.com, www.tagxedo, www.wordle.
net), ezek a tanítási-tanulási folyamatnak szinte minden szakaszába integrálhatók. A programok lehetőséget adnak
egy-egy téma kulcsszavainak összefoglalására, kiemelésére, melyeket számos
alakzatba rendezhetünk. A különböző
formák, színek és a szavak üzenete növeli a tanulás hatékonyságát, gondolatkörök megértését segíthetik. Az érzelmi
készségek, érzelmi intelligencia témájához kapcsolódóan elméleti feldolgozást
követően a tudás szintetizálására Word
Art programmal létrehozott szófelhők:

Az egyes csoportok által létrehozott
szófelhők az érzelmi készség témájához, érzelmi intelligencia fogalomköréhez kapcsolódóan láthatóan többféle
mintázódásba rendeződtek, egyúttal
az adott közösség minden tagjának
fontos szerepét teszik látványossá. Segítséget nyújtanak a megfogalmazódó
gondolati szálak mentén további kiscsoportok szerveződésében, további
összehangolódásuk által az együttműködés gazdagításában.
c) Érzelmek szabályozása készségének fejlesztéséhez kapcsolódó jó
gyakorlatok:
– személyes imádság, önuralom
gyakorlása
– pozitív jövőkép – „elmúlik” a jelen állapot egyszer: „kiemelve a nehéz
helyzetben is jelenlevő jó dolgokat,
amelyekért hálásak lehetünk”
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– „Gyakran ülünk körbe, használom a Kett-módszer elemeit, főleg pl.
asszociálás és képzetalkotás – Mire
emlékeztet ez titeket?, azonosulás és
megjelenítés – a tárgy „bőrébe bújás”,
testbeszéd megjelenítése során”
– „Az asszertív kommunikációról
tanultam. Igyekszem alkalmazni, és
ezáltal csökkenteni körülöttem a konfliktusok lehetőségét. Valamint megtanítani az énközlést a gyermekeknek,
hogy ezáltal jobban megértessék magukat és elvárásaikat egymással.”
Megterhelő élethelyzetben talán
még lényegesebb, hogy találhassunk
biztos pontokat, egyúttal megértsük,
hogy a feszítő körülmény az érzelmi egyensúly élményét is csorbítja.
Amennyiben megoszthatók ezek az élmények, úgy a társak hasonló élménye
is megérintődhet, s miközben közösen
beszámolnak mindezekről, az egyéni
feszültségek is szelídülhetnek. Ha ebben a helyzetben egyúttal sikerül megtalálni a nehézségekben is meglévő
pozitív mozzanatokat, azzal új erőforrások is megtapasztalhatókká válnak.
A pozitív pszichológia szellemiségére támaszkodva kiemelt többek között
az optimizmus, a boldogság, a hála, a
megbocsátás élménye. Ezen érzelmi
készségek megéléséhez, fejlesztéséhez
pl. az ún. OH kártyák, használatukhoz
pedig a WordWall program (https://
wordwall.net) nyújtott segítséget,
amellyel véletlenszerűen kialakított
kép/fogalom párok önmagukra való érvényességét gondolhatták át a résztvevők, irányított kérdésekkel reflektálhattak az adott kombinációra. OH kártyák
alkalmazása WordWall felületen:

A fizikai távolság esetén talán még
lényegesebb a közös projektmunka,
gyűjtési feladatok szerepe: a digitális
parafatáblák az alkotás és az együttműködés legegyszerűbb eszközei. A
Padlet felület (www.padlet.com) változatos hátterű, sokféle elrendezésű
„üzenőfala” lehetőséget nyújt kommunikációra, projektmunkára és kooperatív tanulásra. A felülethez rendelt
személyek megjegyzéseket írhatnak,
különböző dokumentumokat tölthet-

nek fel egy-egy témához, vagy akár feladatmegoldásokat is megoszthatnak.
Pedagógushallgatók a hála témájához
kapcsolódóan Padlet felületre töltöttek
fel pl. a hálaérzetüket kifejező dalokat:

fogja tartani az élet nehéz helyzeteiben
is … Mind a továbbadás, mind a befogadás módjának jelentős szerepe van,
hiszen az életre nevelés a hittanoktatás
lényege” (Herczeg, 2022).
FELHASZNÁLT IRODALOM

Mindezen digitális eszközöket is kipróbáló pedagógushallgatók érzelmi
készségeik különböző területein alapvetően pozitív változást jeleztek. Kiemelendő a résztvevők boldogságérzetének
növekedése, valamint az önmegvalósítás területén bekövetkezett statisztikailag szignifikáns változás. Reméljük,
hogy a kapcsolódó készségek szakmai
és személyes életükben egyaránt segítséget nyújthatnak az elkövetkezőkben.
Amikor arra kértük őket, hogy válaszszák ki a rájuk leginkább jellemző, általuk legfejlettebbnek ítélt területeket, a
válaszokból boldogság, a hála és az empátia rajzolódott ki. Néhányan további
lelki megerősödésről számoltak be:
„Örülök, hogy elvégeztem ezt az
órát, hasznos, sok jó ötlettel találkoztam. Az eddigi órák megmutatták, hogyan segíthetek a gyerekeknek önmaguk és társaik megismerésében.”
„Amióta erre a kurzusra jártam,
sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok.
Nagyon szeretem az EQ fejlesztési módszereket, és szeretném ezeket
mind alkalmazni a jövőben. Sokat tanultam. Köszönöm.”
„Ez a kurzus sokat adott a személyiségemhez. Azt kaptam, amit vártam!
Nagyon érdekes elgondolkodni az élet
kérdésein. Köszönöm és igyekszem
minél több információt felhasználni az
elmondottakból és a tapasztaltakból a
lehető legjobban.”
A világjárvány következtében az online oktatás különösen nehéz helyzetbe
hozta a pedagógusokat, s még inkább
rávilágított az érzelemteli kapcsolatok
fontosságára, a személyes kapcsolatba lépés értékességére. Bízunk abban,
hogy az írásunkban bemutatott jó gyakorlatok segítséget nyújthatnak az elkövetkező időszakban is, egyúttal Balog
Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke szavaival megerősítenek: „örömteli,
szép üzenettel, hogy akiben hit ébred,
és ezt megtartja, ápolja, azt ez a hit meg
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DIGITALIZÁCIÓ ÉS JÁTÉK A TANULÁS MEGSEGÍTÉSÉBEN
A digitális eszközök életünkben való
megjelenése számos következményt
vont maga után, amelyeket már több
éve érzékelhetünk. „Az iskolarendszer bármely szintjén nézünk körül,
mindenhol hasonló problémákról
számolnak be az óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok, egyetemi oktatók. Az
érdeklődés, a motiváció átalakulása,
az ingerküszöb eltolódása, a perspektívák, célok hiánya vagy megváltozása, a figyelmetlenség, figyelemzavar,
a kommunikáció és az emberi kapcsolatok minőségének változása, az
érzelmi intelligencia alacsony szintje,
a tanulás- és magatartászavarok egyre nagyobbnak tűnő aránya, és még
folytathatnánk tovább a sort.” (Kövecsesné Gősi – Lampert – Ruppertné
Hutás – Vargáné Frank, 2021, 8)
Mindezen problémakörök megerősödése bizonyosan nem véletlen, és sajnos nem szakítható el a technikai világ
megerősödésével életünkben. Jelen
írásban arra keresem a választ, hogy
hogyan tudunk értékes lehetőségként
tekinteni a digitális világra, s ehhez
kapcsolódóan milyen eszközök állhatnak segítségünkre a pozitív fejlesztő
hatás megerősítésében.

A DIGITALIZÁCIÓ HATÁSA

„Napjainkban a fiatalok számára lényegesen (15 ezerrel) több információ többletre van szükségük, mint
egykor például a nagyszüleiknek.
Azoknak a gyermekeknek, akiknek
környezetében állandó szereppel bír
az információközlés-kapás-adás, azok
számára ez az adatmennyiség még
több. Ezekről a gyermekekről elmondható, hogy a rövid távú memóriájuk
erősebb. Tehát ebből következtethetünk arra, hogy az a gyermek, aki kevesebb ingert kap, annak a memóriája
sokkal hosszabb távúvá válik, az információ jobban megmarad.
Tanulást befolyásoló tényező lehet
a dopamin hormon, vagyis az öröm.
Ezt kiválthatja az evés, ivás, aktivitás,
játék, izgalom, érdekesség, újdonság,
siker, jutalom is. Segíti a figyelmet,
memóriát, kitartást és a problémamegoldást. Hiperaktív és figyelemzavarban szenvedők esetében még
gyorsabb a felszívódása, tehát viselkedésük erre vezethető vissza, hiszen ezt
az állapotot próbálják előidézni. Ezt
gyakran váltja ki az elektronika, mert
személyre szabott, információt ad, ze-

nét-videót lehet hallgatni. Ezt a kiváltó
tényezőt érdemes bevonni az oktatásba. Érdemes ezeket a lehetőségeket
személyre szabni, feladatokon belül.
Fontos, hogy meg legyen adva a keret.
Pedagógusnak visszajelzést ad, hiszen
ezáltal láthatja a tanulók tudásszintjét.”
(Gyarmathy, 2020)
A szakértő gondolatai mentén
megerősíthető, hogy néhány év vagy
évtized alatt is mennyire jelentős változás ment végbe akár a gyermekek
játékszokásaihoz, -eszközeihez kapcsolódóan: nemrég még jellemző volt
a kevesebb eszközök, játékok megléte,
amely még inkább támogatta a fantázia, képzelet színes megélésének lehetőségét, szemben a mai gyermekek
szokásaival, amelynél gyakoriak a sok,
folyton változó játék- és digitalizált
eszközök használata, amely egy kész
vizualizált képet tár eléjük. Sajnos a
túlzott képi világ, a készen érkező hatások kevésbé serkentenek továbbgondolásra, elmélyülésre és igazán belső
felfedezésre.
Fontos volna az egyensúly megtartása, hiszen, ha a két oldal motívumainak előnyös oldalait kombináljuk, akkor a pedagógusi munka is támogatást
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kaphatna. A gyermekeknek szüksége
van a változásra, amely arra ösztönzi
a felnőtteket, hogy kövessék az újabb
módszereket, eszközöket, lehetőségeket. Vagyis modernizálásra van szükség, annak érdekében, hogy a mai
kor gyermekeinek digitális igényeire
is építve még eredményesebb tanórai
munka bontakozhasson ki. (Misley –
Szegedi 2018, 26)
Természetesen a digitális világhoz
kapcsolódóan is érdemes és szükséges
a szülőkkel konzultálni, hogy felmérhessük a gyermekek szintbeli különbségeit, hiszen ahány család, annyiféle
szokás. Érdemes ehhez kapcsolódóan
tudatosan is átgondolni, akár kutatás
formájában feltérképezni a családon
belüli technológiai eszközök használatának szokásait, hogy képet kaphassunk mindarról a mintáról, amelyet a
gyermek közvetlenül napjaiban átél.
Ha mindezekre építve alakítjuk ki az
eszközök tanórába való bevitelét, máris előnyben lehetünk. (Misley, 2016,
22)
A technológia adta új módszerek
alapjaiban véve is megváltoztathatják
az oktatást és a tanulást, hiszen a digitális környezetben új nézőpontból
jelennek meg a didaktikai alapelvek
és feladatok, melyek segítik a tanulóközpontú tanítást. Az új nemzedékek
számára magától értetődő a digitális
eszközök alkalmazása, egyszerre több
feladatot tudnak megoldani digitálisan, a kép-, hang- és videó-információkat előnyben részesítik, valamint
a releváns, azonnal hasznosítható
tartalmakat. Emellett igényük van a
gyors információszerzésre, folyamatos
ingerkörnyezetre az azonnali visszacsatolásra és jutalomra. A felnövekvő
generáció figyelmét frontális eszközökkel nehezen lehet lekötni, illetve a
pedagógus-diák kapcsolatban kialakuló alá-fölé rendeltségi hierarchikus
viszonyt elutasítják. Összehasonlítva
a hagyományos oktatási eszközöket a
digitális technológiák alkalmazásával,
ez utóbbi sokkal nagyobb motivációs
erővel bír a jelenleg felnövekvő generációk számára, ezért a csak tankönyvalapú oktatás egyre inkább érvényét
fogja veszíteni.
A tanulók jobban teljesítenek és
szívesebben is tanulnak a digitális játékok segítségével. Emellett ezek segítik a pedagógiai munkát is, az iskolai
tananyag játékos tanításával, a tanulók
gondolkodási képességeinek fejlesztésével, a tananyag felhasználása révén.
A játék a pedagógiai módszertan meg-

határozó részét képezi. Olyan cselekvést vagy foglalkozást értünk a játék
fogalma alatt, ami szabadon, önkéntesen választott, meghatározott időben
és térben zajlik, bizonyos szabályok
szerint. Miután a játék mint tevékenység fontos értékkel bír a kognitív, affektív készségek, képességek, valamint
az erkölcsi fejlődés, a társas készségek,
illetve a személyiség fejlődésében,
ezért a játékok formális oktatásba való
illesztésével lehetőséget kapunk a fiatal generáció bizonyos mértékű formálására is.
A digitális játékokban, akárcsak más
társasjátékokhoz, logikai játékokhoz
hasonlóan, a tanulóknak a célok elérése érdekében problémamegoldó
gondolkodást kell alkalmazniuk. Ezáltal olyan készségeik, képességeik
fejlődnek, mint például a szem-kéz
koordináció, memória, reakcióidő,
nyelvérzék vagy a multitasking. (Bősze – Devosa, 2021)

olvasni nem tudó gyermekek számára
is. Tökéletes eszköz a térbeli, síkbeli
viszonyok tanításához, gyakorlásához,
illetve a programozási alapismeretek
játékos, cselekvésbe ágyazott elsajátításához. A Blue-bot 200 lépésig programozható. A Blue-bot okos eszközről
(applikációnak köszönhetően) vagy
PC-ről (szoftver) is vezérelhető. 45°ban is el tud fordulni. Az eszközökön
elkészített kódot közvetlen Bluetooth
kapcsolaton keresztül lehet elküldeni
a robotméhecskének. Átlátszó testének köszönhetően jól megfigyelhető,
hogyan reagál a robot az utasításokra.

