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IPOLYSÁGON EGYEZTET-
TEK A MAGYAR KÖZÉP-
ISKOLÁK IGAZGATÓI

A PALÓCFÖLDI
PEDAGÓGUSOK
XIV. TALÁLKOZÓJA

Lukanénye harmadszor
fogadta a Nagykürtösi járás
magyar pedagógusait,
intézményvezetőit, óvónőit,
fenntartóit. A Palóc
Társaság által szervezett
szakmai rendezvény bevezető
előadását Ugron Gáspár, a
Rákóczi Szövetség főtitkára
tartotta.

A múlt év decemberében
megalakult Iskolaigazgatók
Országos Társulása 2006.
március 7-én találkozót
szervezett a szlovákiai
magyar gimnáziumok,
szakközépiskolák és
szaktanitézetek vezetői
részére. A mintegy 50
résztvevő társadalmi össze-
fogást sürgetett a magyar
iskolák megmaradása
érdekében.
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Nem egészen egy héttel
azután , hogy Ipolyságon
2006. március 7-én a közép-
iskolák és a tanügyi hivata-
lok vezetőinek találkozóján
többen találkoztunk, számba-
vettük egymást-magunkat.

Nagy megnyugvással álla-
píthattuk meg, hogy az utób-
bi 10-15 évben a magyar
tannyelven oktató középis-
kolák hálózata egyre gyara-
podik – leginkább az egyházi
alapítóknak és magániskolák
fenntartóinak köszönhetően
– annak ellenére, hogy a me-
gyei  területfelosztás nem
kedvező a nemzeti kisebbség
arányszámait tekintve az e-
gyes megyékben.

Ma már összesen 25 gim-
náziumban folyik magyar
nyelven oktatás, ezek közül
17 gimnázium magyar tan-
nyelvű (5 magyar tannyelvű
egyházi gimnáziumunk van),
8-ban a magyar osztályok
mellett vannak szlovák osz-
tályok is (köztük egy magán-
gimnázium szlovák–angol
tagozattal).

Főiskolai képzettségünk
arányszámának növelése
szempontjából az is örvende-
tes, hogy 1989 óta szinte
megkétszereződött a ma-
gyar gimnáziumba járók
száma (hivatalos statisztikai
adatok szerin t 1989-ben
3550, 2003-ban pedig 6069
diák tanult gimnáziumi osz-
tályban magyarul). Igaz, a lét-
számnövekedés magyarázha-
tó a nyolcosztályos gimnázi-
umok létrejöttével is, de tud-
juk, a magyar gimnáziumok-
ban nincs mindenütt nyolc-
osztályos tagozat.

Gondolunk-e arra, vajon
mindent megteszünk-e azért,
hogy középiskoláinkban a
lehető legjobb legyen az ok-
tatás?

Március 7-én Ipolyságon a
középiskolák vezetőit  az

SZMPSZ részéről együttmű-
ködésre kértük. Átadtuk a
Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok XII. Országos Talál-
kozójának részletes prog-
ramját is, azzal, hogy otthon
a pedagógusok körében e-
gyeztessék a jelentkezéseket.

Szeretettel várjuk Rozs-
nyóra az SZMPSZ kétna-
pos szakmai konferenciájá-
ra a középiskolák vezetőit
és pedagógusait (március
25–26.). Remélem, a szom-
bat délutánra tervezett 4.
szekcióba mindenképpen el-
jönnek a reáltantárgyakat ok-
tató kollégák.

Ha a középiskolákból a
kollégák nem jelentkeztek a
konferencia egészére, akkor
is érdemes eljönni a Termé-
szet Világa főszerkesztőjének,
Staar Gyulának szekció-elő-
adására, mert a rozsnyói ne-
gyedik műhelyben a középis-
kolai tehetséggondozásról
lesz szó, a kutató diákok prog-
ramjairól, az ezzel kapcsola-
tos nemzetközi együttműkö-
désről, a diákok cikkíró pá-
lyázatra való ösztönzéséről,
a Természet Világa gyönyörű
folyóiratról és a Vince Kiadó
ajándékkönyveiről.

Örvendetes, hogy a Páz-
mány Péter Alapítvány által
kiírt Szülő és iskola – 2005/
2006 pályázattal igényelhető
pénzösszegből költhetünk
sajtótermékekre a diákok
részére. A kitöltési útmutató
III. részében (III. A költség-
terv elkészítése) a 2. pontban
a diákkönyvtár bővítése mel-
lett szerepel a sajtótermékek
vásárlása, előfizetése diákok
részére. Fizessünk elő legjobb
diákjainknak jó folyóiratokat
– jutalomképpen, ha jól sze-
repeltek a tanulmányi verse-
nyeken, vagy más érdemüket
méltatva.

Hecht Anna
az SZMPSZ alelnöke

Levél a középiskolák
vezetőihez és pedagógusaihoz

A COMENIUS PI AKKREDITÁLT
   TOVÁBBKÉPZÉSEI       27. OLDAL

AZ IKA FELHÍVÁSA       30. OLDAL
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A Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége kereté-
ben működő Iskolavezetők

Országos Társulása szakmai
tanácskozásra hívta a szlová-
kiai magyar középiskolák
igazgatóit. A meghívást több
mint 50 intézményvezető és
tanügyi szakember fogadta el,
és vett részt 2006. március 7-
én az Ipolysági Összevont
Középiskolában tartott meg-
beszélésen, melyet részvételé-
vel megtisztelt Bélik György,
Ipolyság alpolgármestere és
Pék László, az SZMPSZ or-
szágos elnöke is.

A tanácskozáson az egyez-
tetett program szerint az aláb-
bi témaköröket vitatták meg:
– a magyar tannyelvű közép-
iskolák jelenlegi tényleges
helyzetének adatszerű szám-
bavétele és hálózatának fej-
lesztése,
– az érettségi vizsgák és az is-
kolák munkáját szabályozó
jogi normák sajátosságai a
nemzetiségi iskolákban.

A jelenlévők egyértelműen
pozitívan értékelték azt a
tényt, hogy közel másfél év-
tized óta újra alkalmuk nyílt
arra, hogy a sajátosan közös
gondokról, problémákról a
jobbítás szándékával cserélje-
nek véleményt, megismerhes-
sék egymás elképzeléseit, ja-
vaslatait.

A tanácskozáson kiemelt
szerepet kapott a magyar
nyelven folyó középiskolai

képzést nyújtó intézmények
hálózatának fejlesztése, hi-

szen a statisztikai adatok meg-
győzően bizonyítják, hogy az
1989–2003 közötti időszak-
ban szlovákiai méretekben 0,7
%-kal csökkent a magyar gim-
nazisták arányszáma – még
annak ellenére is, hogy abszo-
lút értékben a számuk 3500-
ról 6069-re emlekedett, ám a
szlovákiai növekedés üteme
még ennél is nagyobb volt.
Lényegében hasonló tenden-
cia érvényesül a szakközépis-
kolai képzésben is, tehát az é-
rettségivel végződő tanulmá-
nyi szakokban növekszik a le-
maradásunk, ám a szakmun-
kástanulók arányszáma a
vizsgált időszakban szlováki-

ai összevetésben 3,3 %-ról 4,6
%-ra növekedett. A tanácsko-
zás résztvevői megegyeztek
abban, hogy közösen kell meg-
vizsgálnunk, mit eredményez-
nek ezek a változások, mit
kell tennünk, hogy ezen a te-
rületen is olyan összehangolt
érdemi döntések szülessenek,
amelyek az adott régió sajátos
problémáinak a megoldását is
elősegítik. Ha ugyanis egy-egy
régió anyanyelvi érettségit is
nyújtó középiskola nélkül ma-
rad, a szülő számára bonyo-
lultabbá válik az iskola tanítá-
si nyelvének megválasztása
már az első döntés – az iskolá-
ba való beíratás – időszaká-
ban. A jelenlévők véleménye

szerint a hálózatfejlesztésről
szóló döntések – új tanulmá-
nyi és képzési szakok, magyar

tanítási nyelvű osztályok há-
lózatba sorolása – ne történ-
hessenek meg a SZMPSZ ille-
tékes szekciójának véleménye,
valamint az SZK OM nemze-
tiségi iskolák főosztályának
állásfoglalása nélkül.

A tanácskozás résztvevői
szükségesnek tartják, hogy az
érettségi vizsgák lebonyolítá-
sával, a pénzügyi dotáció mér-
tékével, a háttérintézmények
kiépítésével, a tanfelügyelet
sajátosságaival, a magyaror-
szági középiskolai továbbta-
nulás problémakörével, a
szakképzési alap megteremté-
sének lehetőségével kapcsola-
tos javaslataikat az Iskolave-
zetők Országos Társulásának
vezetése tárgyalja meg a leg-
felsőbb döntéshozó szervek-
kel. Ugyancsak fontosnak í-
télték azt az igényt, hogy az
SZMPSZ, illetve az iskolave-
zetők társulása hasonló jelle-
gű szakmai értekezleteket, ta-
nácskozásokat regionális szin-
ten is periodikusan szervez-
zen, ahol az adott régió sajá-
tos gondjait, a problémák meg-
oldásának lehetőségeit vitat-
nák meg az intézmények veze-
tői és tevékenységük, dönté-
seik összehangolásával, az
egyes lépések egyeztetésével
segítenék egymás munkáját.

