
A Katedra Alapítvány 2014. október 
24-én immár 23. alkalommal rendezte 
meg a Katedra Napokat. A tanároknak 
szervezett program három nagyobb 
egységre bontható. Az első rész a mé-
réseknek, minőségbiztosítási mutatók-
nak volt szentelve. 

Andrea Galadová, a NÚCEM mun-
katársa, a nemzetközi pedagógiai mé-
rések koordinátora a  PISA mérések 
eredményeit prezentálta. Mindannyian 
felszisszenünk, mikor a 15 évesek mé-
résének jelentését olvassuk. A számok, 
a  statisztikai mutatók nem engednek. 
A  szakelőadó arra világított rá, hogy 
semmilyen szignifikáns eltérés nem 
mutatható ki a szlovák, illetve a magyar 
tannyelvű iskolákban elért eredmények 
között. Nem vagyunk sem rosszabbak, 
sem jobbak a  többségi tannyelvű is-
kolákban elért eredmények alapján. 
Fontos volt ezt helyrerakni, annál is 
inkább, mert a  rendelkezésünkre álló 
adatokból mást is kiolvastak, sőt in-
terpretáltak is különböző fórumokon. 
Az előadás tartalma a Katedra januári 
számában olvasható lesz, ezért itt most 
csupán annyit szeretnék megjegyezni, 
pontosabban helyrerakni, hogy a szlo-
vákiai magyar 15 évesek nem teljesíte-
nek rosszabbul, mint a Kárpát-meden-
cében élő magyar társaik.

Dr. Komzsík Attila, a Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-eu-
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A XXIII. Katedra Napok
„Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga 

van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyő-
ződésem szerint az első fokmérője.” 

(Klebelsberg Kunó)

rópai Karának dékánja az INEKO 
ügynökség méréseinek kritériumrend-
szerét magyarázta. Rámutatott arra, 
hogy melyek azok a kritériumok, ame-
lyekből összeáll egy iskola értékelése. A 
rangsor figyelemre méltó, ugyanakkor 
nem nyújt teljes képet az iskoláról. Et-
től függetlenül a hazai mérés mutatója 
súlyozottan jelenik meg az értékelés-
ben.  

A két előadást követően sok kérdés 
hangzott el. Egyrészt felmerült a  ha-
zai mérések objektivitásának témája, 
ami  évente visszaköszönő probléma, 
másrészt az is, hogy mennyire kell ko-
molyan venni, mennyire ad objektív 
képet az INEKO rangsorolása. A nem-
zetközi és hazai mérések hozadékáról 
is szó esett. Szünetbe nyúló eszmecsere 
folyt arról is, hogyan lehet „tanulni“ 
ezekből az eredményekből, mennyire 
lehet aprópénzre váltani a  nemzetkö-
zi tükröt és a  hazai mutatókat, s  nem 
utolsó sorban, mi az oktatást irányító 
intézmények, az iskolák, a  pedagógu-
sok szerepe abban, hogy jobb ered-
ményt mutassunk fel. A vita vége felé 
egy nagyon érdekes megjegyzés hang-
zott el a pedagógiai mérések margójá-
ra: „A disznó nem attól hízik, ha mé-
rik...“ Valóban. A  metaforikus képet 
bontsuk csak tovább: ha én vásárolni 
akarok, akkor bizony megkérem az el-
adót, mérje le az árut. Tudni akarom, 

miért fogok fizetni és mennyit. Vissza-
kanyarodva a pedagógiai mérésekhez. 
A 15 évesek mérése azzal a nem titkolt 
célzattal is készül, hogy megnézzék, 
melyik országban milyen mértékben 
felkészültek a  reszpondensek a  mun-
kaerőpiac kihívásaira. A hazai mérések 
esetében pedig a Tesztelés 9, illetve az 
érettségi írásbeli extern részének telje-
sítése a középiskolába vagy egyetemre 
való jelentkezés kritériuma lesz. Hova 
is jutottunk? Ha venni akarok, mérni/
méretni is fogok... Az iskola s a peda-
gógus dolga, hogy felkészítse erre a ta-
nulót, hiszen a mérés a kilépések szint-
jén mutató. Tükör...

A  második blokk is érdekes témát 
kínált. Dr. Hunčík Péter, pszichiáter, 
író a kritikai gondolkodás, a vitakultú-
ra, az adott problémára való nyitottság 
fejlesztésének fontosságát hangsúlyoz-
ta előadásában. Módszeres eljárásokat, 
technikákat is kínált a praxis számára. 
Az előadó többször hangsúlyozta, hogy 
a  tanulók ne csak passzív befogadók, 
elfogadók legyenek, ne csak az isme-
retközvetítő szerepét játssza el a tanár, 
ne csupán a  saját prizmáján keresztül 
engedje nézni a világot, hanem épp el-
lenkezőleg: gondolkodásra sarkalljon. 
Semmi sem történik, ha elmondjuk, 
mi így látjuk a  világot, de meghall-
gatjuk a  másik felet is, valahogy úgy, 
ahogy Rudolf Steiner fogalmazott: „Ne 
a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, 
hanem a mi személyiségünkben. Azt 
vegyék észre a felnövekvők, hogy mi 
keresők vagyunk, és őket is a keresők 
útjára kell vezetnünk.”  