AZ ESZKÖZ BEMUTATÁSA ÉS
FEJLESZTŐ HATÁSAI

Leendő tanítóként hospitálásom során volt szerencsém olyan matematika
órát látni, ahol a tanító szintén előszeretettel használt digitális eszközöket
2. osztályban. Az egyik ilyen eszköz,
amelyet ki szeretnék emelni, a Beebot.
Az eszköz méhecske formájú robot, melynek a hátán lévő gombok
segítségével lehet beírni a parancsokat. Nagyon hamar a gyermekek kedvencévé válik, hiszen amellett, hogy
programozni lehet és végrehajtja a
parancsokat, villog és hangot is ad. A
feladatokat minden esetben a gyermekek fejlettségi szintjéhez kell igazítani,
hogy sikerélményük legyen, így a kellő
motivációt is megteremtjük a számukra, mely ennek a folyamatnak köszönhetően rövid időn belül belső motivációvá válik. Így a tanítványainknál
aktivizálni tudjuk a magasabb rendű
gondolkodási folyamatokat is.
A méhecskék 15 cm x 15 cm-es lépésekben tudnak közlekedni. A hátukon
megtalálható iránygombok segítségével programozható előre-hátra, jobbra-balra, illetve a szünet (II), a törlés
(X) és az indulás (GO) gombok segítségével. Ha nem akarjuk, hogy a méhecske újra végrehajtsa a már beprogramozott lépéseket, törölnünk kell az
előző programot. Igen egyszerűen és
könnyen programozható a még írni-

Forrás: https://iskolaellato.hu/img/80027/
IT-01243/IT-01243.jpg

A PROBLÉMAMEGOLDÓ
GONDOLKODÁS FOLYAMATA

A gyermekek a robotméhecskével való
programozás során egy „utat” járnak
be, melyet négy szakaszra bonthatunk
le. Ezek:
1. A feladat megértése. Ez gyakran
újrafogalmazást jelent a gyermekek
számára. A feladatot esetenként
részfeladatokra bontják a könnyebb
megértés érdekében.
2. Tervkészítés, megoldási javaslat kidolgozása. Ebben a szakaszban a
megoldási lehetőségeket szűkítik
le, s azok helyességét mérlegelik,
kidolgozzák a lépések sorrendjét.
Előfordul, hogy az utat a méhecske
mozgatásával programozzák be a
robotba, majd a kiindulópontra helyezik azt.
3. Kivitelezés, tulajdonképpeni megoldás. A méhecske „röptetése”.
4. Az eredmény felülvizsgálása, ellenőrzése. Sikertelen próbálkozás esetén újrakezdés az első szakasztól.
Összességében az iskolai nevelés és
oktatás egyik fontos feladata az értelmi képességek fejlesztése, s ebben a játékos eszközök alapvető kapaszkodót
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is jelentenek a gyermekek számára.
Érdemes új eszközöket, módszereket
bevezetni akár az értelmi sérült gyermekekkel való foglalkozásba is, hiszen
olyan csatornák aktivizálásával szólítja
meg őket, amelyet más körülmények
között nem tudnánk megadni számukra.
Mit minden fejlődik még a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közben?
• szabálytudat kialakulása;
• utasítások megismerése, megértése,
betartása;
• megfelelő módon történő kommunikációs kapcsolat kialakulása;
• téri relációk megismerése, a tájékozódási képesség;
• önismeret és a társas kultúra.

• a kreatív és kritikai gondolkodás által
közvetlen élményt nyújt;
• fejleszti az önbizalmat, a hozzáértést;
• része az önálló gondolkodás, de a
csoportmunka és az interaktivitás is.

sében, megértésében és értékeinek átadásában egyaránt.

Tippek a további felhasználásra:
• színek, formák megismerése;
• matematikai feladatok (pl. alapműveletek) végzése;
• mennyiségállandóság
kialakítása
(dobókockával);
• szóösszerakó, mondatösszerakó;
• keresztrejtvény;
• kalandozás a térképen;
• szókártyák használata;
• dobókocka használata a feladatok
adásához;
• megtalált eszközök, tárgyak (Kinder figurák, golyók stb.) utánfutóba
gyűjtése;
• városépítés, és a robot „utcán” való
irányítása;
• labirintus-játék. (Aknai, é.n.)
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A sokrétű hatásmechanizmus jól érezhetően megérinti a gyermekek egyéni,
személyes és társas készségeit, egyúttal
az eszköz használatával a vizualitást,
a türelmet, sikerélmény, kudarcélményének megismerését, feldolgozását is
megvalósíthatjuk.

ÖNREFLEXIÓ

Miért fontos a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése?
• az élet számos területén nélkülözhetetlen;
• a problémák megoldása kihívást és
motivációt jelent;
• fejleszti a megfigyelést és a hipotézisállítás képességét;
• kérdéseket és témákat vet fel;
• megköveteli az előrelátó tervezést;
• fejleszti az algoritmikus gondolkodást, az oknyomozó készséget és az
értékelés készségét;
• célt állít és értelmet ad a tanulásnak;

Bizonyos, hogy a gyermekek nagyon
nyitottak ezen eszközök megismerésére, s általuk a világ felfedezése is
gazdagabbá válhat számukra. A NAT
kerettantervében számos tantárgy
közvetlenül épít a digitális kompetenciákra, mindez pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink készségei minél inkább gyarapodhassanak
ebben a vonatkozásban. A lehetőségek
kiaknázása a gyermekeknek, s minden velük foglalkozó felnőttnek is örvendetes, használatuk és felfedezésük
segítséget is nyújt a világ megismeré-
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ONLINE OKTATÁS – ONLINE TANULÁS1
Két évvel ezelőtt a világjárvány következtében nemcsak a mindennapi
életünk, hanem az oktatás is megváltozott, s a képzés (számunkra) addig
ismeretlen formája vette kezdetét,
amely új kihívások elé állította a pedagógusokat, diákokat egyaránt. A
távoktatás az általános és középiskolákban rövidebb, a felsőoktatási intézményekben hosszabb ideig tartott,
amely során a pedagógusok új képzési
módszereket alkalmaztak, s az oktatás
ezen formája nemcsak a pedagógusok
munkájára, hanem a diákok tanulási
szokásaira is hatással volt.
Távoktatás, digitális oktatás, online
képzés – ezen fogalmak a nem tanteremi körülmények között megvalósuló oktatási formák megnevezései,
gyakran szinonimaként használatosak, jelentésük azonban nem teljesen
azonos.
A távoktatás, a levelező képzés a
szlovákiai felsőoktatásban, illetve részben a középiskolai oktatásban már
évtizedek óta jelen van, külföldön a
18. századtól találunk rá utalásokat

(Cserné, 2020, 8). A levelező képzés
elnevezés abból ered, hogy a pedagógusok és a tanulók postai levelezés
révén kommunikáltak egymással: a
diákok levélben kapták meg a tananyagot és a kidolgozandó feladatokat,
melyek megoldásait ők is postai úton
juttatták el a tanárnak (Cserné, 2020,
8–9). A képzés e formája fokozatosan
terjedt el. Elsőként a Londoni Egyetem tette lehetővé 1858-ban, hogy a
levelező képzésben részt vevő hallgatók is kaphassanak diplomát, majd
1892-ben a Chicagoi Egyetem biztosított tanulmányi programokat levelező
formában (Cserné 2020, 9). A levelező
képzés révén azok számára is elérhetővé vált a tanulás, akik korábban anyagi
okok miatt nem tanulhattak egyetemen (Cserné, 2020, 10).
A távoktatásban használt tudáshordozók tára fokozatosan bővült. Az
írott tudásanyag mellett gramofonon
rögzített hanganyagot is kaptak a távúton tanuló diákok, majd később a
rádió és televízió is sugárzott oktató
célzatú műsorokat (Cserné, 2020, 11).

_______________________________________
1
Ezúton szeretném megköszönni adatközlőimnek, hogy részt vettek a felmérésben.

A postai úton megvalósuló, levelező
képzés az egyéb tudáshordozók, médiumok használata révén alakult át
távoktatássá. A levelező, távutas képzés a mi térségünkben is megszokott
képzési formává vált (főként a felsőoktatásban), viszont – a kezdeti külföldi mintáktól eltérően – nem a postai
úton, levelezés révén működő, hanem
a csökkentett óraszámú, főként hétvégén megvalósuló képzést jelentette
(Cserné, 2020, 11).
A távoktatást, a tanulók önálló tanulását segítő segédeszközök tára az
utóbbi években folyamatosan bővült,
különféle e-learning programok, kurzusok jelentek meg, melyek a digitális
térbe helyezték át a képzést, s lehetővé tették, hogy a tanulás úgy is megvalósulhasson, hogy a diák és tanár
nem tartózkodnak ugyanazon időben
egy térben. Azonban két évvel ezelőtt,
amikor az oktatás a digitális térbe
kényszerült, a képzés ezen formája
még „gyerekcipőben járt”, iskoláink
többsége nem volt felkészülve a nem
tanteremi keretek között megvalósuló
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tanításra (vö. Sipos–Jarjabka–Kuráth–
Venczel-Szabó, 2020, 74), pedagógusok és diákok egyaránt rövid idő alatt
sajátították el a digitális oktatást lehetővé tévő eszközök, szoftverek használatát. A pedagógusok igyekeztek a
jelenléti oktatáshoz igazítani az órákat
és követni a tantervben előírt tematikát; digitalizálták a tananyagot, hogy
a digitális eszközök révén biztosítani tudják az előírt tananyag átadását
(vö. Ősz, 2020, 146). Mivel azonban a
képzés áttolódott a virtuális térbe, ez
nemcsak a tanítási, hanem a tanulási
stratégiákra is hatással volt. Az online
oktatás során az egyes informatikai
programok, szoftverek összekapcsolják ugyan a pedagógust a diákokkal
egy közös virtuális térben, viszont a
tanítási óra menete mégsem követheti
a tanteremi képzést, más előkészületet
igényel tanártól, diáktól egyaránt.
A vírushelyzet következtében új
módszerek, digitális trendek alakultak
ki és terjedtek el nagyon gyors ütemben, s korábbi tapasztalatok hiányában a pedagógusok a tanulói, hallgatói visszajelzésekhez „igazították” az
alkalmazott módszereket, tanárok és
diákok együttműködve, gyakran közösen alakították (ki) a digitális környezetben is effektív munkarendet
(l. Sipos–Jarjabka–Kuráth–VenczelSzabó, 2020, 88). A hagyományos oktatásra történő visszatérést követően
felmerül a kérdés, hogy hatással lesz-e
az online képzés a jelenléti oktatásra,
s amennyiben igen, miben nyilvánul
meg ez a hatás. Feltételezhetjük, hogy
az újonnan kialakított módszerek, tanítási-tanulási stratégiák némelyike
továbbra is „használatban” marad.
Felmérésem azt vizsgálja, hogy az
online képzés alatt alkalmazott esz-

közök, módszerek, tanulási stratégiák
közül melyeket használják a jelenléti
oktatásra történő visszatérést követően is az adatközlők. A kérdőíves felmérésben 298 egyetemi hallgató vett
részt.
Az adatközlők válaszai alapján elmondható, hogy az online oktatás
hatása a számítógépes ismeretek bővülésében, a különféle programok,
szoftverek gyakoribb használatában
mutatkozik meg a leginkább. Azokat
a szoftvereket, programokat, melyeket az online oktatás alatt kezdtek el
használni, nagyrészt ma is használják
a megkérdezett diákok.
A diákok az előadásokon, szemináriumokon gyakrabban használják
a hordozható számítógépüket, mint a
távoktatás előtt. Az adatközlők 33,9%a az online oktatásra történő átállás
előtt füzetbe jegyzetelt, most viszont
az adatközlők e csoportja inkább hordozható számítógéppel dolgozik, s a
tanítási órákon nem a „klasszikus”
toll-füzet jegyzetelést, hanem számítógépet használ. Az adatközlők harmada
azonban továbbra is a tollal papírra
történő jegyzetkészítést választja.
A felmérésben részt vevő hallgatók
többsége az elektronikus formában
elérhető szakirodalmat, oktatási segédanyagokat, feladatokat részesíti
előnyben. A megkérdezett egyetemisták többsége már az online oktatás
előtt, korábbi tanulmányai során is
szívesebben dolgozott elektronikus
tankönyvekkel, szakirodalommal, segédanyaggal. A felmérésben részt vevők 29,2%-a korábban a nyomtatott
változatot, az online oktatás óta azonban a digitalizált, elektronikus változatot preferálja. Az adatközlők csupán
16,8%-a választja továbbra is a nyom-

tatott formát. Az online oktatás során
a pedagógusok többsége elektronikusan, e-mailben küldött, illetve osztott
meg tárhelyeken egyetemi jegyzeteket,
prezentációkat, segédanyagokat a hallgatókkal. Az adatközlők válaszai alapján levonható a következtetés, hogy
tanulmányaikat a jelenléti képzés során is jelentős mértékben segíti, ha a
pedagógusok továbbra is rendelkezésükre bocsátják ezen segédanyagokat.
A megkérdezett hallgatók többsége a
megosztás azon módját részesíti előnyben, amikor a pedagógus nem e-mailben küldi, hanem tárhelyen osztja meg
a diákokkal a tananyagot, feltehetőleg
a tárhely nagyobb átláthatósága, a
könnyebb visszakeresés miatt.
Az online oktatás a tanár–diák, illetve a diák–diák kommunikációra
is hatással volt, ui. továbbra is sokan
választják az online konzultációt,
azonban az adatközlők 65,4%-a szívesebben konzultál személyesen a tanárokkal. Az adatközlők többsége úgy
véli, hogy az előadások továbbra is
inkább a digitális térben valósulhatnának meg. Válaszukat azzal indokolták,
hogy az online előadások hangminősége jobb volt, kevesebb negatív tényező zavarta a koncentrációt, s könnyebben tudtak jegyzeteket készíteni, mivel
sok előadásról készült rögzített hanganyag, melyet a diákok utólagosan –
igény szerint – újra meghallgathattak.
A két évig tartó, kizárólag otthoni
környezetben megvalósuló tanulás
után a jelenléti oktatásra történő viszszatérés a diákok tanulási szokásaira,
időbeosztására is hatással van. A környezet változatossága (otthoni környezet – iskola – kollégium) legtöbbjüknek nehezítő körülményt jelent, mivel
az utazás okoz némi időveszteséget.
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A jelenléti oktatás a legtöbb adatközlő
számára – elsősorban az utazás miatt
– feszesebb időbeosztást, az iskolai
feladatok, projektek leadási határidejének betartása nagyobb önfegyelmet
igényel. Az adatközlők többsége emiatt úgy érzi, nem tudja kellőképpen,
a megadott határidőn belül teljesíteni
az iskolai faladatait, melyen tényező
negatívan befolyásolhatja motivációjukat. Saját megfigyelésem, illetve az
adatközlők válaszai alapján is elmondható, hogy a diákok gyakrabban mulasztanak órát a jelenléti oktatás során,
mint az online képzés alatt. Hiányzásuknak általában egészségügyi okai
vannak, de az sem ritka, hogy egyszerűen nincs kedvük iskolába menni.
Összegezve elmondható, hogy az
online oktatás a tanulási szokásokat
tekintve legfőképp a számítógépes
ismeretekben, felhasználói szokásokban, valamint a nagyobb mértékű
önálló munkában okozott változást.
Az adatközlők új programokkal, szoftverekkel ismerkedtek meg, melyeket a
jelenléti oktatás során is hatékonyan
használnak, illetve előnyben részesítik az elektronikus formában elérhető
oktatási segédanyagokat, feladatokat.
Az adatközlők többsége inkább személyesen konzultál az oktatókkal,
bár a kidolgozandó feladatokat szívesebben adják le elektronikusan. A
jelenléti oktatásra történő visszatérést
követően az adatközlőknek fegyelmezettebb, időhatékonyabb napi rutint,
időbeosztást kellett kialakítaniuk, s
mivel az időhiányt a sikeres tanulmányok egyik nehezítő körülményének
tekintik, valamint a leadási határidő-

ket is nehezebben tudják tartani, ez a
motiváltságukra is negatív hatással lehet. Mindezek tükrében a jelenléti oktatásra történő visszatérést követően
továbbra is sikeresen alkalmazhatjuk
a különféle technikai eszközöket, melyek megkönnyítik nemcsak a tanár,
hanem a diák munkáját is, azonban jó,
ha a tananyag átadása mellett a megfelelő mentálhigiéné szempontjaira
is hangsúlyt fektetünk, hogy minél
zökkenőmentesebben tudjuk folytatni
a munkánkat az iskolák falai között.
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ÖKOLÓGIA