Dr. Fibi Sándor

Ipolyságon tanácskoztak a középiskolák igazgatói
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2006. március 25., szombat

9.00 Megnyitó
Kardoš Ferenc és Pék László

„Regionalitás a közoktatásban”
– szakmai konferencia –

  9.10 – 12.30 Plenáris ülés
Ülésvezető: Lovász Gabriella

  9.10 – 9.50 Közoktatásunk közép-
és hosszú távú fejlesztési tervei
Előadó: Szigeti László miniszter

  9.50 – 10.20 A regionális oktatásügy
megjelenése az európai és a nem-
zeti koncepciókban és dokumen-
tumokban
Előadó: Kovács István Vilmos

10.50 – 11.20 A közoktatás fejlesztése
és a piacképes tudás
Előadó: Berényi József

11.20 – 11.50 A közoktatás szerepe a
regionális fejlesztésben
Előadó: Kormos Dénes

11.50 – 12.20 Kompetenciafejlesztés –
iskolafejlesztés – modernizáció
Előadó: Pála Károly

14.30 – 17.30    Szekcióülések

1. szekció: Regionális és kistérségi célok
és feladatok a közoktatásban
Előadó: Juhász Zsolt
Szekcióvezető: Hecht Anna
Szekciótitkár: Sebők Valéria

2. szekció: Intézményi pedagógiai prog-
ram tervezése, tananyagfejlesztés
Előadó: Rápli Györgyi
Szekcióvezető: Szetyinszky V.
Szekciótitkár: Győző Andrea

3. szekció: Óvodai nevelési program ter-
vezése és fejlesztése
Előadó: Kovács Erika
Szekcióvezető: Vankó Terézia
Szekciótitkár: Szabó Edit

4. szekció: Tehetséggondozás az alap- és
középiskolákban
Előadó: Staar Gyula, Lagzi István
László, Fazekas László
Szekcióvezető: Szentandrási Ilona
Szekciótitkár: Szanyi Mária

19.30 – 21.30 Ünnepi est

– Kultúrprogram
– A tehetséges diákok és tanáraik

megjutalmazása

MAGYAR PEDAGÓGUSOK XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
2006. március 25–26., OKC – Kereskedelmi Kulturális Központ, Rozsnyó

Röviden
Az Illyés, az Apáczai, a Hídvégi

Mikó Alapítvány és az MTA Magyar
Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottsága szervezésében február 24-én
Budapesten zajlott a Kárpát-medence
magyarsága – 2020 konferencia, me-
lyen szövetségünk is képviseltette ma-
gát. A jelentős számú hallgatóság előtt
magyarországi és határon túli állami in-
tézmények és civil szervezetek vezetői,
a rendszerváltozás tapasztalataiból ki-
indulva, arra kerestek választ, hogy mi-
lyen demográfiai, munkaerő-piaci, gaz-
dasági, regionális helyzetkép vár 15 év
múlva a Kárpát-medence magyarságá-
ra.

*
Az Illyés Közalapítvány szlováki-

ai alkuratóriuma február 27-én So-
morján tartotta ülését, melyen a tagok
a pályázati kiírást és a szakbizottságok
pénzkereteinek elosztását hagyták jóvá.
A pályázati kiírás megtalálható lapunk-

ban, ill. az SZMPSZ honlapján.
*

Március 4-én Komáromban ülésezett
az SZMPSZ Országos Elnöksége, mely
foglalkozott a rozsnyói pedagógustalálko-
zó szervezésével, döntött a Felvidéki Ma-
gyar Pedagógus Díj odaítéléséről és az or-
szágos versenyeken sikeres diákok jutal-
mazásáról. Megvitatta az SZMPSZ új
programjavaslatát, a szövetség ez évi pá-
lyázati stratégiáját és a területi választmá-
nyok infrastrukturális fejlesztését.

*
Az SZMPSZ Intézményvezetők Orszá-

gos Társulása március 7-én az Ipolysági
Összevont Szakközépiskolában tartotta a
szlovákiai magyar középiskolák igaz-
gatóinak szakmai tanácskozását.

*
A Mécs László Alapítvány szervezésé-

ben Pozsonyban találkoztak a szlovákiai
magyar civil szervezetek képviselői, hogy
összehangolják tevékenységüket az infor-
matikai fejlesztések terén (a szlovákiai
magyar portál-, az e-magyar pontok háló-

zatának, a digitális tartalmaknak to-
vábbfejlesztése, bővítése).

*
Március 9-én jelentős részvétel

mellett Lukanényén zajlott a Palócföldi
Pedagógusok XIV. Találkozója. A
rendezvény főszervezője évek óta Ur-
bán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.
A rendezvényen felvetődött az
SZMPSZ Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmányának a létrehozása is.

*
Március 10-én a füleki papréti Mo-

csáry Lajos Alapiskolában találkoztak
a Losonci járás magyar óvodáinak
és iskoláinak igazgatói. A megbeszé-
lés résztvevői a régió iskoláinak együtt-
működését és a kistérségi oktatás ellá-
tással kapcsolatos kérdéskört vitatták
meg. A rendezvényt, melyen részt vett
Fibi Sándor és Pék László is, Laboda
Róbert, az Iskolavezetők Országos Tár-
sulásának vezetőségi tagja szervezte.

(pl)

– A Felvidéki Magyar Pedagógus
Díj átadása

– Fellép a Nyitrai Egyetem Magyar
Kórusa, vezényel Józsa Mónika

2006. március 26., vasárnap

  8.30 – 12.00 A konferencia folytatása –
plenáris ülés
Ülésvezető: Hecht Anna

  8.30 – 9.00 Szekciótitkárok beszá-
molója

  9.00 – 9.10 Rozsnyó 2005 – a konfe-
rencia kiadványának bemutatása –
Pénzes István

  9.10 – 10.10 A hazai közoktatás tar-
talmi reformjának tervezetei
A.   Alapiskola: Branislav Púpala
B.  Középiskola: Pavol Černek

10.40 – 12.15 Pódiumbeszélgetés
Koncepciótlan oktatásfejlesztés (?!)

Vitavezető: Ádám Zita
Résztvevők: Csúsz Péter, Zacha-
riás István, Lukács Annamária,
Vikor László, Juhász Zsolt

12.15 – 12.30 Zárszó: Tamás Erzsébet
12.30 – 13.00 Czabán Samu szobrá-

nak megkoszorúzása
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Egy cím önmagában akkor sem mond
sokat, ha bármily beszédes. Van, amikor
nagyon is felkelti az érdeklődést a téma i-
ránt, de a tartalom csalódást okoz. Máskor
meg a semmitmondó címek mögött is mély
tartalom rejlik. Hogy ezek melyike lesz ér-
vényes a rozsnyói konferencia 4. szekciójá-
ra, előre nem látható. A címe azonban ma-
gában rejti a tartalmat. Nincs olyan tanár,
nincs olyan pedagógus, de talán még szülő
sem, akinek a tehetséggondozás ne monda-
na valamit. Sokakban elméleti kérdésként
jelenik meg a lényeg: ki a „tehetséges tanu-
ló”, felismerhető-e, fejleszthető-e a tehet-
ség, s ha igen, hogyan? Mindez és még sok
más elméleti kérdés fogalmazódhat meg a
tehetséggondozással kapcsolatban. Mivel
azonban az iskolákban sokkal inkább gya-
korlati kérdések merülnek fel, jelen esetben
a szekció munkája sem elméleti témákkal
foglalkozik, hanem inkább a mindennapok-
ban hasznosítható ismeretekről kívánja tá-
jékoztatni a résztvevőket.

Amióta az iskolai oktatás szinte mozai-
kokra hullt és tantárgyakat tanítunk, ame-
lyeknek napi, sőt gyakran nem is napi, ha-
nem heti egy órába kell beleférniük a tan-
anyaggal, felmerül a kérdés, ennyi idő alatt
felfedezhető-e a tehetség, megmutatkoznak-
e azok a tanulók, akikkel a kötelező tana-
nyagon túl is érdemes foglalkozni. Vagy a
szorgalom egy-egy megvillanása már ele-
gendő ok a kiválasztódásra? A gyakorlat azt
mutatja, hogy általában a jó tanulókra hárul
minden teher: tantárgyi versenyektől a mű-
vészeti fellépésekig (néha még a sportban
is) ők képviselik az osztályt, az iskolát.
Igaz, az utóbbi időben elindult egy folya-
mat, amely az említett mozaikokra-hullást
igyekszik összefogni: tantárgyak közötti
kapcsolatokról, komlex ismeretátadási prog-
ramokról beszélünk. Mintha mostanában
vennénk észre, hogy valamit elmulasztot-
tunk: ömlött ránk az információ –„informá-
ciórobbanás”! –, bővült a tananyagtarta-
lom, amivel nemcsak a diákok, sokszor a
pedagógusok sem tudtak/tudnak mit kezde-
ni. Lehetetlen mindent átfogó, egy-egy
szakterület minden részére kiterjedő isme-
retanyagot közvetíteni. A tanulást kell taní-
tani! De hogyan? – Erről is könyvtárnyi
irodalom áll rendelkezésünkre, csak a gya-
korlat ritkán célravezető! Mi hát a teendő?
– Hiszem és vallom, hogy mint a matemati-
kában, itt sincs királyi út! De vannak lehet-
séges módszerek, célravezető tapasztala-
tok. Ezekről fog szólni a 4. szekció.