A hazai magyar valóság... Így is ne-
vezhetnénk a  harmadik égető problé-
makört. Prékop Mária, a Rozsnyói Fáb-
ry Zoltán Alapiskola és Középiskola 
igazgatónője előadásában többek közt 
rámutatott arra, hogy milyen szocio-
lógiai, gazdasági, etnikai különbségek 
figyelhetők meg az egyes régiók között. 
Az előadás Rozsnyóra és környékére 
lett kiélezve. Szomorú kép, ahol mun-
kanélküliséggel, roma kérdéssel, elván-
dorlással kell szembesülniük. A túlélés 
alapköve: itt szeretnének élni, itt szeret-
nék a nekik kínálta teret belakni, élni, 
ahogy lehet. Példaértékű hozzáállás, 
határtalan hivatástudat és megfontolt 
túlélési stratégia. Ez a szellemiség hatja 
át az iskolát. Ez nem magától értetődő, 
ezt a szellemiséget valakiknek naponta 
erősíteni kell, hiszen:

„A pedagógus nem lehet elkesere-
dett, megtorpant ember, mert a peda-
gógusnak egyetlen karizmája van: a 
jövőbe vetett hit optimizmusa.”



A XXIII. alkalommal megrendezett 
Katedra Napok konferencia rendha-
gyónak bizonyult az előző évek gya-
korlatával szemben, mivel a tanári 
tanácskozás mellett gyerekek is részt 
vettek a konferencián. A rendezvény 
gyermekprogramjának vezérfonalát 
a Katedra folyóirat szeptemberi szá-
mában meghirdetett két pályázat – a 
Kedvenc könyvem esszéíró verseny és 
Iskolai pillanatkép fotópályázat – té-
mája képezte: a megnyitót követően a 
fotópályázat anyagából egy kiállítást 
tekinthettek meg a résztvevők, majd a 
délelőttöt kétféle foglalkozással töltöt-
tük ki. Először – az esszéíró pályázat 
nyomán – rendhagyó irodalomórá-
ra került sor, melyet a nagyobbaknak 
Vida Gergely, költő, szerkesztő, tanár 
vezetett, a kisebbek számára pedig Pet-
res Csizmadia Gabriella, a nyitrai KFE 

Díjeső a XXIII. Katedra Napokon
A Kedvenc könyvem és az Iskolai pillanatkép 
című pályázatok értékelése

adjunktusa, a Katedra vezető szerkesz-
tője készített. Ezt követően Fodor Péter 
természetfotós, a pozsonyeperjesi alap-
iskola tanára a fotózás kulisszatitkaiba 
vezette be a résztvevőket. Ebéd után 
összeért a felnőtt- és gyermekprogram, 
és az ünnepi díjátadások megkezdése 
előtt a Jarábik Gabriella által vezetett 
Fókusz Gyermekszínpad Mese, mese, 
meskete című szerkesztett műsorát te-
kinthették meg a jelenlévők.

A délután folyamán kihirdetés-
re kerültek a Kedvenc könyvem és az 
Iskolai pillanatkép című pályázatok 
eredményei. A két versenybe egyaránt 
bekapcsolódhattak az alap- és középis-
kolások. A küzdelem 26 iskola tanulói 
között zajlott: összesen 82 esszé és 64 
fotó került értékelésre. A bírálást egy 
nyolctagú zsűri vállalta magára, akik 
az objektivitás biztosítása érdekében 

jeligével ellátott pályázati anyagból vá-
logattak. Érdemes megjegyezni, hogy 
a „Kedvenc könyvem” fogalma alatt 
mennyire sokrétű értelmezések szület-
tek – nem csupán a szépirodalmi alko-
tások megosztottsága volt megfigyel-
hető (ifjúsági irodalom – lányregény, 
kalandregény, fejlődésregény; popu-
láris irodalom – fantasy, sci-fi, kri-
mi; klasszikus irodalom – történelmi 
regény, lélektani regény stb.), hanem 
szakszövegek (lexikonok, ismeretter-
jesztő írások) is bemutatásra kerültek. 

Az iskolai versenyek kiértékelését kö-
vetően átadásra kerültek a 2014-es év 
Katedra-díjai, melyet idén a közoktatás-
ban végzett tevékenységükért két kitű-
nő pedagógus, Prékop Mária, a rozsnyói 
Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola és Szakközépiskola igazgató-
nője, valamint Kelemen Julianna, a gicei 
alapiskola igazgatónője vehetett át. A 
díjazottak a decemberi és januári Négy-
szemközt rovatban kerülnek bemuta-
tásra. A két díjazottat Fibi Sándor, a Ka-
tedra folyóirat szerkesztőbizottságának 
elnöke és Balajthy Lajos, a tornalji város 
küldöttségének képviselője laudálta. 