TÓTH TAR ÉVA

KLÍMAKRÍZIS
A TALAJSZENNYEZÉS VESZÉLYEINEK BEMUTATÁSA
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
„Ahhoz, hogy a jövő nemzedékeit környezetünk, természetünk tiszteletére,
megőrzésére, védelmére, a fenntarthatóságra neveljük, előbb NEKÜNK kell
felkészülni és változtatni az életmódunkon és a pedagógiai gyakorlatunkon.”
J.O.I.

nem megelőzni a bajt. A következő kísérletek a talaj élővilágáról, védelméről
szólnak, valamint a népesedés kérdésével is foglalkoznak.

A lábunk alatti szárazföld nem pusztán kőzet, talaj és üledék. Minden
négyzetmétere egyedi lehet összetételét, szerkezetét és a benne lévő életet
tekintve. Egyesek több kőzetet tartalmaznak, bizonyos ásványi anyagokban gazdagok; mások növényi maradványokban gazdagok, levegőt és vizet
tározó pórusokkal. A talaj a biológia
gyakran elhanyagolt területe, pedig
egy kis darabjában is hemzseghet az
élet, az apró élőlényektől kezdve egészen a gombákig és a földigilisztákig,
amelyek mindegyike létfontosságú
szerepet játszik a talaj ökoszisztémájának működésében. Itt kezdődik és
fejeződik be a tápanyagok körforgása,
lehetővé téve a biomassza létrejöttét
és a szén tárolását. Ugyancsak itt kezdődik a leendő ivóvizünk természetes
tisztítási útja a felszín alatti vizek felé.
Ha a talaj szennyezett, az sajnos bekerül a felszín alatti vizeinkbe is. A talajszennyezésért leginkább a mezőgazdaságot tesszük felelőssé, de ugyanúgy
felelős érte a hulladékgazdálkodás,
ipari termelés és erdőgazdálkodás.
Elővigyázatosabbnak kellene lennünk,
hogy ne a tüzet kelljen oltani, és rendbe hozni azt, amit elrontottunk, ha-

Cél: Meghatározni, hogy a földigiliszta melyik vége érzékeny a szagokra.
Segédeszközök: földigiliszta (horgászboltból, állatkereskedésből vagy a
kertből), papírtörölköző, vattapamacsok, körömlakklemosó.
Munkamenet:
– Nedvesített papírtörölközőbe tegyünk néhány földigilisztát!
– Nedvesítsük meg a vattát körömlakklemosóval!
– Tartsuk a nedves vattát közel a
giliszta elejéhez, a feji részéhez, de ne
érintsük hozzá! (A feji rész közelebb
van a testén található széles csíkhoz –
nyereghez.)
– Jegyezzük fel, hogyan reagált a földigiliszta!
– Tartsuk a nedves vattát közel a farki részhez, de ne érintsük hozzá!
– Érzékelünk különbséget a két reakció között?
– Próbáljuk meg más testrészéhez közelíteni a vattapamacsot, de ne
érintsük meg! Jegyezzük fel a tapasztalatainkat!
Eredmény: A giliszta nem mutat
nagy érzékenységet egyik testrészén
sem a vattapamacs szagára, azonban
igyekszik eltávolodni az irritáló szag-

tól, attól függetlenül, hogy hová teszszük a vattát.

FEJ VAGY FAROK?

Magyarázat: A földigilisztáknak
nincsenek külön érzékszerveik (pl.
orr), de van idegrendszerük, amely
képes reagálni az ingerekre, pl. a
szagokra. Testük elülső felén aggyal
rendelkeznek, hosszanti idegdúcok
húzódnak egészen a farokig, minden
egyes szelvényben van idegdúc. Ez az
idegdúc a konkrét szelvényt ért ingerekről ad információt, ezért reagált a
földigiliszta minden testtája ugyanúgy.
Didaktikai megjegyzés: Fontos feladat kialakítani a gyermekekben, hogy
minden élőlény fontos a természetben.
A földigiliszta nagyon hasznos állat,
feladata a humuszképzés, de számtalan káros anyagot is képes semlegesí-
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teni a talajban. Már az ilyen kevésbé
fejlett állatok is képesek a káros és
szennyező anyagok azonosítására a
természetben.
FÖLDIGILISZTA-FARM

TALAJHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS

Cél: Megismerni, miért tartózkodnak a sivatagi állatok nappal a föld
alatt.
Segédeszközök: 2 db hőmérő, vakolókanál, fehér törölköző.

Cél: A földigiliszták számára kedvező környezet létrehozása.
Segédeszközök: 1 db literes üveg, 2
db 0,5 l-es csésze talaj, 1 db (2,5 dl)
csésze humusz, földigiliszták, almahéj,
fekete kartonlap, befőttes gumi.

Munkamenet:
– Öntsük a talajt az üvegbe!
– Locsoljuk meg!
– Szórjuk a humuszt a tetejére!
– Tegyük a gilisztákat az üvegbe!
– Adjuk hozzá az almahéjat!
– Tekerjük a papírt az üveg köré, és
rögzítsük a befőttes gumival, majd tegyük hideg helyre!
– Távolítsuk el a papírt, és figyeljük
az üveget mindennap, egy héten keresztül!
Eredmény: A giliszták tekeregni
kezdenek és belefúrják magukat a talajba. Néhány nap múlva a talajban
üregek láthatóak. Az almahéj eltűnik,
és ürülék jelenik meg a talaj felszínén.
Magyarázat: A földigiliszták nagyon jótékony hatásúak, meglazítják
és feljavítják a talajt. Nincsen állkapcsuk, sem foguk, hanem egy izom segítségével húzzák a talajszemcséket a
szájukba. A giliszta kivonja a talajból
a táplálékát, a talaj maradék része változatlanul halad át az állat testén. Az
emésztetlen talajt ürülékként látjuk a
felszínen.
Didaktikai megjegyzés: Fontos,
hogy a talajt nedvesen tartsuk, mert
a nedves bőrükön keresztül a földigiliszták a talajszemcsék közti hézagokat
kitöltő levegőből oxigént vesznek fel.

Munkamenet:
– Ássunk egy 10 cm mély lyukat, helyezzük bele a hőmérőt!
– Takarjuk be a lyukat a fehér törölközővel!
– Tegyük a másik hőmérőt a talaj
felszínére!
– Öt perc elteltével olvassuk le a
hőmérsékletet mindkét hőmérőn! (A
talajhőmérőnél minél hamarább olvassuk le az értékeket!)
Eredmény: A lyukban alacsonyabb
hőmérsékletet mértünk, mint a földfelszínen.
Magyarázat: A napsugarak felmelegítik a levegőt, és minden anyagot
a felszínen. A talaj felszínén levő hőmérőt közvetlenül érik a napsugarak,
ezért az magasabb értéket mutat. A sivatagi állatok lyukakat ásnak, ezekben
vészelik át a nappali hőséget.
Didaktikai megjegyzés: A globális felmelegedés nem kerüli el a talajt
sem, a földfelszín hőmérséklete is idővel növekedik. Ez hatással van a talajlakó állatok életére is, vagy mélyebbre
ásnak, hogy búvóhelyet találjanak,
vagy más élőhelyeket keresnek, vándorolnak, ami sok esetben más ökoszisztémába való vándorlást jelent.
Ebben az esetben a már ott élő állatpopulációkkal kell megküzdeniük a táplálékért, élőhelyért. Előfordulhat, hogy

egy idő után kiszorítják egymást, vagy
megtanulnak együtt élni.
TALAJVIZSGÁLAT

Cél: A talaj összetételének a vizsgálata.
Segédeszközök: Kis üvegecsék vagy
műanyag fiolák, lapát, nagyító, szita,
tál, víz.
Munkamenet:
– Gyűjtsünk az iskola udvarán több
helyről talajmintákat kis fiolákba!
– Vizsgáljuk meg a mintákat először
szabad szemmel (illat, szín, tapintás)!
Ezután egy nagyító (kisebb gyermekek esetében) vagy mikroszkóp (idősebb gyermekek esetében) segítségével
végezzünk további vizsgálatokat!
– Szitáljuk át a mintáinkat, figyeljünk az állagára, a növények, állatok
jelenlétére!
– Végül keverjük össze a mintákat
vízzel, és figyeljük meg a sár állagát,
színét, szagát, valamint egy indikátorpapír segítségével vizsgáljuk meg a
pH-ját is!
Didaktikai megjegyzés: Mivel
minden régió más és más talajtípusokkal rendelkezik, ezért nehéz előre
jellemezni az adott talaj típusát. De
az eredmények szerint könnyen azonosíthatjuk, milyen talajtípusról van
szó, milyen növények növekedhetnek benne. A tanulók maguk is hozhatnak földet (akár kertészetekből,
homokozóból, erdőből, mocsaras részekről), és leírhatják azt az életkörnyezetet, ahonnan a minta származik:
milyen növények voltak a közelben,
találkoztak-e állatokkal (rovarokkal,
gyűrűsférgekkel, rágcsálókkal) a mintavétel környékén. Azáltal egy komplex ökoszisztéma leírást tudunk velük
megalkotni.
KOMPOSZTÁLJUNK

Cél: A helyes komposztálási mód
elsajátítása.
Segédeszközök: Levelek, fű, gyomok, növények, kávézacc, fűrészpor,
széna, szalma, gyümölcs- és zöldséghulladék (pl. krumpli héj, almacsutka), papírtörlő, papírzacskó, gallyak,
teafilterek, tojástartó doboz, tojáshéj.
Munkamenet:
– Készítsünk vagy vásároljuk komposztálásra megfelelő ládát, vagy ássunk az udvaron egy mély gödröt!
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– A fentebb említett anyagok gyűjtésével és a komposztra való helyezésével rétegeket alakíthatunk ki, ezeket
földréteggel zárjuk le, és folyamatosan
biztosítsuk a föld nedvességtartalmát,
illetve időnként egy vasvillával forgassuk át a jobb szellőzés érdekében!
– Kb. 3-12 hónap elteltével már
megfelelő humuszréteg keletkezik,
melyet átszitálás után felhasználhatunk virágföldekhez, kerti ágyásokba,
cserepes növényekhez is!
Didaktikai megjegyzés: Nem minden alkalmas arra, hogy a komposztra
kerüljön, pl. a hús, hal, olajos anyagok,
pelenka, fényes felületű újság, főtt étel,
szénhamu (a fahamu viszont igen), állati ürülék, csont nem felel meg a célnak.
Kerüljük a rebarbarát, diófát, mogyorót,
fenyőágakat és egyéb mérgező növényrészeket is! A komposztálás szokás kérdése, ha a tanulók megszokják az iskolában, hogy komposztálnak, talán otthon
is könnyebben elkezdik szelektálni a
szerves hulladékot. A keletkezett humuszt meghálálják kertünk növényei!
PAPÍREMBERKÉK

Cél: A népsűrűség bemutatása.
Segédeszközök: 6 db 7,5x12,5 cm
nagyságú, vonalazatlan rajzlap, toll,
olló, egy nyomtatópapír, vonalzó.
Munkamenet:
– Hajtsuk félbe az egyik rajzlapot
hosszában!
– Mindkét hosszanti szélét hajtsuk
vissza a középső hajtáshoz, hogy harmonika alakú legyen!
– Rajzoljunk szaggatott vonalakat az
összehajtott rajzlap egyik oldalára az 1.
ábra szerint, ügyelve, melyik az összehajtott és melyik a nyitott széle!

1. ábra

– Vágjuk el a rajzlapot a szaggatott
vonalak mentén!
– Hajtogassuk szét a rajzlapot, és
rajzoljunk arcot, hajat és ruhát a papírbábuknak!
– A 2. ábrán levő vonalnál hajtsuk
be a kartotéklapot, hogy fel tudjuk állítani a babákat!