A Természet Világa c. hasznos és ízlé-
ses folyóirattal, versenyfelhívásaival már
több alkalommal megismerkedhetett a
szlovákiai magyar pedagógustársadalom.
Örvendetes, hogy Staar Gyula főszerkesztő
ismét ellátogat közénk és közvetlen kap-
csolatban, beszélgetés alkalmával mondja
el újra azokat a lehetőségeket, amelyekkel
az iskolák, az érdeklődő tanulók és pedagó-
gusok élhetnek. Azok az ismeretek marad-
nak meg igazán, amelyeket magunk szer-
zünk meg magunknak. Ebben nagyon jó
szolgálatot tesz a Természet Világa, nem-
csak cikkeivel, hanem pályázataival is, a-
melyek a lehető legszélesebb témaköröket
kínálják fel tanulónak, tanárnak a kutató-
munkára, önálló ismeretszerzésre. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy Staar Gyula munká-
ja tájainkon is meghozta gyümölcsét, mely-
nek eredményeképpen középiskolás diák-
jaink már a korábbi években is szép ered-
ményekkel vettek részt a Természet Világa
pályázatain.

Bizonyára többen találkoztak már a ma-
gyarországi Kutató Diákok Mozgalmá-
val. Aki mégsem, annak idézünk a mozga-
lom bemutatkozó leveléből: „1995-ben egy
olyan rendhagyó kezdeményezés indult el
az országban, amely kiemelkedően tehetsé-
ges középiskolás diákok számára biztosít
kutatási lehetőségeket a legjobb hazai ku-
tatóhelyeken. A tehetséges diákok és a ku-
tatásban segítő tanáraik, mentoraik egy-
másra találását egy olyan könyv segíti, a-
mely a mentorok listáját tartalmazza.”

A kezdeményezés előnye, hogy a kuta-
tásban részt vevő diákok nem noszogatásra
dolgoznak, hanem saját érdeklődésüknek
megfelelően keresik meg a helyüket a tu-
dóstársadalomban. Ez pedig éppen az a
motiváció, amely iskoláinkból sokszor hi-
ányzik. Egy-egy tanár sokszor kerül olyan
helyzetbe, hogy a mélyebb érdeklődésű ta-
nulókkal már nem tud lépést tartani. A bön-
gésző, érdeklődő tanuló viszont szeretné
magát megmutatni. Találkozni szeretne ha-
sonló érdeklődésű emberekkel, kérdezni,
vitatkozni, témájában elmélyülni. Ebben se-
gít a Kutató Diákok Mozgalma. Diákkon-
ferenciákat, találkozási lehetőséget nyújt
tanároknak, tanulóknak egyaránt.

Ha mégannyira tehetséges diákokról is
beszélünk, érdeklődő tanárok nélkül sem-
mire se mennénk. Azt a bizonyos szikrát va-
lakinek meg kell gyújtania. Ha fentebb arról
szóltunk, hogy az érdeklődő diákok társakat
keresnek, akiket sokszor egy másik iskola

diákjaival való találkozáson ismerhetnek
meg, talán még inkább érvényes ez a taná-
rokra. Azokra, akikben él a vágy, hogy a tan-
anyagon túl mást is, komplexebb ismeret-
anyagot tanítsanak. Ők sokszor épp olyan
magányosak, mint a környezetüktől eltérő
érdeklődésű diákok. Hozzájuk szól a Kuta-
tó Tanárok Országos Szövetsége, amely
lehetőséget teremt a találkozásokra, új mód-
szerek megismerésére, információcserére.

Fejleszthető-e a tehetség? Meggyőződé-
sem, hogy igen, de az is, hogy ingerszegény
környezetben a tehetség visszafejleszthető!
Ha nem segítjük elő a tehetség kibontako-
zását már zsenge gyermekkorban, éppen
az a felnövekvő ifjúság válik minden iránt
közönyössé, amelytől később azt várnánk
el, hogy tevékeny részese legyen gazdasági,
társadalmi életünknek. Mi hát a teendő?
Az egyik lehetséges módszer a kutatás. Ha
a tanulók érdeklődésére figyelve jelöljük
ki az utat a megismerés felé, s a bejárható
utat úgy jelöljök ki, hogy ne haladja meg a
tanuló erejét, biztosak lehetünk, hogy az
eredményre nem kell sokáig várnunk.
Alapfokon nagyon kis (szűk) témakörök-
ben kell gondolkodnunk. A felfedezés örö-
me tovább viszi a tanulók érdeklődését!
Feladatunk, hogy irányt szabjunk ennek az
érdeklődésnek, ne engedjük szétszóródni
a figyelmet. Mire tanítványaink egy-egy té-
makört alaposan körbejárnak, szinte észre-
vétlenül nevelődnek bele a megismerés, az-
az a tanulás módszereibe. Az általuk jól is-
mert témaköröket szívesen ismertetik meg
másokkal is. Nem lesz gond a verseny, még
akkor sem, ha egyik-másik tanítványunk-
ban erősebb a vizsgadrukk. A verseny azon-
ban nem cél, hanem eszköz. A tanuló meg-
mérheti általa tudását, a tanár pedig a felké-
szítés során megismertetheti tanítványát a
tudomány olyan területeivel, amelyek nem
szerepelnek a tantárgyak törzsanyagában.

A Staar Gyula /főszerkesztő, Termé-
szet Világa/, Lagzi István László /elnök,
Kutató Tanárok Országos Szövetsége/, Fa-
zekas László /vezető koordinátor/ buda-
pesti előadók által gazdagított 4. szekció-
ban az érdeklődők tevékeny, együttgondol-
kodó részvételére számítunk. Arra, hogy
ki-ki elhozza és megosztja tapasztalatát.
Reméljük, hogy sokan leszünk, mert a te-
hetséggondozással vagy legalább a verse-
nyeztetéssel előbb-utóbb minden pedagó-
gus találkozik. Várjuk a kollégákat, és kívá-
nunk mindnyájunknak jó tanácskozást!

Szanyi Mária szekciótitkár

Tehetséggondozás az alap- és középiskolákban,
avagy miről szól majd Rozsnyón a 4. szekció?
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Január 11-én Szigeti László
oktatási államtitkár és Fodor
Attila, a PI igazgatója Érsekúj-
várott megbeszélést tartottak
a készülő közoktatási törvény-
ről és az MKP oktatáspolitikai
programjának alapelveiről.

*
Január 12-én Komáromban

Elek József és Pelle István tör-
ténelem szakos kollégák kezde-
ményezésére a Comenius PI tá-
mogatásával került sor a kö-
zépiskolai történelem szakos
tanárok szakmai találkozójá-
ra. A szakmai összejövetelen
Gulyás Zoltán, a ceglédi Kos-
suth Lajos Gimnázium történe-

lemtanára Kétszintű érettségi
Magyarországon címmel a
magyarországi felsőfokú intéz-
ményekbe történelemből felvé-
telizők felkészítéséről és a vizs-
gakövetelményekről tartott elő-
adást.

*
Január 13-án délelőtt Rozs-

nyón az SZMPSZ Rozsnyói
Területi Választmánya szakmai
összejövetelt szervezett intéz-

ményfenntartók, intézményve-
zetők és iskolatanács-elnökök
részvételével, amelyen Fodor
Attila, a PI igazgatója Az isko-
latanácsok helye és szerepe az
intézményfejlesztésben cím-
mel tartott előadást. Ugyanezen
a napon délután hasonló szak-
mai találkozóra került sor a tor-
naljai alapiskolában az
SZMPSZ Nagyrőcei Területi
Választmánya szervezésében.

Január 17-én Pozsonyban
tartotta ülését az oktatási mi-
niszter által felkért, külső szak-
emberekből álló, az új közok-
tatási törvény tervezetén dol-
gozó munkacsoport, amely-
nek munkájában részt vesz Fo-
dor Attila, a PI igazgatója is.

Ugyanezen a napon délután

az MKP pozsonyi székházában
tanácskozott az MKP oktatási
tanácsa. Az ülés résztvevői
megvitatták a Szigeti László
államtitkár, A. Szabó László fő-
osztályvezető és Fodor Attila
által kidolgozott oktatáspoliti-
kai tervezeteket.

*

A Comenius Pedagógiai Intézet hírei
(2006.  január  –  február)

Január 12-én a  Zselízi Ma-
gyar Gimnázium az intéz-
mény SZMPSZ alapszervezeté-
vel közösen magyar szakos
pedagógusok számára szer-
vezett szakmai napot, amelyen
Csík Zoltán, a PI főmunkatársa

az intézet által a magyar nyelv
és irodalom tantárgy kereté-
ben végzett országos kérdő-
íves felmérés eredményeiről és
levonható tapasztalatairól tar-
tott előadást.

*

Január 5-én a szentpéteri
Kossányi József MTNY
Alapiskola tantestülete
számára tar tottak 8 órás
tréninget a Comenius PI

munkatársai, Geri Valéria és
Fodor Attila. A képzés témája:
Az iskola pedagógiai
programjának előkészítése és
tervezése.