2. ábra

– Ismételjük meg az eljárást, és készítsünk még 5 db papírbaba-sorozatot!
– Hajtsuk kétszer félbe a nyomdai
papírt, hogy négy négyzet alakú részt
kapjunk!
– Hajtsuk szét, rajzoljunk a hajtások
helyére vonalat!
– Tüntessük fel a következő városok
nevét és népességszámát: Dávidvár –
60 000 lakos, Róbertháza – 20 000 lakos, Almavár – 20 000 lakos, Körtekút
– 20 000 lakos! Mindegyik papírbabasorozat 20 000 lakost jelent.
– A Dávidvár nevű várost jelképező
négyzetre tegyünk 3 papírbaba-sorozatot!
– A másik háromra pedig egy-egy
sorozatot!
Eredmény: Dávidvár népsűrűsége
háromszor akkora, mint a szomszédos
Róbertháza, Almavár és Körtekút városoké.
Magyarázat: A településekre jellemző a népsűrűség, melyet négy csoportra oszthatunk: kisközség (házak
kisebb csoportja, benzinkúttal, vegyesbolttal esetleg), nagyközség (van
postahivatal, templom, étterem), kisváros (szakboltokkal), nagyváros (fejlett szolgáltatások találhatók benne).
Didaktikai megjegyzés: Ez a feladat bármelyik korcsoport számára
érdekes, a kisebbek fejlesztik a kézügyességüket, kreativitásukat és az ismereteiket. Az idősebb korosztálynál
megmagyarázhatunk olyan szakkifejezéseket is, hogy peremváros, előváros, metropolisz, megalopolisz stb.
Fontos kiemelni azt is, hogy a környezetszennyezés leginkább a nagyvárosok területéhez köthető, a nagy
népsűrűség, valamint az autós közlekedés, légi közlekedés, infrastruktúra,
zajszennyezettség és az ipari termelés
miatt is.
KONFLIKTUSKEZELÉS
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

Cél: Problémamegoldás csapatmunkával – drámajáték.

Segédeszközök: A diákokból megalkotott 4 csoport.
Munkamenet:
– A kialakított négy csoport mindegyike kap egy konkrét témát:
1. A település melletti erdőben egy
cég tiltott, veszélyes hulladéklerakást végez.
2. Szélesíteni akarják az autóutat,
ezért kivágják a 100 éves fasort
a főutcán.
3. Egy vegyi cég szennyezi a település ivóvízkészletét (talajvíz, folyó).
4. Lebetonozzák az egész iskolaudvart.
– Mindegyik szituációhoz kijelölünk szerepeket: pl. az érintett hivatal
vezetője (polgármester, iskolaigazgató,
környezetvédő), a problémát okozó
cég vezetője, szakértője, lakosság (gyerekek, felnőttek, tévériporter vagy újságíró – ő nyomoz az ügyben, megszólítja az érintetteket, lakossági fórumot
szervez).
– A felkészülésre szánjunk elég időt
(20-25 perc), a szituációs játék ideje
5-6 perc legyen.
Didaktikai megjegyzés: Ideális levezetése a környezetvédelemről szóló
játékoknak, kísérleteknek. A tanulók
a saját tapasztalataikat, nézeteiket építhetik bele a játékba, fejlesztve a kreativitást, csapatmunkát, tudásukat és akár
még a színészi készségeiket is. Fontos,
hogy a játék után megbeszéljük közösen, hogy mit tapasztaltak a játék alatt,
egyetértettek-e a társaik véleményével,
döntésével, megfelelőnek találták-e
a reakcióikat, stb. Ez az empátiát,
szociális készségüket, szókincsüket is
nagymértékben fejlesztheti.
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FEJLESZTÉS

VARGYAS-TÓTH JULIANNA

HOGYAN ÉPÍTSÜNK OSZTÁLYKÖZÖSSÉGET
MEGOLDÁSFÓKUSZÚ MEGKÖZELÍTÉSSEL?
A BÁTOR TÁBOR SULIPROGRAMJÁNAK MÓDSZERE
„Ha van valami, ami jól működik, csi- A MÓDSZERTANI HÁTTÉR
nálj belőle többet!”
ÁTTEKINTÉSE
(Steve de Shazer)
A gyerekek általánosan nagyon igényA Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta lik a figyelmet és az elismerést, viselszervez ingyenes élményterápiás kedésük mozgatórugója a megfelelés a
programokat súlyos és krónikusan vélt vagy valós elvárásoknak. Az, hogy
beteg gyerekek és családjaik számá- ez miben nyilvánul meg, nagyon sok
ra. A programok alapja, függetlenül mindentől függ: a családi háttértől és
attól, hogy azok a táborhelyen, a kór- mintától kezdve, a szerzett tapasztalaház falain belül vagy akár iskolákban tokon át a temperamentumig rengeteg
valósulnak meg, a terápiás rekreáció. tényező szerepet játszik benne. De
Az iskolai program esetében az él- akárhogy fejeződik is ki, az alapmotíményterápiás megközelítést kiegé- vum mögötte a megfelelés és az elfogaszíti a megoldásfókuszú szemlélet is. dottságra való vágy.
A két módszerre építve olyan légkört
Gyermeknek és felnőttnek egyaránt
teremthetünk, amelyben a szekálás, a
három fő pszichológiai szükséglete
csúfolás vagy a kiközösítés esélye jóval
van:
kisebb lehet. Helyette az el- és befo– hogy autonóm embernek érezze
gadó, a barátságos alaphangulat válik
magát (önállónak, választásra jogoáltalánossá. Melyikünk ne találkozott
volna kiközösítéssel, szekálással, csú- sultnak),
– hogy kompetensnek (képesnek)
folással, cikizéssel, szóbeli vagy akár
érezze
magát dolgokra,
fizikai bántalmazással az iskola falain
–
hogy
tartozzon valahova (hogy töbelül? Tanárként, szülőként egyaránt
rődjenek
vele, szeressék, kapcsolatban
szembesültünk már vele, és akár salegyen
másokkal).
ját gyermekkorunk emlékei között
Minden gyerek szeretne örömet szeis van legalább egy, amely közvetett
rezni
a szüleinek és az életében fontos
vagy közvetlen tapasztalatként szolszerepet
játszó felnőtteknek, szeretgál a bullyingról. Ez a jelenség szinte
né,
ha
büszkék
lennének rá. Emellett
kikerülhetetlen. Ahol sokan vannak
kíváncsi
az
újdonságokra,
szívesen
együtt, ott szükségszerűen megjelenik
sajátít
el
új
készségeket.
Örömmel
él
a hatalomért vagy annak megtartásáa
választás
lehetőségével,
és
szívesen
ért folyó küzdelem. Rejtve vagy láthatóan, szelídebb, akár egészen enyhe elmondja a véleményét, ha lehetősége
formákban, vagy durván, de ott van nyílik rá. Szeretne valamilyen csoporta háttérben, néha fel is bukkan, és hoz tartozni és a csoport elfogadott
mozgásban tartja a csoportdinamikát. tagja lenni, kivenni a részét a közös
Alapvetően nincs is ezzel baj, ha jól programokból (Berg, Insoo Kim –
Shilts, Lee, 2013, 24.).
tudjuk kezelni.

A gyerekek önmagukról alkotott
képe az őket ért külső reakciók alapján alakul. Ahogy pedig önmagukról gondolkodnak, az befolyásolja az
életükben egy-egy helyzetben hozott
döntéseiket. Az iskoláskorú gyerekek
esetében még inkább hangsúlyos a
kortársak szerepe, hiszen ők jelentik
a viszonyulási pontot. A nekik való
megfelelés minden gyerek számára
központi kérdés, ezért rendkívül sokat
számít, ha tudnak egymásnak visszajelzést, elismerést adni, felismerik a
másik erőfeszítéseit, és barátságosan
tudják jelezni saját igényeiket is egymás felé.
Ha a gyerekek olyan közegben lehetnek, amelyben érzelmileg és fizikailag egyaránt biztonságban érzik
magukat, máris kialakul és növekszik
a valahova tartozás érzése. A személyes növekedésükhöz, fejlődésükhöz
úgy is hozzájárulhatunk, hogy folyamatosan egyénre szabott kihívások
elé állítjuk őket, mindig biztosítva azt
is, hogy adott kereteken belül ők választhassák meg a kihívás mértékét.
Ezáltal átélik az autonómia élményét:
én döntök a saját életemről, befolyásolni tudom, mi történik velem. A
támogató jelenlét, a figyelem segít a
magabiztosság növelésében, hiszen az
elért sikereket nemcsak hogy látjuk,
szemtanúi vagyunk, hanem a sikerélményeket valamilyen módon meg is
erősítjük. Hiszen nagy különbség van
az élményben, ha egyedül egy erdőben
futjuk le először a félmaratoni távot,
vagy az út mellett és a célban vannak
ismerősök, akik különféle módokon
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fejezik ki biztatásukat és elismerésüket
a teljesítményünkkel kapcsolatban. A
következő lépcsőben pedig akár növelhető is a kihívás. Így fedezhetik fel
a gyerekek, hogy mennyi mindenre
képesek, akár olyanra is, amiről korábban nem is gondolták volna. Lehet
persze, hogy ez a felfedezés nem azonnal történik, de minél több tapasztalat
mutat egy irányba, annál inkább felsejlik a láthatáron, és előbb-utóbb tudatosul. A terápiás rekreáció elmélete
erre a körforgásra (pontosabban felfelé
haladó spirálra) épül: kihívás, sikerélmény, megerősítés, felfedezés. Mindez
játékos keretek között, az élményekre
építve.
„AMIRE A FIGYELMET IRÁNYÍTJUK, OTT TÖRTÉNIK A TANULÁS”
(TIM GALLWEY)

Insoo Kim Berg családterapeuta és
Steve de Shazer pszichoterapeuta a 70es évek végén, 80-as évek elején kezdte el kidolgozni a megoldásfókuszú
megközelítést Amerikában. Munkájuk
során azt vették észre, hogy ha a klienseikkel sokat beszélnek a problémájukról, azt elemzik, az okait boncolgatják, nem feltétlenül kerülnek közelebb
annak megoldásához. Ugyanakkor, ha
arról kérdezik őket, milyen lenne az
életük a probléma megszűnésével, illetve azt kutatják együtt, hogy mi az,
ami már a jelenben jól működik, akkor sokkal nagyobb változások történnek lényegesen rövidebb idő alatt. A
megoldásfókuszú szemlélet azóta egyre szélesebb körben terjed, és a családsegítő munkán és pszichoterápián túl,
az üzleti világban egyéni és csoportos
coaching-módszer is épül rá, illetve
meggyőző eredményeket érnek el vele
világszerte az iskolákban is.

piás szakembert, akinek az az alapvető
meggyőződése, hogy a gyerekek fel
tudják mérni és fel tudják ismerni saját
lehetőségeiket, és élni is tudnak ezekkel. Mi szeretnénk hozzásegíteni őket
ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzák
ki magukból. A legfőbb eszközünk ehhez a kérdezés. Méghozzá olyan kérdések feltétele, amelyek a gyerekek pozitív tapasztalatait kutatják a különböző
helyzetekben és saját viselkedésüket
tekintve. A mi nyitott odafordulásunk, a válasz nem tudásának attitűdje
(Berg, Insoo Kim – Shilts, Lee, 2013,
27) erősíti a gyerekek kompetenciaérzését, felelősségérzetét és általuk a
megoldás iránti elkötelezettségüket is.
A legjobb kérdésekre az embereknek
nincsenek azonnali kész válaszaik, el
kell gondolkodniuk, hogy megtalálják
ezeket. Ehhez pedig idő kell.
A BARÁTSÁGOS LÉGKÖR
MEGTEREMTÉSE

Nem kell ahhoz óriási konfliktusnak
vagy problémának lennie egy osztályban, hogy a megoldásfókuszú szemléletet elkezdjük használni. Minden
közösség számára hasznos, ha abban
erősítjük a tagjait, hogy mi mindent
csinálnak jól, illetve, hogy hogyan tudnak mindenki számára elfogadható,
pozitív, előremutató és kellemes módon
együttműködni. Első lépésként irányítsuk a saját figyelmünket arra, ami jól
működik, amiért meg lehet dicsérni a
gyerekeket. Ha például szeretnénk elérni, hogy csendesebbek legyenek az
óra alatt, hosszú távon többre jutunk,
ha visszajelzést adunk a nekünk tetsző,
halk működésre (akár ha csak pillanatokra valósul meg), mintha különböző
módszerekkel a zajongást kifogásoljuk.
Ha egyszer valamiért megdicsértünk
egy gyereket, ő valószínűleg igyekezni fog újra hasonlóan viselkedni,
HOGYAN MŰKÖDHET EZ
hogy ismét kivívja elismerésünket. Így
AZ ISKOLÁBAN?
nem kényszerből vagy félelemből fog
együttműködni, hanem a saját, belülről
A megoldásfókuszú megközelítést jövő motivációja miatt, ami sokkal taraz iskola falain belül is különbö- tósabb és hatékonyabb, ráadásul építeni
ző fókuszokkal használhatjuk: bán- is jól lehet rá.
talmazásmegelőzésre, az egyéni teljesítmény javítására vagy a fejlődés
ösztönzésére, viselkedésbeli változá- KONKLÚZIÓ
sok előidézésére, egy osztály együttműködésének javítására, a közösség Már maga az a tény, hogy azt kutaterősítésére, stb.
juk, azt igyekszünk észrevenni, amit a
Az iskolai helyzetben a pedagógus gyerekek jól csinálnak (akár a velünk,
testesíti meg a megoldásfókuszú szem- akár az egymással való együttműkölélettel dolgozó segítőt és élményterá- désben, akár a problémák megoldá-

sában vagy konfliktusok kezelésében),
rengeteg sikerélményt hoz magával.
Felfigyelhetünk rá, hogy tulajdonképpen milyen remekül működik egy sereg dolog, ami felett eddig elsiklott a
figyelmünk. Nem érdemes fukarkodni
azzal, hogy mit veszünk észre pozitívumként: az egészen pici dolgokra is
legyen szemünk. Ezekből temérdek
van, és mind hozzájárul ahhoz, hogy
az elégedettségünket és ezáltal a gyerekek teljesítményét is növelje. Ilyen
lehet akár, ha valaki rendben elpakolja
a könyveit, felveszi a társa leejtett ceruzáját, magától feltörli, ha kiömlött
valami, köszön, csendben figyel, nem
vág más szavába, stb. És ha már észrevettük ezeket, tegyük is szóvá. Ha
egyszer rááll a szemünk, magunk is
meg fogunk lepődni, mennyi minden
van, ami jól működik, és egyre több
minden fog feltűnni számunkra. Ha
a jó dolgokra figyelünk mindannyian,
egymás felé is barátságosan, jóindulattal tudunk fordulni, mert mindig
azt keressük, ami hasznos és előremutató. Ha az alaphangulat ilyen egy
osztályban, a felmerülő nehézségek,
konfliktusok kezelése is könnyebb, és
megoldásukban joggal számíthatunk
nagyobb együttműködésre az osztály
részéről. Az élményterápiás és megoldásfókuszú módszerek alkalmazásának eredménye viszont nem csak
az osztályban mutatkozhat majd meg.
Hatással lehet az osztállyal együttműködő kollégákra, a szülőkre, más osztályokra, akár az egész iskolára.
A Bátor Tábor Suliprogramjában
ezeket a megközelítéseket, a fenti
szemléletet alkalmazva dolgozunk
azon, hogy minden osztályból olyan
hely lehessen, ahová reggel jó bemenni. Az egész a saját hozzáállásunkkal
kezdődik, ez a kulcs.
Jelentkezés és további információ:
Keresse bizalommal Thuróczy Flórát
az f.thuroczy@batortabor.hu e-mailcímen vagy a +421 905 834 063-as
telefonszámon!
További információ a Bátor Tábor
Alapítvány munkájáról:
https://batortabor.org/hu/ és
https://batortabor.org/sk/
FELHASZNÁLT IRODALOM:
De Jong, Peter – Berg, Insoo Kim (2013):
Feladattól a megoldásig. A megoldásközpontú interjúzás művészete. Budapest, Animula,
ISBN: 9639751781.
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„NYULAS” ÓRÁK ÉS KÖNYVEK AZ ISKOLÁBAN
OLVASÁSI ÉS SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE INTERAKTÍV KÖNYVVEL