Január 21-én Ipolyságon
zajlott az immár hagyományos
Honti Pedagógustalálkozó, a
Pongrácz Lajos Alapiskola és
az SZMPSZ Lévai Területi Vá-
lasztmánya közös szervezésé-
ben. A plenáris részben – Lőwy
János polgármester, Szigeti
László államtitkár és Lendvay
Tibor iskolaigazgató mellett –
Fodor Attila, a PI igazgatója
tartott előadást A közoktatás
tartalmi fejlesztése a nemzet-
közi tapasztalatok és a PISA-

mérés eredményeinek tükré-
ben címmel. A szekciófoglal-
kozások során Geri Valéria a
Belső Gondozás Rendszeré-
ről (tehetséggondozás szek-
ció), majd a Comenius intéz-
ményfejlesztési modellről
(intézményvezetői szekció) tar-
tott előadást, Vankó Terézia és
Fodor Attila az óvodai neve-
lési program kidolgozásának
modelljét mutatták be (óvodai
szekció).

*
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Február 22–23-án a tavaszi
szünetben került sor az egegi
Park Szállóban annak a négy-
napos továbbképzésnek az el-
ső részére, amelyet az SZMPSZ
Érsekújvári és Lévai Területi
Választmánya közösen szer-
vezett a két régió pedagógusai
számára. A Comenius PI 30 ó-

A pedagógiai program készítését tanulják

rás, az OM által akkreditált
programjára – Pedagógiai
program tervezése és TQM
alapú minőségbiztosítása – 26
fő jelentkezett. A képzés máso-
dik részére március 29–30-án
kerül sor. Az első két nap előa-
dója Geri Valéria, a Köbölkúti
Stampay J. AI igazgatója volt.

Ugyanennek a programnak
/Óvodai nevelési program
tervezése/ az óvónők számára
is indult egy 30 órás akkreditált
képzése március 9–10-én u-
gyancsak Egegen. A 27 részt-

vevő többsége még nem vett
részt hasonló rendezvényen, de
mint a kép is mutatja, valameny-
nyien jól érezték magukat. A
képzése második része április
20–21-én lesz.

Január 20-án Pozsonyban
a Szlovák Tankönyvkiadó
adott helyet annak a szakmai
tanácskozásnak, amelynek
célja a magyar iskolák alsó
tagozatos tankönyveinek az
áttekintése, elemzése, értéke-
lése, valamint az új fejleszté-
sek irányainak a megvitatása
volt. A munkaértekezleten,
amelyen a Comenius PI-t
Csík Zoltán képviselte, részt
vett továbbá Dudás Anna és
Urbán Zsolt (Szlovák Tan-
könyvkiadó), Vančo Ildikó
(Konstantin Egyetem, Nyit-
ra) és Ledneczky Gyöngyi
(Állami Pedagógiai Intézet,
Pozsony).

*
Január 24-én az Ipolysza-

kállosi Magyar Tanítási
Nyelvű Óvoda és Alapisko-
la iskolatanácsa elnökének,
Balla Csabának a felkérésé-
re Fodor Attila tartott elő-
adást az iskolatanács szere-
péről és feladatairól, vala-
mint bemutatta a Comenius
intézményfejlesztési mo-
dellt és a PI kérdőíves fel-
méréseit.

*
Január 27-én Komárom-

ban Ádám Zita, az SZMPSZ
alelnöke és Fodor Attila, a
PI igazgatója kidolgozták a
Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Országos Találkozója
keretében megszervezendő
Regionalitás a közoktatás-
ban c. konferencia szakmai
programját.

*
Január 31-én a Comenius

PI újabb hat továbbképzési
programot nyújtott be akk-
reditációra az SZK Oktatási
Minisztériumába. (A tavalyi
évben hat programot akkredi-
tált az OM akkreditációs bi-
zottsága. A már jóváhagyott,
valamint a most beadott prog-

ramokról szóló tájékoztatót e
számunkban közöljük.)

*
Február 6-a és 8-a között

a lévai egyházi gimnázium
igazgatója, Hajtman Béla
felkérésére a Comenius PI
kérdőíves igény- és elége-
dettségmérést végzett a ta-
nulók, a szülők és a pedagó-
gusok körében. Az adatok
feldolgozása megtörtént, az
érintettek az eredményekkel
március hónap folyamán, ér-
tékelő előadás keretében is-
merkedhetnek meg.

*
Február 17-én zárult az az

EU-s HEFOP zárt pályázat,
amelybe elsősorban a felső-
oktatási intézmények és az
állami-módszertani háttérin-
tézmények (ÁPI, MPC, KTH
...) nevezhettek be. A Come-
nius PI partnerként két pályá-
zathoz csatlakozott: az eper-
jesi módszertani-pedagó-
giai központ, illetve a besz-
tercebányai módszertani-
pedagógiai központ ajánlott
fel az intézetnek együttmű-
ködést.

*
Február 22–23-án Szigeti

László oktatási miniszter fel-
kérésére a PI igazgatója elem-
ző szakvéleményt dolgozott
ki a Martin Fronc parlamenti
képviselő által benyújtott
közoktatási törvényterve-
zethez.

*
Február 28-án a Comenius

PI pályázatot nyújtott be a
közlekedési minisztérium fel-
hívására, digitális oktatási
tartalmak létrehozása és ter-
jesztése témakörben. A pályá-
zatot Geri Valéria és Tóth Ti-
hamér, a köbölkúti Stampay
János Alapiskola pedagógu-
sai, és Fodor Attila, a PI igaz-
gatója dolgozták ki.
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Az SZMPSZ Dunaszerda-
helyi Területi Választmánya a
Nagyszombati Kerületi Tan-
ügyi Hivatallal közös rendezés-
ben 2006. február 14-én és feb-
ruár 28-án Dunaszerdahelyen
módszertani összejövetelt szer-
vezett azoknak a pedagógusok-
nak, akik már a kiadó tanköny-
veit használják, illetve azoknak
az érdeklődőknek, akik ismer-
kedni akartak a tankönyvek-
kel.

Február 14-én a módszertani
előadások keretében az 1. és 2.
évfolyamok részére kiadott tan-
könyveket mutatták be a szer-
zők.

Varga Lívia a matematika-
tankönyveket mutatta be. Is-
mertette azokat a szemponto-
kat, melyekre a tankönyvek
összeállításánál figyeltek. Fel-
hívta a figyelmet azokra a lehe-
tőségekre, amelyek a tantárgy
tanításában a tankönyv hasznos

felhasználásával adottak.
Esztergályosné Földes Ka-

talin az 1. és a 2. évfolyam ma-
gyar nyelv olvasókönyvét mu-
tatta be. Elmondta, hogy a 2.
évfolyamban ugyanaz az olvas-
mány kétféleképpen is megjele-
nik: az egyik oldalon szótagol-
va, a szemben lévőn pedig ren-
desen. Ezt azért oldották meg
így, hogy a nehezebben olvasó
tanuló a szótagoló olvasás után
könnyebben, folyékonyabban
fogja olvasni a normálisan
nyomtatott szöveget.

Eitz Nándorné az 1. és 2.
évfolyamok nyelvtanát, helyes-
írását boncolgatta. Kiemelte,
hogy bár ezekben az évfolya-
mokban még nem lehet tudatos,
nyelvtanilag magyarázott sza-
bályokról beszélni, de az értel-
mesebb, érdeklődő tanulókat
már meg lehet ismertetni a
nyelvtani szabályokkal is. Fel-
hívta a figyelmet a tudatos, he-

Továbbképzések az Apáczai Kiadó tankönyveihez
Dunaszerdahelyen 70 pedagógus ismerkedett magyarországi tankönyvekkel

lyesen alkotott mondatok szer-
kesztésére, a hibák rendszeres
javítására.

Február 28-án a 3. és 4. évfo-
lyamokban használt tanköny-
vek ismertetésére, felhasználá-
sára hívták fel a figyelmet a tan-
könyvszerzők.

Nyíri Istvánné a 3. és 4. év-
folyamos olvasókönyvek elren-
dezését, a tankönyvekben tuda-
tosan megjelenő mesék, mon-
dák, történetek sorrendjét, aktu-
alitását elemezte. Felhívta a fi-
gyelmet a hazaszeretet kiemelé-

sére és az olvasás megszerette-
tésére, amire talán még ebben
a korban fogékonyabbak a ta-
nulók.

Szilas Ádámné a 3. és 4. év-
folyamokban használt matema-
tika-tankönyveket mutatta be.
Talán a megjelent pedagógusok
érdeklődését leginkább azok a
logikus, figyelmen alapuló fela-
datok keltették fel, amelyeket a

tanítási órákon az élénkítésre,
esetenként pihentetésre is fel le-
het használni anélkül, hogy a ta-
nuló tudatosítaná, hogy felada-
tot old meg.

Eitz Nándorné a zene- és
rajztanítás feladatairól is be-
szélt. Ismertette azokat a lehe-
tőségeket, módszereket, ame-
lyeket pedagógiai pályafutása
alatt használt, és amelyeket a
hallgatóság figyelmébe is aján-
lott.

Mindkét alkalommal Boda
Mária, az Apáczai Kiadó me-

nedzsere mutatta be a segéd-
anyagokat, faliképeket, ame-
lyekből a megjelentek kedvez-
ményesen vásárolhattak is.

A két alkalommal megjelent
több mint 70 pedagógus hasz-
nosnak tartotta az összejövete-
leket, s többen kaptak kedvet az
Apáczai Kiadó tankönyveinek
beszerzéséhez.