Varga Emőke – Daróczi Gabriella: Az
interaktív könyv az olvasási és szövegértési készség fejlesztésében. Esettanulmány a BOOKR Suli-szoftver interaktív
könyveinek tanórai implementációjáról.
Líceum Kiadó, Eger, 2021.
Az olvasásszociológiai kutatások az olvasás szabadidős tevékenységként való
visszaszorulásáról adnak hírt. A szövegértést vizsgáló nemzetközi kutatások
(PISA, PIRLS) azt jelzik, hogy komoly
szövegértési hiányosságok vannak a
vizsgált korcsoportoknál. Pedig a szövegértési készség a tanulás egyik legfontosabb feltétele, s a mindennapi életben
való tájékozódás alapja is. Ezért különösen fontos minden szövegértést fejlesztő
új módszer. A technikával egyre inkább
átitatott környezetben a digitális kompetenciák fejlesztése egyre több hangsúlyt
kap az oktatásban is. Fejleszthető-e, s
hogyan a szövegértési készség a digitális
kompetencián keresztül? Varga Emőke és Daróczi Gabriella könyvükben
és kutatásukban ennek a kérdésnek
a megválaszolására törekedtek az
interaktív könyvnek az oktatásban való
felhasználási lehetőségeit vizsgálva.
Az interaktív könyv egy alkalmazástípus, amely a számítógépek kisméretű változatain, a táblagépeken és
az okostelefonokon futtatható. Nem
azonos az elektronikus könyvvel, mert
mozgó képeket is tartalmaz, és nemcsak olvasható, de hallgatható is: fontos a szerepe a színészi felolvasásnak,
az effekteknek és a zenének (27.) Az
interaktív könyvet tehát többféle mo-

dalitás együttes jelenléte jellemzi: az
írott szöveg, a (mozgó)képi megjelenítés, a hang, valamint az ezeket időben
koordináló interakció egy időben van
jelen. Ha a tanulási tölcsér ábrájára gondolunk, arra, hogy az olvasottnál több
információ marad meg a hallottakból,
s a különböző modalitások együttes jelenléte erősíti az információ átvitelének
sikerét, akkor máris sejthető a vizsgálat
eredménye, hogy az interaktív könyvek
kimutathatóan jobban támogatták a
szövegértést nyomtatott társaiknál, változataiknál.
A kutatás a BOOKR Suli-szoftver
interaktív könyveinek tanórai alkalmazhatóságát vizsgálta a 7–12 éves korosztály körében kistérségi iskolákban,
2019–2020-ban Magyarországon az
Emberi Erőforrások Minisztérium Klebelsberg Központja és a Móra-BOOKR
Kids Kft. között létrejött vállalkozói
szerződés keretében megvalósult projektben. A kifejezetten pozitív eredményeket némiképp torzíthatja a kutatás
kistérségi jellege, ahol maga az eszközhasználat újdonsága és varázsa is komoly tényező lehetett.
Külön módszert dolgozott ki a szerzőpáros arra, hogy mérhetővé váljon az
interaktív könyvek hatása. Nem interaktív tankönyvek feldolgozását vizsgálták, hanem mesék s egy vers adaptációjával kapcsolatos applikációt, s annak
hatását. A kutatás során az irodalmi
szövegértés fejlesztését és egyes részképességek alakulását is figyelték. A tanulók betűfelismerő és szószintű olvasási
készségét, szókincsét is megvizsgálták, s
azt is, mennyiben járul hozzá az interaktív könyv a narratíva megértéséhez.
A kutatást a pedagógusok képzése
készítette elő online és jelenléti formában egyaránt. Ehhez fontos tapasztalatokat nyújtott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kara által 2018-ban akkreditáltatott és a
BOOKR Kids-szel együttműködésben
elindított Az interaktív könyv. Olvasás- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR
Kids digitális mesekönyveivel című
pedagógus-továbbképzési tanfolyam.
Varga Emőke évek óta foglalkozik az
interaktív könyv elméletével, többéves
kapcsolata van a legnagyobb közép-eu-

rópai, s jelenleg egyetlen magyarországi
interaktív könyv fejlesztővel, a BOOKR
Kids-szel, akik a vizsgálathoz átalakították a kiválasztott könyveket és a teljes
technikai háttér mellett a felhasználók
tevékenységét, az interakciók vizsgálatát is lehetővé tették.
A BOOKR Kids, melyet egy nyúl
ikonja jelöl a letölthető applikációk
között, alapvető célkitűzése a gyerekek számára értékes tartalmat kínálni
a technológiahasználatra szánt időben.
Szótagoló és diszlexiabarát változattal is
segítik az olvasás technikájának elsajátítását. Hidat szeretnének építeni a könyvek és a digitális világ közé. A kutatás
tehát céljaik megvalósulását vizsgálja
iskolai környezetben.
A szerzőpáros három szöveget választott ki a vizsgálathoz: Horgas Béla
Mesélek a Zöld Disznóról, Nemes Nagy
Ágnes Ki ette meg a málnát? című meséit és Arany János Családi kör című
versét. A 19. századi klasszikus mellett
szerencsés volt egy 20. századi és egy
majdnem kortárs szerzőt választani. A
kötet tartalmazza az interaktív könyvek
diaképszerű változatát, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat és az iskolai alkalmazás során felhasznált óravázlatokat,
sőt mindezekhez QR-kódon keresztül
elérhető videókat is.
A kutatás során az interaktív könyvet
használó második, harmadik és negyedik osztályos tanulók teljesítményét egy
nyomtatott szöveget olvasó kontrollcsoport teljesítményének segítségével
mérték (szinkron-adatfelvétel), míg
az ötödik és a hatodik osztályban az
adatfelvétel diakron módon zajlott: az
interaktív könyv használatának mérését
nyomtatott könyves órai munka előzte
meg. A pilotkutatás legfontosabb eredménye az, hogy az olvasás és a szövegértés különböző részterületein átlagosan
15-20 százalékkal eredményesebben
teljesítettek az interaktív könyvvel dolgozó tanulók.
Az új technika új módszertan kialakítását is sürgetővé teszi, melyben az értelmezői szerep résztvevői szerepkörré
módosul lehetővé téve a kultúraátadás
és történetmondás új formáját, mely a
szóbeliség, írásbeliség hagyományait interakciókkal és feladatokkal játékosítja.
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MIÉRT NYUGTALANÍTANAK BENNÜNKET
A VÍRUSOK?

A mikroorganizmusok kutatása, főképpen a kórokozóké, olyan izgalmas
eseményekkel van teli, akár a kalandregények. A mikrobák megismeréséhez vezető utaknak is megvannak
a maguk kacskaringói, zsákutcái, de
még a csapdái is. Az előző fejezetben
már utaltam rá, kik és miként hozták
létre az első elektronmikroszkópot,
ám tévedés lenne azt hinni, hogy azzal
mindjárt sikerült meglátni a legkisebb
vírusokat is.
A kórokozókat (baktériumok, vírusok) az emberek már sajnos akkor
felhasználták háborús, de akár köznapi bűncselekmények elkövetésére,
amikor még csak annyit tudtak róluk,
hogy gyilkolni is lehet velük. E parányi
szervezetek annyibban különböznek
tőlünk, emberektől, hogy nekik fogalmuk sincs róla, hogy élettevékenységeiknek a többi élőlényre vonatkozóan milyen következményei vannak.
Csupán azt teszik, amire a kiszámít-

hatatlanul működő filogenezis determinálta őket, míg az embert ugyanez
a mechanizmus tudatos, illetve pszichikai lénnyé formálta, akinek tudnia
kell, hogy mit miért tesz.
Már a korábban felvázoltak alapján
emlékezhetünk rá, hogy az eredményes víruskutatás első alanya egy növényparazita, a dohánymozaik vírus
volt. Abban is első lett, hogy 1914-ben
őt sikerült először kristályosítani, amiről röntgenfelvételeket is készítettek.
Ennek alapján mindjárt arra következtettek, hogy a vírusok átmenetet képeznek az élő és az élettelen „anyagok”
között. Emlékszem, egyik főiskolai
tanárom az 1960-as évek elején e „világnézeti szempontból fontos tényt”
előszeretettel hangoztatta. Később,
amikor a nukleinsavak (DNS, RNS)
kerültek az érdeklődés középpontjába – bár 1869-ben már felismerték a
létezésüket –, sokáig tartotta magát az
állítás, hogy a vírusok is az RNS bázi-

sok szekvenciái, sőt kizárólag RNS gének, illetve az is, hogy mivel nincs sejtes szerkezetük, semmilyen biológiai
rendszerbe nem lehet besorolni őket.
Csakhogy ez utóbbi álláspontba a víruskutatók nem tudtak belenyugodni.
Már csak azért sem, mert egyre több
és többféle vírust találtak. Azt gondolták, ha elfogadjuk, hogy a vírusokat
élőlényeknek kell tekintenünk (lásd az
előbbi fejezetet), akkor fel kell építeni
a rájuk vonatkozó taxonómiai rendszert, amit 1962-ben három mikrobiológus meg is tett. Azt javasolták, hogy
Linné rendszerezése szerint törzsekbe,
osztályokba, rendekbe, családokba és
fajokba kell őket is ranglistázni. Ezt
az ICTV International Committee on
Taxonomy of Viruses (Nemzetközi
Vírustaxonómiai Bizottság) el is fogadta, kivéve a törzs és az osztály kategóriákat, mert „a vírusgenomok kis
mérete és magas mutációs rátája miatt
nem lehetséges megbízhatóan meg-
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állapítani a rokonsági fokot a rendek
szintje felett. (…) A 2013-as ICTV taxonómiai 7 rendet ismer a: Caudovirales, Herpesvirales, Ligamenvirales,
Mononegavirales, Nidovirales, Picomavirales és Tymovirales rendeket. A
családok száma 104 (és ebből 78 nincs
besorolva rendbe), az alcsaládoké 22,
a nemeké 455. 2827 vírusfaj van leírva, és több mint 4000 besorolatlan faj
vár osztályozásra (Wikipédia). Okkal
állíthatjuk, hogy 2013 óta megnövekedett az ismert fajok száma, és az újakat
is sikerült rendszerbe iktatni.
A fent leírtakból kiindulva David
Baltimore (1938) amerikai molekuláris
biológus és virológus 1971-ben állította össze az egyik általánosan alkalmazott vírusrendszert, amiért 1975-ben
két társával együtt megosztva orvosi
Nobel-díjban részesült.
Baltimore rendszere az mRNS
szintéziséből indul ki, miszerint a vírusfajokat 7 nagy csoportba sorolja,
melyek a következők: 1. kettős szálú DNS-vírusok (pl. adonevírusok,
herpeszvírusok, himlővírusok), 2. egyszálú DNS-vírusok (pl. parvovírusok),
3. kettős szálú RNS-vírusok (pl. reovírusok), 4. (+) egyszálú RNS-vírusok
(pl. picomavírusok, togavírusok), 5. (-)
egyszálú orthovírusok, rhabdovírusok). 6. egyszálú RNS-reverz transzkripciós vírusok (pl. retrovírusok), 7.
kettős szálú DNS-reverz transzkripciós vírusok (pl. hepadnavírusok)
(Wikipédia).
A molekuláris biológusok tehát
létrehozták a vírusok rendszertanát,
amelyet nemzeti nyelveken, így magyarul is fölöttébb nehéz népszerűsíteni. Ugyanis majdnem fölösleges
volt Linné kettős nevezéktanát mintául venni, mert azt a vírusokra nem
lehet alkalmazni, mivel a vírusfajok
tudományos neve több tagból álló,
összetett, hosszú angol megnevezések,
amelyek általában magukba foglalják
a faj rendszertani besorolását, a gazdaszervezetet, amelyik reprodukálni
képes őket, és egyben a megtámadott
szervezetnek a kórtüneteit. E nehézségek miatt terjedt el a vírusnevek
rövidített használata, mint például a
HIV-1, HIV-2 retrovírusok okozta
AIDS Acquired Immune Deficiency
Syndrome (nemi úton szerzett, de nem
csupán így terjedő immunhiányos
tünetcsoport), SARS Severe Acute
Respiratory Syndrome (súlyos akut
légzőszervi szindróma). Az akut és a
szindróma orvosi szakkifejezések, melyek azt jelentik, hogy hirtelen fellépő,

súlyos, válságos, gyors beavatkozást
igénylő tünetegyüttesekről van szó.
Ellentétben a cronichus (krónikus)
kifejezéssel, ami magyarul idült, lassú
lefolyású, hosszú kezelést igénylő betegséget jelent.
A biológiában, még inkább a biokémiában és a molekuláris biológiában
sok olyan szakkifejezés használatos,
melynek nincs magyar megfelelője,
vagy ha lefordítjuk, a magyar (általában a nemzeti) megnevezés (fogalom)
nem ugyanazt jelenti, mint a nemzetközileg elfogadott. Sok esetben sajnos,
ha akad magyar szakkifejezés, azt is
meg kell magyaráznunk. Például mit
jelent az, hogy egyszálú vagy kettős
szálú DNS és RNS? Előbb azonban
tisztáznunk kell, mi különbség van a
két nukleinsav, azaz a DNS (dezoxiribonukleinsav) és az RNS (ribonukleinsav) között. (Helyesebb lenne a
tisztázás szó helyett felidézést mondani, mivel ezek már régóta a középiskolai tananyag részei.) Tudva levő
tehát, hogy mind a két nukleinsav
négyféle heterociklikus (zártláncú vagy
gyűrűs vegyületekből) nukleotidból
(nukleinbázisból) épül fel, amelyeknek a neve és a jele: citozin C, guanin
G, adenin A, és timin T. Azonban az
RNS molekulákban a timint uracil U
helyettesíti. A köztük való eligazodás
érdekében érdemes összevetni egymással a szerkezeti képletüket. Hát ez
még nem olyan bonyolult dolog. Az
teszi azzá, ha belegondolunk, hogy a
DNS molekulák két egymás köré csavarodó vékonyka szálból, vagyis kettős
spirálból állnak. A spirálszálakat alkotó fent felsorolt bázisok pontos sorrendje határozza meg minden sejtben
az összes örökletes információt, ami
egyedenként (egyénenként) némileg
eltér egymástól. Ezért nincs fajokon
belül két egyforma egyed. Hát nem
csodálatos? Naponta hallhatjuk, hogy
a DNS molekulák (mondhatunk akár
géneket is, bár a kettő nem ugyanaz)
lemásolják önmagukat. Köznapi értelemben ezt nevezzük öröklődésnek,
és még sincs a világon, és nem is volt
soha, genetikailag hajszálpontosan két
egyforma egyed, legyen az bármilyen
növény vagy állatfaj: kutya, macska,
elefánt, fűzfa, de akár egy bolyhoz
tartozó hangya egyed is. Az emberek,
rasszokon belül is hiába hasonlítanak
oly nagyon egymáshoz, küllemre is
láthatóan jól megkülönböztethetőek
egymástól. De még a mumifikálódott
és a megkövesedett maradványaik is.