Gúgh Béla

Királyhelmecen tartotta idei első ülését
a Bodrogközi és Ung-vidéki Iskolaigaz-
gatók Tanácsa. A szervezet, mely huszon-
hat környékbeli magyar oktatási intéz-
ményt tömörít, még 2003-ban az SZMPSZ
Tőketerebesi és Nagymihályi Területi Vá-
lasztmánya kezdeményzésére alakult újjá.
Az iskolaigazgatók tanácsa szakmai társu-
lásként működik, melynek fő feladata a
pedagógusok szakmai továbbképzésének,

Iskolaigazgatók tanácskozása
a tantárgyversenyek szervezésének és
egyéb, az oktatással összefüggő feladatok
elvégzésének koordinálása. Az iskolaigaz-
gatókat a mostani összejövetelen egyebek
mellett tájékoztatták a normatív támoga-
tási rendszer változásairól. Bár a Bodrog-
közben és az Ung-vidéken a beíratás még
nem fejeződött be, az iskolák vezetői ezzel
a kérdéssel is foglalkoztak. Szuperák Má-
ria, az RPK vezetője tájékoztatta a megje-

lenteket arról is, hogy múlt év decemberé-
ben megalakult a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége mellett működő Is-
kolaigazgatók Országos Társulása. A helyi
szervezet tagjai kijelentették, hogy a tes-
tület munkájában a jövőben ők is aktívan
részt kívánnak venni. Az oktatási intézmé-
nyek vezetői ezért hamarosan kidolgozzák
a legfontosabb célkitűzéseket tartalmazó
tervezetüket, melyben főleg a régióra jel-
lemző gondok és problémák megoldásá-
nak lehetőségeivel foglalkoznak majd.

Böszörményi Edit
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/Folytatás a 10. oldalon/

BEVEZETÉS

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (a továbbiakban Szövet-
ség) a magyar nemzeti közösség mű-
velődéséért felelősséget vállaló szer-
vezetként az anyanyelvű nevelés és
oktatás megóvását és fejlesztését szol-
gálja az óvodai neveléstől az alap-,
közép- és felsőoktatáson át az élet-
hosszig tartó képzésig.

A Szövetség a szlovákiai és ezen
belül a magyar nemzeti közösség ok-
tatásügyében megvalósuló reformok,
rendszerszintű változások további át-
gondolt és határozott folytatásában ér-
dekelt.

Programját a következő meghatáro-
zó elemekre építi:

– Szlovákiának az Európai Unióba
való integrálódásával megteremtődtek
a feltételei arra, hogy az ország de-
mokratikus, nyitott, polgári jellegét,
gazdasági fejlődését biztosítva, együtt-
működő kapcsolatokat építve, sajátos-
ságait és multikulturális színességét
megőrizve illeszkedjen az EU orszá-
gainak oktatási rendszeréhez.

– A szlovákiai magyar nemzeti kö-
zösség szellemi értékei, anyanyelvi
műveltségi kultúrája az ország és a ré-
gió potenciális társadalmi, gazdasági
és kulturális erőforrását jelentik.

– A szlovákiai magyar oktatás fej-
lesztését a finanszírozás általános nor-
máira támaszkodó, a nemzetiségi ok-
tatásügy működésének sajátosságait
biztosító oktatási önrendelkezés és
önigazgatás kiépítésével képzeli el.

Oktatási és nevelési rendszerünk
eredményeinek hozzá kell járulnia:

– a személyiség fejlődéséhez, hogy
az egyén képességeinek kiaknázásá-
val eredményes és boldog életet éljen;

– a társadalom fejlesztéséhez, hogy

a különböző csoportok, közösségek
képessé váljanak az együttműködésre
és a harmonikus együttélésre;

– a gazdaság működtetéséhez, hogy
az értékek előállításához és a szolgál-
tatások ellátásához szakképzett mun-
kaerő álljon rendelkezésre.

I. fejezet

SZLOVÁKIA OKTATÁSI
RENDSZERÉNEK

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉÉRT

A Szövetség

– A hazai civil szféra elemeként tá-
mogatta azokat a lépéseket, melyek az
oktatási és nevelési intézmények ön-
kormányzati fenntartásának és norma-
tív finanszírozásának megvalósulása
irányába hatottak. Ezen lépések foly-
tatásaként támogatja azokat a kezde-
ményezéseket, melyek a nemzeti jöve-
delemnek a hazai közoktatásra fordí-
tandó, az eddigieknél nagyobb hánya-
dával számol, mely összeg jelentő-
sebb mértékben javítana az iskolaépü-
letek állagán, felszereltségén, az ok-
tatás körülményein, a pedagógusok a-
nyagi megbecsülésén.

– Segíti az európai oktatási rend-
szerek alapelveinek, céljainak és fej-
lesztési irányainak a hazai köztudatba
történő beépülését.

– Támogatja a hazai oktatási rend-
szer stratégiai tervezését és fejleszté-
sét, az új közoktatási törvény megszü-
letését, beleértve az önrendelkező nem-
zetiségi oktatás jogi keretének megte-
remtését, és ezen feladatok megvaló-
sításában aktív szerepet vállal.

– A párbeszéden és az együttműkö-
désen alapuló kapcsolatot tart fenn az
állami oktatási hatóságokkal, intéze-
tekkel, módszertani központokkal,
tanfelügyelettel, a pedagógusképzést

biztosító felsőoktatási intézmények-
kel és a civil szervezetek oktatási szak-
embereivel.

– Támogatja az oktatás tartalmi re-
formját, a szakmai-módszertani inno-
vációt, az informatikai és kommuniká-
ciós technikák elterjedését, a tan-
könyvellátás decentralizációját és
minden, az oktatási folyamat javítását
célzó programot.

– Az iskolák fenntartása, fejleszté-
se, a helyi művelődési programokba
való bekapcsolódásuk és az iskola-
épületek kihasználtságának fokozása
terén együttműködik a helyi és megyei
önkormányzatokkal, tanügyi hivata-
lokkal.

– Szorgalmazza a nevelési és okta-
tási  intézmények, a felnőttképzéssel
és pedagógusok továbbképzésével
foglalkozó intézetek és szervezetek be-
kapcsolódását a hazai és nemzetközi
pályázatokba a támogatási források
elnyerése céljából, és segíti az ehhez
szükséges ismeretek és készségek fej-
lesztését.

– Nemzetközi kapcsolatokat épít,
támogatja tagjainak bekapcsolódását
nemzetközi kutatási és fejlesztési
programokba, segíti tanulmányutakon
való részvételüket.

II. fejezet

A SZLOVÁKIAI MAGYAR
OKTATÁSÜGYÉRT

1.   A szlovákiai magyar iskola-
hálózat fejlesztéséért, az iskolák

hatékony irányításáért

A Szövetség

– Közéleti tevékenysége és szakmai
programjai által hatékonyan segíti a
szlovákiai magyar nemzeti közösség
nevelési és oktatási formáinak meg-

A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK
SZÖVETSÉGE PROGRAMJA

( J a v a s l a t )
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óvását és továbbfejlesztését, együtt-
működik az oktatási minisztériummal,
a kerületi és társközségi tanügyi hiva-
talokkal, az önkormányzati szervek-
kel, azok oktatási bizottságaival a ma-
gyar nyelvű óvodai nevelés és az isko-
lai oktatás problémáinak megoldásá-
ban.

– A hazai oktatáspolitikának a ma-
gyar közösség céljait figyelembe vevő
formálása érdekében együttműködik
a Magyar Koalíció Pártjával, annak
parlamenti képviselőivel, oktatáspoli-
tikai szakembereivel és minden olyan
társadalmi erővel, mely a szubszidiari-
tás elvét magáénak vallja.

– Szorgalmazza a magyar tanítási
nyelvű óvodák és iskolák állami költ-
ségvetési keretből finanszírozott, ön-
álló országos háttérintézmény-rend-
szerének kialakítását, illetve az e cél-
ból létrejött nonprofit oktatási intéze-
tek, szervezetek, elsősorban a Come-
nius Pedagógiai Intézet ilyen jellegű
feladatokkal történő megbízását.

– Szorgalmazza olyan szociológiai
felmérések lebonyolítását, amelyek a-
lapul szolgálhatnak a szlovákiai ma-
gyar iskolahálózat fejlesztéséhez, az
anyanyelvű oktatás vállalásához, egy
modern szemléletű oktatáspolitikai
stratégia megfogalmazásához.

– Célirányos támogatási formák
kialakításával segíti a kistelepülések,
a szórvány- és peremvidékek óvodái-
nak és iskoláinak működtetését.

– A tanügyi hivatalok és a megyei
önkormányzatok bevonásával erőfe-
szítéseket tesz a magyar nyelvű speci-
ális és szakiskolai hálózat bővítésére,
a modern gazdaság szükségleteinek
megfelelő szakirányok bevezetésére,
az iskolák technikai felszereltségének
növelésére.

– A szlovákiai magyarok politikai
képviseletével, civil szervezeteivel, az
egyházak képviselőivel, a községi és
a megyei önkormányzatokkal és az
oktatási-nevelési intézményekkel e-
gyüttműködve kezdeményezi a szlo-
vákiai magyar közoktatás és felsőok-
tatás fejlesztését szolgáló átfogó stra-
tégia kidolgozását és annak megvaló-
sításában szakmai feladatokat vállal.

– A gyermeklétszám alakulásának,
valamint az érdekeltek érdekeinek fi-
gyelembevételével együttműködik a
községi és megyei önkormányzatok-
kal, tanügyi hivatalokkal, iskolafenn-
tartókkal a magyar közösség érdekei-
nek megfelelő települési, kistérségi,
illetve regionális közoktatás-ellátási
és intézményfejlesztési tervek kidol-
gozásában.

– Kiemelt hangsúlyt helyez az in-
tézményvezetők vezetéselméleti, szer-
vezetfejlesztési, innovációmenedzse-
lési, jogi, gazdálkodási, kommuniká-
ciós stb. képességeinek és ismeretei-
nek fejlesztésére, az Intézményveze-
tők Országos Társulásának működte-
tésével lehetőséget biztosít az iskola-
igazgatók irányítási, törvényismereti
tapasztalatainak összehangolására, az
egyes iskolatípusok érdekeinek képvi-
seletére.

– Támogatja az iskolatanácsok ha-
tékonyabb működését, társadalmi és
ellenőrző szerepének jobb érvényesü-
lését.

– Minden érdekelt és érintett féllel
együttműködve kiemelt figyelmet szen-
tel az óvodai és az iskolai beiratkozá-
soknak, a középiskolai és a felsőfokú
továbbtanulásnak.

– Kihasznál minden olyan anyagi
erőforrást és a szlovákiai magyar köz-
oktatás fejlesztését támogató pályázati
lehetőséget, melyek segítséget nyújt-
hatnak a nevelési és oktatási intézmé-
nyeknek.

– A hagyományok, a történelmi és
a kulturális örökség ápolását szem e-
lőtt tartva segíti az iskolákban az iden-
titásmegőrző programok megvalósu-
lását.

– Határozottan fellép minden olyan
törvény, rendelet, intézkedés, kezde-
ményezés stb. ellen, amely csorbítja
az anyanyelvű neveléshez és oktatás-
hoz való alkotmányos jogunkat, korlá-
tozza az anyanyelv használatát.

2.    Pedagógusainkért,
növendékeinkért, a színvonalas

nevelésért és oktatásért
A Szövetség
– Kiemelt figyelmet fordít az óvo-

dáskorú gyermekeknek a játékosság
örömére épülő, anyanyelven megvaló-
suló nevelésére, és a továbbiakban is
támogatni kívánja az Óvodapedagó-
gusok Szakmai Társulásának a gyer-
mekekkel és a szülőkkel kapcsolatos
programjait és rendezvényeit.

– Fontosnak tartja a diákok nevelé-
se során az együttérzésre, toleráns em-
beri magatartásra, az egészséges élet-
szemlélet és életmód kialakítására, a
példamutatás és a művészi élmény át-
élésének személyiségformáló erejére
épülő szemlélet kialakítását.

– Felkarolja és lehetőségeihez mér-
ten támogatja az alkotó pedagógusok
kutatómunkáját, szakmai-módszertani
kezdeményezéseit, tananyagfejleszté-
seit, újításait, azok szakmai megvita-
tását, publikálását és a gyakorlatba va-
ló bevezetését.

– Intézményekbe kihelyezett, regio-
nális és országos fórumokat teremt az
alternatív pedagógiai programok, mód-
szerek, alkotások bemutatkozásának
és nyilvánossá tételének.

– Támogatja magyar nyelvű tanköny-
vek, segédkönyvek, taneszközök, szak-
lapok beszerzését, megalkotását, kia-
dását és terjesztését.

– Ösztönzi pedagógiai műhelyek,
a regionális és az országos szakmai
társulások megszületését és működé-
sét, ehhez szervezési és szakmai segít-
séget nyújt.

– Elengedhetetlennek tartja az isko-
lák pedagógiai programjának, értéke-
lési és minőségfejlesztési rendszeré-
nek a kidolgozását, ehhez tanfolyamo-
kat, konzultációkat, szakmai-mód-
szertani segítséget és szakembereket
biztosít.

– Erejéhez és lehetőségeihez mér-
ten pótolja a magyar iskolák háttérin-
tézmény-rendszerének hiányát mind-
addig, amíg el nem éri ezek állami for-
rásokból történő kiépítését. A magyar
pedagógusok részére pedagógiai,
módszertani, tantárgyi jellegű szak-
mai programokat, nyári és évközi to-
vábbképzéseket, tudományos konfe-
renciákat, oktatásügyi fórumokat, or-
szágos pedagógustalálkozót szervez,
új ismereteket és információkat köz-
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vetít.
– Pedagógusaink részvételével nem-

zeti történelmünk és kultúránk jelen-
tős évfordulóihoz kötődő szakmai-
kulturális napokat, emlékkonferenciá-
kat szervez.

– A szakmai programok tervezése
és megvalósítása terén elsősorban a
Comenius Pedagógiai Intézet kínála-
tára támaszkodik, de kapcsolatokat
tart fenn az Állami Pedagógiai Inté-
zettel, a módszertani központokkal, a
pedagógusképző intézményekkel és a
hasonló feladatokat ellátó külföldi e-
gyetemekkel és intézetekkel.

– Az iskolafenntartók feladatellátá-
sát, az iskolák fejlesztését, valamint
a pedagógusok munkáját és tovább-
képzését segítendő, oktatásfejlesztési
tanácsadókat, tantárgyi és közoktatási
szakértőket képez ki, és általuk szol-
gáltatásokat biztosít.

– Szoros együttműködésre törek-
szik minden olyan intézménnyel, szer-
vezettel, társasággal, amely iskoláin-
kért és pedagógusainkért tevékeny-
kedik.

– Támogatja a diákönkormányza-
tok létrejöttét, működését, vélemény-
alkotó jogának érvényesítését az isko-
la programját és működését illetően.

– Támogatja és segíti olyan peda-
gógiai módszerek és tanulásszervezé-
si technikák, illetve oktatási progra-
mok alkalmazását, amelyek a tan-
anyag differenciálása nyújtotta lehető-
ségek segítségével a tanuló képessé-
geinek és érdeklődésének megfelelő
képzést nyújtanak.

– Fórumok, tanulmányi versenyek
szervezésével, pályázatok közvetíté-
sével segíti a kiemelkedő képességű
fiatalok kibontakozását, fejlődését,
versenyzési és bemutatkozási lehető-
ségét.

– A tanügyi szervek által rendezett
diákversenyeken az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében szorgalmaz-
za az anyanyelv használatának bizto-
sítását.

– Szaktáborok, valamint tanulmány-
utak szervezésével és közvetítésével tá-
mogatja, gazdagítja az iskolai tan-
anyagban megjelenő ismeretek elsajá-

tításának formáit, kínálatot teremt a
szabadidő hasznos eltöltéséhez és a
kapcsolatépítéshez.

– Tevékenységükben támogatja a-
zokat a pedagógusokat, akik munka-
köri kötelességükön felül tehetség-
gondozó programok keretében tehet-
séges diákok felkészítésével foglal-
koznak.

– Nem vitatva az egyes tantárgyak
és oktatási programok egyenrangúsá-
gát és fontosságát, kiemelten támogat-
ja az anyanyelv, a magyar irodalom
és történelem, a szlovák nyelv, a világ-
nyelvek (elsősorban az angol és a né-
met nyelv) és az informatika oktatása
minőségének javítását.

– Tudatosítva a sportnak az egész-
séges életmód kialakítására tett hatá-
sát, szervezésileg segíti az iskolák kö-
zötti regionális és országos sportver-
senyek megvalósulását.

– Kiemelten fontosnak tartja a pe-
dagógusjelöltekkel való együttműkö-
dést a hallgatóknak a Szövetségben
biztosítandó teljes jogú tagsága elvén.

III. fejezet

SZÖVETSÉGÜNK
EREDMÉNYES

MŰKÖDÉSÉÉRT

A Szövetség

– Szükségesnek tartja az alapszer-
vezetek, a területi választmányok, a
szakmai társulások és az országos
szervek közötti együttműködés haté-
konyabbá tételét, a döntés-előkészítés
és feladatmegosztás pontosítását.

– További intézményekkel és ala-
pítványokkal együttműködve bővíti és
rendszeresen aktualizálja a szlovákiai
magyar óvodák, iskolák és pedagógu-
sok adatbázisát.

– A rendszeres tájékoztatásra to-
vábbra is kihasználja az elektronikus
kapcsolattartás és a honlap nyújtotta
lehetőségeket, megjelenteti havilap-
ját, szerkesztői csoportot és tudósítói
hálózatot működtet.

– Társalapítóként együttműködik a
Selye János Egyetemmel a Comenius
Pedagógiai Intézet működtetésének

biztosításában, az intézet kínálata a-
lapján szervezési feladatokat vállal a
szakmai programok, pedagógus-to-
vábbképzések megvalósításában.

– Fontosnak tartja a Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetségével való együtt-
működést, mindenekelőtt a Pázmány
Péter Alapítvány közös működtetését,
az oktatási-nevelési támogatásnak
identitásmegőrző célokra irányuló fel-
használását.