A gén fogalommal úton-útfélen találkozunk, de kérdés, valójában, mit
nevezünk géneknek. Nagyon leegyszerűsítve: „olyan nukleinsav-szakaszokat a DNS-ben vagy az RNS-ben,
amelyek a szervezet működését és
növekedését befolyásoló fehérjék előállításához szükséges információkat
tartalmazzák. Az élő szervezetekben
20-féle (proteinogén) fehérjealkotó
aminosav variálódik.”
A DNS-molekula (információs
anyag a testben) milliónyi atomot tartalmaz. Két egymás köré csavarodó
vékony szálból, úgynevezett kettős
spirálból (helixből) áll. A szálakat a
fentebb felsorolt bázisok alkotják, melyeket kémiai kötések tartanak össze.
A bázisok sorrendje határozza meg az
összes információt minden sejtben.
S ez, mint ahogy előbb említettem,
egyénenként némileg eltér egymástól.
„A test valamennyi sejtje teljes DNSmolekulakészletet tartalmaz a kromoszómának nevezett fonalszerű képletekbe csomagolva.”
Az RNS szerepe egészen más.
Mondhatnánk, ez a „fehérje készítéshez szükséges információt tartalmazó nukleinsav. Az RNS-nek három fő
típusa ismert. A hírvivő (messenger)
RNS-be vagy mRNS-be másolódik
át a DNS szálban tárolt információ
egy része. Ezt a folyamatot átírásnak
(transzkripciónak) nevezzük. A szállító
(transzfer) RNS-ek vagy tRNS-ek öszszegyűjtik a fehérjeszintézishez szükséges aminosavakat, s oda szállítják a
riboszomális RNS-t vagy rRNS-t tartalmazó riboszómához (sejtmagon kívüli
sejtszervecskéhez), amely leolvassa az
mRNS-ben levő üzenetet. Ez a folyamat a lefordítás (transzláció).” (David
Burne: Az emberi test enciklopédiája,
Budapest, Talentum Kft, 1996).
Gondolom, e bonyolultnak tűnő,
de figyelmesen elolvasott szövegből
kikövetkeztethető, hogy a szervezetek
DNS-einek és RNS-einek, valamint a
vírusok genetikai információkat hordozó vironjainak a felépítése között
elvileg semmi különbség sincs. Illetve
csak annyi van, hogy egymástól teljesen idegenek. Merész hasonlattal azt
mondhatnánk, úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az egymástól idegen vércsoportok. Ha valamilyen vírus megfertőz egy sejtet, nukleinsava részévé
válik a sejt kémiai folyamatainak. A
sejt gyártani kezdi a vírus másolatait,
azt is mondhatnánk, átprogramozza
a sejtben működő természetes genetikai folyamatot, aminek következtében
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megindul az élet-halál harc a szervezet
immunrendszere és a szövetek sejtjeibe behatoló vírusok között. Még
egy felidézés, ami egyszerű alapiskolai (régiesen elemi iskolás) tananyag:
Minden élő szervezet alapegysége a
sejt. (Legalábbis így tanítottuk). A
sejtek szöveteket, a szövetek szerveket, a szervek szervrendszereket, s a
szervrendszerek egymással szorosan
együttműködve alkotják a legfejlettebb szervezete(ke)t. Miért fontos
ezt felidézni? Mert a kórokozók, így
a vírusok is, fajonként általában egyegy szervrendszert támadnak meg,
sok esetben olyannyira, hogy végül
az egész organizmust (szervezetet) legyengítik, azaz elpusztíthatóvá teszik.
Mielőtt az ICTV által kanonizált
(szentesített) taxonómiát, vagyis a vírusok rendszerezését elfogadták volna,
a biológusok aszerint csoportosították őket, hogy mely élőlénycsoportoknak az élősködői. Inkább eszerint
szokás (még ma is) megkülönböztetni őket, miszerint vannak baktériumokat fertőző, bakteriofág vagy
csak fág, valamint növényi és állati
vírusok. Az utóbbiak között tartják
számon az emberi vagy humán kórokozó vírusokat is. Lássunk közülük
néhányat: ebola (vérzéses láz), AIDS

(HIV vírus), SARS, illetve COVID-19,
rhinitis (nátha), influenza (náthaláz), mumpsz (járványos nyálmirigy
gyulladás), variola (fekete himlő),
varicella (bárányhimlő), rubeola (rózsahimlő), morbilli (kanyaró), rabiess
lyssa (veszettség), poliomyleitis (járványos gyermekparalízis, más szóval
gyermekbénulás), encephalitis (agyvelőgyulladás), meningitis (agyhártyagyulladás), verruca vulgaris (vírusos
szemölcs), hepatitis (májgyulladás különböző típusai), HSV-1, HSV-2 (herpesz vírusok okozta sömörök). Régóta
tudott, hogy sok vírus okozta betegség
átterjed állatokról emberre és fordítva. Ilyen többek között a HPAI higlhy
pathogenic avian influenza, magyarul
a madárinfluenza is.
Azonban ha ennyire veszedelmesek,
mi alapján feltételezhetik, hogy szerepük lehet az élővilág filogenezisében
(törzsfejlődésében)? Mi több, a földi
élet kialakulásában? Kezdjük az utóbbival.
„Koevolúciós elmélet szerint a vírusok az élet hajnalán egy időben
alakultak ki a sejtes életformákkal és
több milliárd éve együtt élnek. A fehérjeburok nélküli, vírusoknál egyszerűbb életciklusukhoz az ő segítségüket igénylő parazita szervezetek

szolgáltatnak példát a korai formákra.
Az ilyen szubvirális organizmusokra
példák a növénypatogén viroidok, a
hepatitisz delta vírus, amely a hepatitisz B vírusától kölcsönzi a proteinköpenyt és nélküle szaporodásképtelen,
…” (Wikipédia). Talán a szaporodásképtelen szó helyett pontosabb lenne
fertőzésképtelen szót használni. Az
evolúciós szerepük arra épül, hogy az
általuk megtámadott gazdaszervezetek
genomjai, miután lemásolták őket, kiszabadulva a gazdasejtek genomjából
magukkal visznek egy-egy „darabot”.
Ezzel lehetővé teszik a fajok közötti
géncseréket, az úgynevezett horizontális géntranszfert. Lehet, hogy így
van. Azonban ahhoz, hogy evolúciós
folyamatok révén új, sejtes fajok jöjjenek létre, bármilyen egyszerűek legyenek is, ki tudná megmondani, hogy
ehhez mennyi időre lehet szükség?
Annyit tudhatunk, hogy az RNS-vírusoknál, akárcsak a nukleinsavaknál,
sokszor előfordulnak másolási hibák,
ezért szinte hetente értesülhetünk új
vírusmutációk felbukkanásáról. Ez pedig óhatatlanul előfordult, mégpedig
folyamatosan az elmúlt évmilliárdok
során. Ezek lennének talán a törzsfejlődésnek az első lépései? Megint csak
azt mondhatjuk, ki a csoda tudhatná?
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A KATEDRA MATEMATIKAVERSENY XXVII. ÉVFOLYAMÁNAK
DÖNTŐJE ZSELÍZEN
Ahogy a Katedra folyóirat életében, a
Katedra-versenyek szervezésében is
jelentős változások következtek be a
2021/2022-es tanévben. A pedagógiai
folyóirat szeptember óta már „csak”
online formában jelenik meg. Indokolt
az idézőjel: az elektronikus forma ma
már nem hátrány: az eddigi papíralapú fekete-fehér változatból egy színes,
az eddiginél jóval rugalmasabb folyóirat segíti a pedagógusok munkáját. A
kiadó is más lett: a Katedra Alapítvány
helyett a Katedra Polgári Társulás vette át ezt a szerepkört. Mivel az átállás
nem ment egyik napról a másikra, a
lap főszerkesztője és egyúttal a versenyek koordinátora, Petres Csizmadia
Gabriella azt javasolta a versenyszervezőknek, hogy a döntőket ebben
a tanévben ne az eddig megszokott
májusi időpontban szervezzék, hanem jóval később. Ez indokolta, hogy
a Katedra Matematikaverseny országos elődöntőinek időpontja júniusra,

a döntőé pedig szeptemberre kerüljön át. Mivel a kilencedikesek ősszel
már nem a mai törzsiskolájuk tanulói
lesznek, ezért az is megalapozott volt,
hogy az ő döntőjüket még ebben a
tanévben megrendezzük. A döntőbe
15 tanuló jutott be, közülük 14-en vettek részt május 6-án, a Zselízi Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolában rendezett versenyen. A döntő résztvevőit és

kísérő tanáraikat Máté Anikó mérnök,
az iskola igazgatója fogadta. A feladatsorokat a verseny szervezője állította
össze, és a tanulóknak kb. másfél óra
alatt kellett megoldaniuk a nem szokványos feladatokat. A Katedra-versenyeket a KULTMINOR támogatja.
Az elérhető maximális pontszám 72
volt. Az országos döntő eredménylistája:

Horváth Géza, a Katedra Matematikaverseny gesztora

HATÁRTALAN LÁTOGATÁS
A Határtalanul program keretén belül,
amelynek célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése, május
9-én a dunaszerdahelyi Építészeti
Szakközépiskola építészeti részlegének
tanulói egy közös napot töltöttek el a
márokpapi Wesley János Szakképző

Intézmény diákjaival. Rövid bemutatkozás után baráti futballmérkőzésen mérték össze tudásukat, majd
ebéd után közösen megtekintették a
Csallóközi Múzeum állandó kiállítását. A tárlatvezetés után élményekkel
gazdagodva folytatták útjukat a fővárosba. Köszönjük a városi hivatalnak,

Mgr. Nagy Árpádnak, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatójának, valamint
Mgr. Nagy Ivánnak, a Csallóközi Múzeum igazgatójának és Nyári Istvánnak, hogy részt vállaltak a tartalmas
program lebonyolításában.
Leboda Gábor
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INNOVÁCIÓ TESTKÖZELBEN
GONDOLATOK AZ SZMPSZ 27. ROZSNYÓI KÖZOKTATÁSI
KONFERENCIÁJA KAPCSÁN
Az SZMPSZ szervezésében – kétévnyi
kényszerpihenő után – 2022. április
23–24-én került megrendezésre a 27.
rozsnyói közoktatási konferencia. A
szervezők kerülték a közoktatás komplex megváltoztatásának eszméjét, ezért
is nem jelent meg a konferencia címében a reform kifejezés, nehogy elriaszszon valakit ez a közoktatás teljes egészére vonatkozó irányváltás. S nem is
szükséges a teljeset megcélozni, mert
egy-két-három kritikus pontot megcélzó javítás többet ér, mint a teljesség
sűrűjében való céltévesztés. Helyette
változáson, innováción, kreatív megoldásokon, pilot programok bemutatásán gondolkodtak el a tervezők. A
konferencia középpontjába ezért került be három olyan meghatározó, a
változást magában hordozó gyakorlat,
amely már tettekben jelen van közoktatásunk teljes horizontján.
Az idei közoktatási konferencia három csomóponti témáját a hiteles, hibázáson és javításon alapuló tanulási
gyakorlat inspirálta.
Hazai közoktatásunk megújításának harminc éves óhaja testközelbe
került, mert a kezdeményező kísérlet
a nevelőtestületi értekezések napi témája. A kölcsönös egymástól tanulás
következményeként szakmai igény
van a KIP-programra, a mindennapok
nevelő munkájában kihívásként jelenik meg a differenciálás alkalmazása
nemcsak elvont ismeret formájában,
hanem a gyakorlatban. A szövegértés,
a kritikai gondolkodás stratégiáinak
ismerete, alkalmazása a pedagógus
szakmai és személyes kompetenciáinak szükségletévé vált, amire élénken
reagálnak a pedagógus-továbbképzés
felelősei. Kisiskoláinkban általában
a tanulók fogyása kihívás elé állítja a
fenntartót: mikortól válik meg a település kultúrahordozó intézményétől.
Ezért az iskolahálózat optimalizálása, a
hatékony támogatási rendszerek kialakítása segítséget nyújthat a közösségi
összefogásra, az együttgondolkodásra.
A régi tapasztalt tanár Arany Jánost,
Shakespeare-t tanította egy teljes isko-

laéven át. Ezeknek a zseniális irodalmi
nagyságoknak életművéből minden
műfajt, minden kifejezésmódot, minden századot le lehetett vezetni, minden századhoz, alkotóhoz, műfajhoz
kapcsolatot lehetett építeni, hálót, ami
összeköt, egészben láttatja a részleteket és fordítva: cseppben a tenger, tengerben a csepp – szemlélet kérdése. A
rozsnyói közoktatási konferencia tartalmi megalkotóit hasonló gondolat
vezette, amikor a közoktatás fejlesztését érintő hármas összetevőnek átbeszélését tűzték ki a konferencia tartalmi programjául. Ezek a kurrikulum,
az iskolahálózat megóvása és fejlesztésének lehetőségei és a pedagógus szakmai fejlődésének kérdését ölelték fel. A
hazai előadók a sas perspektívájából,
míg a szekciók a bogár szemszögéből
vették górcső alá a témák kibontását.
Minden szakmai konferencia 1995 óta
az „autonóm iskola” megvalósíthatóságának gondolatkörét gazdagította, a
hopkinsi „minden iskola kiváló iskola” gondolatába ágyazva a „személyre
szabott tanulást támogató iskolaképet”
erősítette és szorgalmazta.
A konferencia célját a Jövőkép a közoktatás megújulása jegyében cím foglalta össze, ami utalt a közoktatásban
várható változások szükségességére a
megújulás, a minőség és a fenntarthatóság érdekében. A konferencia moderátora Morvay Katalin volt.
Fekete Irénnek, az SZMPSZ elnökének a résztvevőket köszöntő beszéde a
személyes találkozás feletti öröm, ám a
világban jelenlévő mérhetetlen viszály
árnyékában, kettősségében fogalmazódott meg.
Fodor Attila a hazai közoktatás
helyzetének ismertetésével mesterien
vezette fel a plenáris előadók témáit.
Martin Kríž, az oktatási minisztérium főosztályvezetője a közoktatás
kurrikuláris megújulását célzó törekvéseket mutatta be. Előadását, melynek Csináljuk másképp! címet adta,
a 2008-ban megszületett közoktatási
törvény hibáinak elemzésével indította. Mi maradt ki a törvényből?