– Külső anyagi források felhaszná-
lásával létre kívánja hozni Komárom-
ban a Magyar Pedagógusok Házát, a-
mely egyebek mellett otthont biztosí-
tana az SZMPSZ központi irodájának,
a Comenius Pedagógiai Intézetnek és
a pedagógiai könyvtárnak.

– Vállalkozást hoz létre szakmai
kiadványok, tankönyvek, publikációk
megjelentetésére, vállalkozói tevé-
kenységet folytat a szakmai szolgálta-
tások értékesítése céljából.

– Támogatja a területi választmá-
nyok és a regionális pedagógiai köz-
pontok infrastrukturális kiépítését.

– A pályázati forrásokból szerzett
támogatások révén erősíti a szakmai
szolgáltatások színvonalát és méltó
körülmények megteremtésével színe-
síti rendezvényeit.

– Továbbra is gyümölcsöző kapcso-
latokat kíván kiépíteni hazai, Kárpát-
medencei és nemzetközi szakmai in-
tézményekkel, intézetekkel, civil szer-
vezetekkel.

BEFEJEZÉS

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének programja a szlovákiai
magyar oktatásügy megmaradását és
fejlesztését szolgálja. Lehetőséget
biztosít minden szlovákiai magyar pe-
dagógusnak, hogy rátermettségéhez,
erejéhez, érdeklődéséhez és igényei-
hez mérten kivegye részét ebből a
munkából – nemzeti közösségünk
megmaradása és épülése érdekében.

A programjavaslathoz a mó-
dosító javaslatokat a területi kon-
ferenciákon kérjük megtenni.



12   PEDAGÓGUSFÓRUM            2006. március

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége ez év május 20-án Komárom-
ban országos közgyűlést tart. Alapvető-
en három feladata van a szövetség legfel-
ső fóruma tanácskozásának:

1. értékelnie kell a 2002-ben elfoga-
dott program teljesítését, és kitűzni a kö-
vetkező időszak (2006–2010) stratégiai
céljait és feladatait,

2. megválasztani azokat az országos
tisztségviselőket és testületi tagokat,
akik – a kettő és fél ezer tag bizalmát él-
vezve – felelősséget vállalnak az elkövet-
kező négy év munkájának irányításáért,

3. szükség esetén, a hatékonyabb,
színvonalasabb, rugalmasabb működés
érdekében módosítani a szervezeti kere-
teken, vagyis az alapszabályon.

A Komáromig vezető út állomásai az
országos választmány döntését követően
ismertek: március 1-je és 20-a között
az alapszervezeteknek kell megtartani-
uk a taggyűlést, március 27-e és április
22-e között pedig a területi közgyűlések
folynak le.

Pék László, az SZMPSZ országos el-
nöke a Pedagógusfórum előző havi szá-
mában terjedelmes írásban adott számot
az elmúlt négy esztendőben végzett
munkáról (igaz, döntően az eredmé-
nyekről, a sikerekről szólt a személyes
tapasztalatokon és véleményen alapuló
elnöki összefoglaló, de az adott helyzet-
ben ebben semmi kivetni való nincs). A
szövetség tevékenysége rendkívül sokré-
tű, munkája, eredményei tiszteletet és el-
ismerést érdemelnek. Látható, az eltelt
másfél évtized során sokak fektették belé
(szabad)idejüket, erejüket, gazdagították
tudásukkal, ötleteikkel, védték hittel és
kötődéssel. Profi szervezetté vált, azt is
mondhatnánk magunknak, mi, szlovákiai
magyar pedagógusok, hogy ezt jól meg-
csináltuk...

Mégis, van itt egy terület, amit részle-
tes, pontos információk, tények, folyamat-
elemzések és visszajelzések híján nem tu-
dunk hosszú ideje kimutatni: nevezete-
sen, hogy milyen közvetlen hatása – le-
csapódása, hozama, formáló ereje –
van a szövetség kiváló munkájának és

Ne csak nézői, cselekvő résztvevői legyünk a folyamatoknak

Közgyűlés előtti teendőinkről

eredményeinek óvodáink, iskoláink
oktató-nevelő munkájára, a pedagógu-
sok szakmai tevékenységére. Kimutat-
ható-e, hogy az SZMPSZ-alapszervezet
(mint egy erős és sikeres szakmai tömörü-
lés alapsejtje) jó működése esetén jelen-
tősen hozzájárul az adott intézmény sike-
reihez? Igazolják-e az iskolavezetők,
hogy számukra fontos segítő, támasz, in-
formáció- és ismeretforrás az alapszerve-
zet, ezért annak jó működése elemi érde-
kük? Kulcsember-e ma egy iskolában az
alapszervezet elnöke, presztízs-e ezt a
tisztséget betölteni?

Cinikus, provokatív és helytelen tett
lenne felvetni a kérdést: hogyan lehet,
hogy miközben a szlovákiai magyar
pedagógusok szakmai és szakmai ér-
dekvédelmi szervezete egyre gazda-
gabb, színesebb, jobb minőségű mun-
kát végez, eközben tíz év alatt semmit
nem csökkent a szlovák iskolába beíra-
tott magyar anyanyelvű gyermekek
száma, 8,4 %-kal kevesebb gyermek lép
be az idén a magyar első osztályokba,
mint tavaly, nem készülnek az iskoláink
fejlesztését szolgáló pedagógiai progra-
mok, s gyermekeinken sem tapasztaljuk
a sok-sok nyári egyetemen és évközi to-
vábbképzésen elsajátított tanulási-taní-
tási módszerek üdvözítő hatását – hogy
örömmel, könnyen, érdeklődő-felfedező
módon jutnának érdekes és hasznos tudás
birtokába. S bizonyára folytathatnánk
még panaszainkat... Ilyen módon tehát a
két dolgot szembeállítani nem szabad –
viszont a jelzett gondokra folyamatosan
keresni kell a megoldásokat és válaszo-
kat.

Az alapszervezeti szinten zajló ese-
ményekről kevés információnk van, ez
érződik Pék László írásában is. A felso-
rolt eredmények elsősorban országos, re-
gionális és területi szintről valók, az alap-
szervezetek felé inkább kérés fogalmazó-
dik meg: üzenjenek, reagáljanak, mond-
janak véleményt, fogalmazzanak meg ké-
réseket, javaslatokat... Jómagam decem-
berben az alapszervezeti elnökök komá-
romi találkozójára is ezzel a kíváncsiság-
gal mentem: sikerül-e szóra bírni a helyi

elnököket, elmondják-e gondjaikat, ja-
vaslataikat, mit kéne másként csinál-
nunk, hogy munkánk iskolai „lecsa-
pódása” mérhetőbb és eredményesebb
legyen. Sajnos, nem sikerült.

A bevezetőben vázolt menetrend is-
meretében e sorok írásakor (márc. 13.)
vélhetően a mintegy másfél száz alap-
szervezeti taggyűlés zöme lezajlott, hi-
szen – március 15-ét is beleszámolva –
négy munkanap maradt a kitűzött határ-
időig. A szövetség jövőjén, fejlesztésén
gondolkodók, a még hatékonyabb és cél-
irányosabb működést szorgalmazók szá-
mára bizonyára hasznos lenne, ha megis-
merhetnék – akár valóságban, akár vala-
miféle felvételen keresztül – az alapszer-
vezeti taggyűlések történéseit.

Mik lehetnek a taggyűlés szintjén a
kérdések és a problémák?

1. Egy négyéves időszakot értékeléssel
illenék lezárni. De mit értékeljen a szer-
vezet elnöke? A szövetség „nagy” prog-
ramjának teljesülését? Ehhez milyen in-
formációk állnak rendelkezésére? Az or-
szágos választmány február elején meg-
tartotta utolsó ülését, de a program telje-
sítését nem értékelte, tehát „fentről” nem
kap segítséget egy átfogó beszámoló ki-
dolgozásához. Maradnak a területi vá-
lasztmány ülésein összeszedett informá-
ciói (ha voltak) és a Pedagógusfórum
hírei. Meg aztán érdekli-e a jelenlévőket
egy olyan program értékelése, amit nem
ismernek, nem olvastak (ha igen, akkor
nagyon régen, valamikor 2002 tavaszán)?

2. Segítséget jelentene, ha a taggyűlé-
sekre a „központ” delegálna küldötett (pl.
az OV-tagok elosztanák maguk között az
alapszervezeteket – mindenkinek kb. öt
helyre kéne elmennie), vagy legalább a
területi választmány vezetői részt venné-
nek az ülésen – ez a gyakorlat azonban
nem alakult ki (abban, hogy ez jó vagy
sem, nem kívánok állást foglalni – az vi-
szont biztos, hogy hozzájárult ahhoz,
hogy az alapszervezeteink munkájáról,
működéséről, az SZMPSZ iskolai státu-
sáról szinte semmit nem tudunk).

3. Alternatív lehetőség lenne a helyi
SZMPSZ-program, a saját célok, tervek,
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feladatok értékelése – de van-e értékelhe-
tő helyi program?