Mindenesetre nem volt idő az iskolai
pedagógiai programok előkészítésére,
kidolgozására (megfelelő tudása sem
volt ezek elkészítéséhez a nevelőtestületeknek), nem volt idő a kipróbálásra,
idő a változások közös értelmezésére
az igazgatókkal, pedagógusokkal, szülőkkel. A gyakorlatból maga a fő aktor,
a pedagógus maradt ki. Az eredménytelenség garantált volt. A hibákból
tanulva az új reform 2021–2026 időtartamot jelöli meg az állami és intézményi pedagógiai programok kidolgozására, a kompetenciák fejlesztésére, a
kritikus gondolkodás tanítására, az
egymástól történő közös tanulásra, a
tudás átadása támogató helyszíneinek
kialakítására, a lehetőségek választására, az önálló gondolkodásra, cselekvésre, alkotásra.
A reform az újonnan megfogalmazandó digitális platformon történő
állami és helyi pedagógiai program
megalkotásával kezdődik, a regionális
módszertani központok kialakításával
a pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a jó tanítási tapasztalatok átadása a cél. A közoktatás reformja mindenki felelőssége.
A délutáni szekció Középpontban
az oktatás tartalmi korszerűsítése
előadói Ledneczky Gyöngyi, a Pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet Kisebbség Oktatásáért Felelős Osztály
megbízott osztályvezető és tudományos munkatársa és Várady Kornélia, a Csallóközaranyosi Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda igazgatója voltak. Ledneczky Gyöngyi előadásában
leszögezte, a kutatási eredmények is
alátámasztották az új oktatási reform
sürgősségét, melynek lényeges eleme a
kétpólusú pedagógiai program megalkotása. Az alapfokú oktatás 3 ciklusba
rendeződik és várhatóan átjárhatóbb
lesz. Megváltozik az oktatás filozófiája
és módszertana. Várady Kornélia beszámolt az általa vezetett intézmény
pilot programjának alakulásáról. A
program sikere érdekében csapatok
alakultak, melyek értelmezték a különböző fejlesztési területek céljait, a
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tananyag tantervi elosztását ciklusokra, megbeszélték a formatív értékelés
alapelveit, gyakorlati megvalósításának módszerét. A program lehetőséget
teremt a kreatív, gyermekszemléletű
tanítás gyakorlására.
A plenáris előadás második előadója, Tamás Erzsébet, a Rozsnyói Városi
Hivatal Oktatási Osztályának vezetője
A közoktatás intézményrendszerének
fejlesztési lehetőségeivel foglalkozott.
Előadása problémájának érzékeltetése céljából bemutatta a szlovákiai
magyar iskolahálózat számait, ami
szerint a 239 iskolából 91 a kisiskolák
száma. Ami megdöbbentőbb, iskoláink 71,3%-a fenntartói támogatás
nélkül nem létezhetne. A fenntarthatóság lényege a megfelelő tanulói
létszám, az anyagi források, infrastruktúra, épület, a hozzá kapcsolódó
minőséget a képzett szakembergárda,
a motiváltság, támogatói háttér biztonsága jelenti. Az előadó sorra vette
a fenntarthatóság érdekében tehető
megoldásokat. Egyike ezeknek az az
út, amit a rozsnyóiak valósítottak meg
kísérleti (pilot) projekt keretében: a
klaszter, ami értelmezésükben egy iskolai szolgáltató központ létrehozása
és működtetése. Lényeges eleme a projektnek a pedagógusok szakmai felkészítése a mentori feladatok ellátására,
aktualizációs képzések megvalósítása.
Szorosan együttműködnek a Teach
for Slovakia szakembereivel, partneri együttműködésben segítik a duális
képzést, fenntartói együttműködést
kötöttek Kassa megyével. A klaszter
céljai, tevékenysége szoros összefüggésben van a fenntarthatósággal és a
minőségbiztosítással. A klaszter óvodák, alapiskolák, művészeti alapiskolák részére végez szakmai szolgáltatásokat. Hogy szükség van-e rá, azt
mindenki saját maga dönti el a saját
nézőpontja alapján.
A Hatékonyságnövelő lehetőségek
az iskolahálózatban délutáni szekcióban Tamás Erzsébet és Kosár Monika,
az MPC szakelőadója gyakorlati szempontokat figyelembe véve boncolgatták a klaszter küldetését, a nevelésioktatási intézmények oldaláról annak
hasznosságát, szakmai hozadékát. A
klaszternek sok összetevője, sok egymásra utalt szereplője van. A klaszter együttműködés, szövetség, közös
felelősség(vállalás), bizalom a minőség
elköteleződésében. Szövetség a vállalkozó szellemű intézmények között,
egymás érdekében, egymás erősítése,
egy régió fejlődése érdekében. Kiin-

dulópontként a legszükségesebb a felismerés, hogy intézményeinket össze
kell fogni az azokban folyó munka minőségének javítása növeléséért, azok
fejlesztéséért, segítéséért, esetenként
megmentéséért.
A klaszter nem elvesz, inkább lehetőségeket kínál, kevesebb terheket,
jobb infrastruktúrát. A kisiskolák
esetében nehéz vagy szinte lehetetlen
pályázni. Nehezen oldható meg a helyettesítés. Az intézmények nem tudnak szakost felvenni, mert nem tudják
biztosítani számukra a megfelelő óraszámot. Logopédusra, pszichológusra, gyógypedagógusra van szükségük,
de nem engedhetik ezt meg maguknak. Ezekre a problémákra a klaszter
megoldási lehetőség, mert azon belül
kisegíthetik egymást az intézmények.
Közösen indíthatnak tehetséggondozó szakköröket, szolgáltatásokat mint
pl. közbeszerzés kiírása, továbbképzéseket rendelhetnek meg, amelyeket a
klaszter finanszíroz.
Azt is fontos megértetni a partnerekkel, hogy társulás esetén továbbra
is megtarthatják saját profiljukat, pedagógiai programjukat, jogalanyiságukat.
Annak érdekében, hogy a klaszter
jól és hatékonyan működjön, fontos,
hogy önkormányzati alapon történjen
a társulás. Nagyon sok kérdésre még
nincs válasz, mert a folyamat épp csak
elkezdődött, de a klaszter kísérlet, követendő példa. A jövő megmutatja a
klaszterben rejlő további lehetőségeket.
A harmadik plenáris előadás Új kihívások a pedagógusok szakmai fejlődésben címet viselte, előadója Szőköl
István volt, a Komáromi MPK/MPC
vezetője. Az iskoláknak az új kihívásokkal és változásokkal azonosulni
kell, más út előre nem vezet – szögezte
le. A szakmai fejlődés a pedagógustovábbképzéseken való aktív részvétel és az önművelés útján lehetséges.
2023. január 1-től a vezetői jogkör
betöltéséhez szükséges lesz az alapprogram elvégzésére, nélküle nem
jelentkezhet senki intézményvezetői
feladat ellátására. Az alapmodul 200
óra, hozzá kapcsolódik a 220 órás kiegészítő program. Az 1. atesztációt
kiváltja a rigorózus vizsga, aminek
feltétele az ötéves gyakorlat igazolása.
A 2. atesztációt a PhD fokozat váltja
ki, amihez 10 éves gyakorlat igazolása
a feltétel. 2022. július 1-jétől az ÁPI,
IUVENTA, a NÚCEM és az MPC fuzionál Národný inštitút zvdelávania a

mládeže – Országos Oktatási és Ifjúsági Intézet megnevezéssel. Több szakemberrel bővül a komáromi székhelyű
MPC, cél a minőségi tanár.
A délutáni részben két szekció foglalkozott a pedagógus-továbbképzés
témájával, jelesül a pedagógus, illetve az óvodapedagógus szakmai és
atesztációs portfóliója kialakításával.
Az előbbi előadója Pálinkáš Mária, a
komáromi MPC szakelőadója, a második Borbély Diana, a Selye Egyetem
adjunktusa volt. Előadásuk bevezetőjében mindkét előadó a pedagógusok szakmai fejlődésének jogszabályi
kereteivel, módjaival, formáival és
eljárásaival foglalkozott a pedagógusokról és szakszolgálati dolgozókról
szóló 138/2019 számú törvényből
adódó rendelkezések alapján. Az első
szekcióban az alapfogalmak értelmezése után többek között olyan kérdésekre keresték a válaszokat, mint:
• Milyen szereppel bírnak a pedagógus szakmai fejlődésében a szakmai
standardok és a portfóliók?
• Mi a szakmai portfólió és az
atesztációs portfólió között a különbség?
• Hogyan készítsük el a portfóliónkat? Mi a portfólióépítés stratégiája
és folyamata?
• Hogyan készülhet fel a pedagógus
az atesztációra?
• Milyen alapelvekre, szempontokra
és stratégiákra épüljön a pedagógus
szakmai fejlődésének terve?
Az óvodapedagógusok szekciójában
az előadó rávilágított arra, hogy a modern, autonóm óvoda fejlődni vágyó
pedagógusával szemben támasztott
legfontosabb követelmény szakmai
kompetenciáinak folyamatos fejlesztése és elmélyítése. És melyek ezek a
kompetenciák? Mit kell tudnia az óvodapedagógusnak?
– Ismernie kell minden egyes gyermeket, az ő fejlődését, és a fejlődést
meghatározó tényezőket,
– képesnek kell lennie a pedagógiai diagnosztika alapján személyre szabni
a nevelés folyamatát,
– ismernie kell a nevelő-oktató folyamat csínyját-bínyját, a tervezést, a
megvalósítást és kiértékelést,
– képesnek kell lennie hatékonyan irányítani ezt a folyamatot,
– ismernie kell önmagát és az óvoda
küldetését, azonosulnia kell a szakmai szereppel.
A szekciók titkárai voltak a felsorolás sorrendjében: Ádám Lilla, Rimaszombat, Kardos Kornélia, Tornagör-
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gő, Gyurán Ágnes, Bátka, Markovics
Tímea, Komárom.
Az ünnepi est folyamán átadásra kerültek az SZMPSZ díjak és a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díj. A díjazottak
listája az SZMPSZ oldalán, itt érhető
el: https://szmpsz.sk/
A konferencia vasárnapi programjainak rendjét Hanesz Angelika vezette
fel. A szekciótitkárok beszámolóját
Halász Gábor előadása követte Oktatási reformok a világban, eredmények,
hatások, dilemmák címmel. Az előadó
előadása első részében azzal a kérdéssel foglalkozott, mi a reform és milyen
a viszonyunk hozzá. Egyértelmű, hogy
a komfortzónából való kizökkenés
megrázkódtatást idéz elő. A magyarországi oktatási reform korai víziója
is ezt az érzelmi állapotot tükrözi. A
szingapúri reformokat az ázsiai kultúra rugalmassága határozta meg: az
implementációs intelligencia, kirúgni
a lábunk alól a létrát, az együttérző
meritokrácia centralizált/decentralizált álláspontja, a „taníts kevesebbet,
tanulj többet” gondolkodás.
A második kérdés arra kereste a választ, merre halad az oktatás a világban, milyen forgatókönyvek léteznek
a fejlesztésre a világban. Az OECD
(2002–2006) szerint több szcenárió létezik, melyeknek vannak:
• Közös elemei:
– A formális oktatás megújulhat
– A formális oktatás háttérbe szorulhat
• Párhuzamos folyamatok is léteznek
egymás mellett:
– Valami új és más keletkezik (Kialakul a tanulás piaca, párhuzamos tanulási rendszerek élnek
egymás mellett (home schooling,
földalatti iskola)
– Megújul, ami most van (a fejlesztendő képességek újradefiniálása,
az iskolák mint egymástól tanu-

ló intelligens tanulószervezetek,
a pedagógus szakmai változása,
a tanulók lehetséges szerepe a
kurrikulum átalakításában, a technológia hatásai, oktatási rendszerek kormányzásának átalakítása)
Összefoglalásképpen nagy kérdés,
a kormányok alakítják-e az oktatási rendszerek fejlődését, vagy inkább
csak alkalmazkodnak a bennük zajló
változásokhoz, illetve, vajon a központból érkező kötelező jogi előírások
mennyire eredményesek a változás
előidézésére. A szakpolitika eszköztára (ösztönzők, jó gyakorlatok beépítése, értékelési visszajelzés, képességépítés, …) sokféle, a kérdés: a fejlesztés és
a beavatkozás milyen mértékben talál
elfogadásra.
Halász Gábor előadását azzal zárta,
hogy a szlovákiai oktatási rendszer
a globális főáramlatot követi. A kormányzati kezdeményezések kedveznek a fejlődésnek. Remélhetőleg, az
uniós fejlesztési források meghatározó
hatást fognak gyakorolni a fejleményekre. Az eredmény mértéke nagyban függ az érintett szereplők „implementációs intelligenciájától”.
A rozsnyói közoktatási konferencia
hagyományaihoz tartozik a konferenciát záró pódiumbeszélgetés, amelynek
meghívott vendégei között polgármester, a különböző iskolafokozatok igazgatói, minisztériumi főosztályvezető
kaptak helyet. A téma A jövőképtől a
megvalósulásig címmel szólította meg
a konferencia résztvevőit. A pódiumbeszélgetést Fodor Attila vezette. Elöljáróban összefoglalta a konferencia két
napjának tematikáját. A hogyan lehet
valóra váltani a reformokat kérdésre a
résztvevők reagálása: kihívásokat kell
megfogalmazni, hálózatot kell építeni.
A mi a véleménye a reformcsomagról
- elhangzott olyan megfogalmazás is,

hogy EU-s pénzekből nem szabad reformot hirdetni, mert IT-szemét marad utána. Kérdés, a tartalmi reform
választ tud-e adni a régiókban a 3550%-os roma populáció fejlesztésének
irányáról, eredményességéről. Az iskola és a fenntartó közötti viszonyban
hol van a hiba – feszegette a következő
kérdés. A szakmai döntéseket csak az
igazgató hozhatja meg. Az iskola kompetenciája hány %-ban önálló? Minden esetben pozitívum az önkormányzati rendszer, szögezték le egyöntetűen
a beszélgetőpartnerek annak ellenére,
hogy van még javítani való a kommunikáción. Problémát okoz az iskolák
optimalizációja. Arra a kérdésre, mit
kérne a minisztertől a polgármester, a
válasz: bizalomépítés, együttműködés,
stabilitás. Az iskoláknak kölcsönösen
tiszteletben kellene tartani a szülő
döntését az iskolaválasztással kapcsolatban. A szervezeti kultúrába hogyan
épül be a jövőről való gondolkodás
kérdésre a válasz: legyen belső igény
a szakmai beszélgetésre. A pódiumbeszélgetés tovább feszegette a iskolák
minőségének, a pedagógusok kompetenciái fejlesztésének kérdését, amit
be kell vinni a tantestületi irodákba és
komoly beszélgetést kell róluk folytatni a továbbhaladás, a változás akarása,
a belső motiváció építéséről, a fejlesztő
programok implementációjáról.
Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke apró
figyelmességgel köszönte meg a közoktatási konferencia szervezőinek, feladatot teljesítőinek munkájukat.
A konferencia Tamás Erzsébet zárszavával ért véget.
A konferencia üzenetei az SZMPSZ
stratégiai feladatait, programját, az
ezek alapján elkészülő iskoláink fejlesztése érdekében megfogalmazott
cselekvési terveket is gazdagíthatják.
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„Rozsnyó völgyben fekszik magas meredek h
heee-duss
gyek között, mint alamizsna-krajcár a koldus
en,,
kalapjában” – írja róla Petőfi Úti jegyzeteiben,
égamikor Gömörön utazik keresztül. Lázban égzá-tem, hogy egy ilyen híres költő – akkoriban százümomra a költők költője – megemlékezett szüénii
lővárosomról. Aztán ahogy Irénke tanító néni
tja
j a)
(Ambrus Irén, az SZMPSZ 2021-es díjazottja)
tok
azt is megtanította Petőfiről, hogy a Kárpátok
eti,,
vadregényes táját csodálja, ámde nem szereti,
akkor életemben először vettem a bátorságot,, éss
azt mondtam, a költő is csak gyarló ember, azz
on-ő ítélete is megbicsaklik időnként. A sors azonn iss
ban mindenkinek tartogat fordulatot, így én
om
a Kisalföldön, Klapka városában üldögélve írom
ünezeket a sorokat, a Komáromi Napok megünneplésére készülve.
zsaa
Rozsnyó-Rožňava-Rosenau a három rózsa
ből
városa, nevét a német Rosenau-rózsaligetből
vi-eredeztetik, címerében is szerepel a három virág, kék alapon sárgával és két kalapáccsal. A
á-hagyomány úgy tartja, hogy a virágok az itt b
báák,,
nyászott aranyat, ezüstöt és rezet szimbolizálták,
ék,,
de akár a három nemzetiséget is jelenthetnék,
amelyek az évszázadok során meghatároztákk a
mett
város alakulását. A középkorban a várost német
ajd
d
bányászok alapították és virágoztatták fel, majd
ní-1410-ben szabad királyi bányavárossá nyilváníro-tották, az újkorban a magyar polgárság és iparoban
n
sok Rozsnyója lett (Kovács, 2008). Napjainkban
ma-pedig egyre inkább a szlovákság városa, a maján
n
gyarok aránya a 2021-es népszámlálás alapján
mindössze 18,77%-os volt.
tu-Az említett korok lenyomata a szociokultumrális viszonyokon túl hagyományosan a műemtér
ér,,
lékekben köszön vissza. A négyszögletű főtér,
ült
lt..
a Ring a boltsorával a város fénykorában épült.
n, a
A bányászat a gótikus katedrális büszkeségén,
ön,
több mint 500 éves Metercián is visszaköszön,
etttee
ahol Szent Annát harmadmagával örökítette
kép
meg a festő a rozsnyói bányaoldal előtt, és a kép
korr
bányászattörténeti jelentőséggel bír. A középkor
ájjátt
aranykora után a város a török ostrom próbáját
ze-is kiállta, amelynek szimbóluma – a főtér közeallá-pén álló Őrtorony – is őrzi ezt az emléket a faláára
ra
ba fúródott ágyúgolyóval. Rákóczi dicső korára
neek
n
a Nehrer-ház/Lábas-ház emlékeztet, amelynek
czi
cz
pincéjéből a városi legenda szerint a Rákóczi
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libertásokat a ma már elfalazott aknákban szállították. A Drázus-parti Athén, a boldog békeidők
városát az evangélikus és katolikus főgimnázium
épületei őrzik és a Vasas gyógyfürdő ma már
másra szolgáló épületei.
A kötelezően útba ejtendő nevezetességeken
túl pedig hová vinném el a kedves Olvasót, ha
én kalauzolnám? A számomra oly kedves, vörös
téglás, szecessziós ihletésű református templomba. Mindenszentekkor elmennénk gyertyát
gyújtani Móricz Bandika, Móricz Zsigmond
korán elhunyt kisfiának sírjára. Elvinném a
Pósch-kertbe, ahol lekuporodhatnánk a szökőkút szomorú-szép szobra mellé egy jó könyvvel.
Föltekernénk a Kálváriára, a Hármas-hegy legalacsonyabbikára, és bejárnánk a Zsolnay-manufaktúra 30-as években épített, tizennégy stációját. Megmutatnám neki a Szilvássy-villát egy
korabeli képeslapon, és a szocializmus alatt lecsupaszított épületet, ami maradt belőle. Elvinném a Kláštorba, a kulturális-kreatív központba,
ami a ferencesek kolostorába lehelt új életet, és
ahol talán valamilyen kortárs magyar művészeti
kezdeményezésnek is helyet találhatnánk.
Sajnálnám azonban, ha ezek után nem mutathatnám meg a város tágabb környezetét
is. A főtéren álló Andrássy Franciska-szobor
megtekintése után az Andrássyak nyomán indulnánk el. Ezúttal azonban nem Betlérbe és
nem is a mauzóleumba mennénk, bár Andrássy
Dénes és Franciska, a régió jőtevőinek nyughelye is ámulatba ejtő hűséges kutyusuk szobrával,
Tascherl-el, de sokkal inkább azt mutatnám
meg, mit jelentett valóban nemesnek lenni.
A krasznahorkaváraljai Andrássy-Képtárban
megnéznénk az Attila halálát, és elmesélném,
hogy az 1909-ben befejezett múzeum volt a mai
Szlovákia területén a falusiak számára is az első
szabadon látogatható képtár. Vagy azt az emléktáblát, ami az 1890-es évek végén, az Osztrák-Magyar Monarchiában elsőként létrehozott
nyugdíjalapnak állít emléket, amelyet Andrássy
Dénesék az uradalmi dolgozók számára alapítottak. A másik irányba elindulva Gombaszög
felé venném az irányt, és a most készülő, a pálos
szerzetesek leleteit bemutató Andrássy-kúriát, a
Sine Metu egyesület múzeumát venném célba.
És így folytatódna kifáradásig, újabb helyekre
mennénk, az én szívem pedig hol összeszorulna,
hol izgatottan várná, mik azok a kincsek, amiket
még felkutathatok, amiket még megmutathatok
a volt Gömör vármegye legrégibb és legtöbb viszontagságot megélt városából és tágabb pátriámból.

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

BEÖTHY
BEÖ
BE
ÖTHY Á
ÖTHY
ÖT
ÁDÁM,
DÁM
DÁ
ÁM az Amnesty International Magyarország emberi jogi oktatási programvezetője, Budapesten él (beothy.adam@amnesty.hu);
BREZNAY DÁVID, a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanára, Deresken él (david.breznay@azet.sk); CSICSAY
ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); ERDŐDI
CINTIA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának hallgatója, Nagykőrösön él (cintiaerdodi99@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának egyetemi tanársegéde, Budapesten él (feherago@gmail.com);
HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk);
HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA, a nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója, Nagymácsédon él (mhrbacek@ukf.sk);
KRALINA HOBOTH KATALIN, a Szlovák Műszaki Egyetem oktatója, az Idegennyelvi Tanszék tanszékvezetője, Vásárúton él
(katalin.hoboth@gmail.com); LEHOCZKY MÁRIA MAGDOLNA, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója, Nagykőrösön él (lehoczky.maria.magdolna@kre.hu); PAP FERENC, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar egyetemi
tanára és Pedagógiai Kar dékánja, Nagykőrösön él (pap.ferenc@kre.hu); PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának docense, a Katedra főszerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk,
katedra.szerkesztoseg@gmail.com); SZŐKE REBEKA, az ELTE Etológia Tanszékének doktorandusza, Pilisszentkereszten él
(szokerebeka@student.elte.hu); TÓTH BERNADETT, pszichológus a Bokréta lakásotthonoknál, Budapesten él (toth.bernadine@gmail.com);
TÓTH TAR ÉVA, adjunktus a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszékén, illetve a Szlovák Tudományos Akadémia
Orvosbiológiai Központjának kutatója, Somorján él (tothovatarovae@ujs.sk, uktvtoth@savba.sk); URBANIK TÍMEA, a Szegedi Tudományegyetem JGYPK főiskolai docense, Szegeden él (molnarne.urbanik.timea@szte.hu); VARGYAS-TÓTH JULIANNA, a Bátor Tábor
Alapítvány Suliprogramjának szakmai vezetője, Budapesten él (j.toth@batortabor.hu); VODA ZSÓFIA, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium
tanulmányi vezetője, Komáromban él (zofia.voda@gmail.com)

MÁRAI SÁNDOR ALAPISKOLA ÉS

GIMNÁZIUM, KASSA

A Máraiban másképp látjuk a világot
Jelenleg a 11 alapiskolai és az 5 gimnáziumi osztályunkban több mint 320 diák tanul.
Hisszük, hogy fontosabb gondolkodni, mint
mindenre emlékezni. Hogy az összefüggések
többet érnek, mint az ismeretek külön-külön.
Hogy egyformán fontos ápolni a magyar nyelvet
és elsajátítani a szlovákot.
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A legmodernebb szaktermek –
Kassa legrégebbi iskolaépületében
Az utóbbi években megújult a biológia- és kémialabor, a 3 informatikaterem és a tornaterem.
Ez utóbbihoz fitnesz és mászófal is tartozik.
Tanuld azt, amit szeretsz!
Gimnazistáink 4 fakultációból választhatnak:
biológia-kémia, képzőművészet, történelemgeográfia és matematika-informatika-fizika.
Így olyan tantárgyakat is tanulhatnak, mint a
genomika, ökoturizmus, adatbázisok vagy reklám-dizájn.
Ahol az iskola nem csak tanulásból áll
A koronavírus ellenére is diákjaink az utóbbi 3
év alatt 65 országos és nemzetközi versenyen indultak és több mint 450 díjat nyertek. Tehetségüket olyan szakkörökben élik ki, mint a KGSzT
színjátszó társulat, a 4 énekkar, biológia-, történelem-, földrajz-, turisztika- vagy a festészetszakkör.
Idén a Sulirádiót is restartoltuk, amely a Suli
TV-vel együtt a MaMuT (Márai Multimédia Társulat) reszortja. The Márai Thinkers név alatt fut
az angol nyelvű podcastunk, a máraisok szívét
pedig a Bojler iskolaújság melegíti.
A Diákönkormányzat tárt karokkal vár mindenkit, aki szeretne segíteni a diáknapi vetélkedő, a Mikulás-nap vagy a diákbál szervezésében.
Elérhetőség
FB: @Márai Gimi
IG: @msgdok
www.maraigimi.sk

A HÓNAP TÉMÁJA: CYBERVILÁG
BEÖTHY ÁDÁM: ONLINE ERŐSZAK ÉS ANNAK
MEGELŐZÉSE AZ ISKOLÁBAN – EGY EMBERI JOGI
OKTATÁSI MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS
BREZNAY DÁVID: MINDEN, AMIT TUDNOD KELL
AZ INTERNETES ZAKLATÁSRÓL
TÓTH BERNADETT – SZŐKE REBEKA: A DIGITÁLIS
MÉDIAHASZNÁLAT ÖSSZEFÜGGÉSEI GYERMEKÉS SERDÜLŐKORBAN
PAP FERENC – FEHÉR ÁGOTA – LEHOCZKY MÁRIA
MAGDOLNA: LÉLEKTŐL LÉLEKIG – A SZEMÉLYESSÉG
ÉRTÉKE ÉS MEGERŐSÍTÉSE A DIGITÁLIS VILÁGBAN
ERDŐDI CINTIA: DIGITALIZÁCIÓ ÉS JÁTÉK A TANULÁS
MEGSEGÍTÉSÉBEN
KRALINA HOBOTH KATALIN: ONLINE OKTATÁS –
ONLINE TANULÁS

HRBÁCSEK NOSZEK MAGDALÉNA:
FELEMÁS CIPŐBEN
TÓTH TAR ÉVA: KLÍMAKRÍZIS. A TALAJSZENNYEZÉS VESZÉLYEINEK BEMUTATÁSA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
VARGYAS-TÓTH JULIANNA: HOGYAN ÉPÍTSÜNK
OSZTÁLYKÖZÖSSÉGET MEGOLDÁSFÓKUSZÚ
MEGKÖZELÍTÉSSEL?