4. A taggyűlés másik feladata a jövő-
tervezés, a gondokra, problémákra adan-
dó válaszok keresése lenne – vagyis a kö-
vetkező időszak programtervezetének a
megvitatása. Sajnos, a szövetség új prog-
ramján dolgozó munkacsoport javaslata
csak március 12-én került a területi elnö-
kök és az OV-tagok kezébe, ezért félő,
hogy az alapszervezetekben (főleg ahol
siettek a gyűlés megtartásával, nem ren-
delkeznek e-mail kapcsolattal és interne-
tes hozzáféréssel) nem foglalkoztak a
szövetségük stratégiáját 2010-ig megha-
tározó dokumentummal. Ha a vita, az e-
lemzés, a hozzászólások, a módosító ja-
vaslatok elmaradtak, nem alaptalan a kér-
dés: mit (és kit) fognak az alapszervezet
küldöttei képviselni a területi konferen-
cián?

5. Négy évvel ezelőtt, amikor módom-
ban állt szinte valamennyi területi köz-
gyűlésen részt venni, az egyik hiányérze-
tem amiatt volt, hogy a járások többségé-
ben nem akadt két elnökjelölt – tehát a
választás szavazássá egyszerűsödött. Mi
a helyzet alapszervezeti szinten? Hány
helyen választanak ténylegesen, hány he-
lyen „ragadt” rá ez a tisztség valakire
(mondván, „tizenhat éve jól csinálod, to-
vábbra is bírod bizalmunkat...”), s hány
helyen testálódik ez a kezdő, a közösség-
be épphogy belépett új pedagógusra
(hadd érezze, mennyire számítanak rá a
tapasztalt kollégák...)?

6. Ha a taggyűlés túl van az előző pon-
ton, és sikerült elnököt választania, akkor
már csak a megadott számú küldötett kell
meghatároznia a területi konferenciára.
Nem baj, ha ez a szám nem túl magas,
mert nem szoktak tülekedni a helyekért.

7. Számos alapszervezeti elnök el-
mondása szerint a 240 koronás tagdíj be-
szedése többkörös futam, nehéz tortúra
– nem célszerű erre az eseményre hagyni.
(Pedig, ha meggondoljuk, igen alacsony
tagdíjért juthatnak a tagok a szakmai szol-
gáltatások, lehetőségek és információk
széles tárához...)

Ha az alapszervezet taggyűlése a fenti
leírás szerint lezajlott, a formai elvárások,
az alapszabály rendelkezései teljesültek.
Ami nem teljesült: a szövetség tervei-
nek, céljainak, programjának a hozzá-
igazítása az egyes iskolák, nevelőtestü-

letek és pedagógusok igényeihez és el-
várásaihoz. A mindennapi iskolai
problémákhoz, a konkrét szakmai fel-
adatokhoz.

Az ellátatlan feladatot (a tervezést,
célképzést, feladatokon való gondolko-
dást) egy szinttel feljebb, a területi köz-
gyűlésre helyezzük. Azonban amennyi-
ben helyben, az iskolában nem volt szó a
programról, nem valószínű, hogy ezek a
küldöttek a járási összejövetelen vállalják
az aktív vitázó szerepét. Arról nem is be-
szélve, hogy területi szinten a progra-
mot más szempontok alapján, a kistér-
ségi és a regionális oktatástervezés és -fej-
lesztés, az intézmények közötti együttmű-
ködés, a regionális oktatáspolitika oldalá-
ról kéne tovább boncolgatni, elemezni,
gazdagítani.

Az alapszervezet szintjén az alap-
szabállyal (annak módosításával) kap-
csolatban nemigen lehet javaslatokat vár-
ni. Sem a tagok, sem az elnök nem rendel-
kezik információkkal, ismeretekkel arról,
milyen átalakítások, változások tehet-
nék a szervezetet eredményesebbé, ha-
tékonyabbá, olcsóbbá, rugalmasabbá,
racionálisabbá és szolidárisabbá. E
téren a komolyabb vita és a javaslatok
első szintje a területi közgyűlés lehetne
– hiszen a területi választmány vezetői-
nek és a területet képviselő OV-tagoknak
már sokkal pontosabb képük van a dön-
tések megszületésének módjáról és hát-
teréről, a feladatkörök kialakításáról, a
gazdálkodásról, a támogatott prioritások-
ról, a szervezeti szabályok (hátrányos)
korlátairól stb.

Számomra az országos választmány-
nak – amellett, hogy utolsó ülésén nem
értékelte a szövetség 2002–2006 közötti
időszakára érvényes program teljesítését
[kérdés, a közgyűlésen kinek a beszámo-
lója fog elhangozni (elnöki vagy elnök-
ségi?), mert az előző 12 év során – az
alapszabály logikájából adódóan – OV-
beszámoló került a küldöttek asztalára]
– az a döntése a legmeglepőbb, hogy
az alapszervezetek és a területi konferen-
ciák felé azt az ajánlást fogalmazta meg:
az alapszabályon ne változtassunk.
Véleményem szerint éppen az országos
választmánynak – az elmúlt négy év ta-
pasztalataira alapozva, változásaira rea-
gálva, saját tevékenységét elemezve –
kellett volna kezdeményeznie a módosí-

tásokat, nem pedig – csupán elméleti le-
hetőségként – ráhagyni azokra, akik nin-
csenek kellő információk birtokában. A
jelenlegi alapszabály filozófiája és struk-
túrája 1990 tavaszán, néhány hónappal a
rendszerváltást követően alakult ki, akkor
nem is volt nagyon más választás (idő,
tapasztalat, ismeretek hiányában), mint
átvenni a Csemadok-mintát. Azóta eltelt
16 év, mára nemcsak a működési környe-
zetünk és feltételeink változtak meg gyö-
keresen, hanem szövetségünk küldetését,
feladatait is tisztábban látjuk, s a civil
szervezetek működtetésének kultúrájáról
is többet tudunk. Már négy évvel ezelőtt,
az érsekújvári közgyűlés előkészítésekor
komoly viták és mérlegelések folytak –
elsősorban az országos választmány és
az országos elnökség szerepének újra-
gondolásáról, ill. egy más struktúra ki-
alakításáról. Az országos választmány
szerepének tisztázását az alapszervezeti
elnökök decemberi komáromi találkozó-
ján az országos elnök maga is szükséges-
nek mondotta...

Mire e sorok az olvasóhoz jutnak, az
alapszervezeti taggyűlések már lezaj-
lanak. Csak reménykedhetünk abban,
hogy legalább a területi közgyűlések
küldöttei megismerkednek a program-
tervezettel és elgondolkodnak, min kéne
változtatni, mit kéne hozzátenni, hogy az
iskolájukat jobban szolgálja a program
és a szövetség. Ennek hiányában a területi
közgyűlés sem lesz több, mint monoton
tornagyakorlat – kézfelemelés és kariká-
zás. Ebben pedig az lenne az elszomorító,
hogy – habár alapszabályunk értelmében
alulról építkező, demokratikus szervezet
vagyunk, s ez formálisan nem is sérülne
– a gyakorlatban a rendszerváltás után 16
évvel önkéntesen visszaállítanánk a de-
mokratikus centralizmust. Azt az álla-
potot, amikor a tényleges folyamatok-
nak már nem szereplői, csak nézői va-
gyunk.

Gondolom, sokan vagyunk, akiknek az
optimizmusát növelné, ha az áprilisi
számban jó hangulatú, tartalmas, vitázó,
ötleteket és javaslatokat hozó taggyűlé-
sek sokaságáról olvashatnánk híreket. Ez
azt mutatná, hogy szövetségünk tényle-
gesen benn van az iskolákban.

Fodor Attila
(Eletrotechnikai IKI SZMPSZ

Alapszervezete, Érsekújvár)
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A Nagykürtösi járás ma-
gyar nyelvű oktatása különle-
ges helyzetben van. Egyedisé-
gét az is mutatja, hogy a járás-
ban nincs egyetlen városi ma-
gyar iskola, egyetlen magyar
nyelvű középiskola sem, a
községekben is mindössze 4
olyan magyar iskola működik,
ahol felső tagozat is van,
Ipolyvarbón összevont osztá-
lyokban tanítanak 76 tanuló-
val, Csábon csak magyar ta-
gozat működik kevés magyar
diákkal. Tulajdonképpen csak
Ipolybalogon és Ipolynyéken
működik teljes szervezettségű
/teljes/ magyar alapiskola. Ki-
sebb iskolák léteznek még Lu-
kanényén, Ipolyhidvégen, Ó-
váron, Kelenyében és Inám-
ban, de – mint sejteni lehet –
közel állnak a megszűnéshez.
(Az óvodákról mellékelünk
egy összehasonlító kimutatást
a 2003. szeptemberi és a 2005.
évi szeptemberi helyzetről. A
két év alatt 20 százalékkal csök-
kent a járás magyar óvodáiban
a gyermeklétszám 190-ről
152-re.)

A leírt állapotra már nem
az a megfogalmazás illik,
hogy szórványosodik a régió,
az Ipoly mente, már maga a
szórvány. Itt, ahol az Ipoly-hi-
dakat nagy lendülettel szeret-
nék újraépíteni, s ahol százá-

val járnak a határ túloldalára
a mindennapi kenyeret meg-
keresni.

Az elmondottak miatt ért-
hető, ha ennek a szakmai fó-
rumnak, amilyenből Dél-Szlo-
vákia-szerte egyre több van,
ebben a térségben más a kül-
detése. Már az is dicséretes,
hogy a rendszerváltás óta 14.
alkalommal valósult meg a
Palócföldi Pedagógusok Ta-
lálkozója. Köszönhető ez el-
sősorban a régió mindenesé-
nek, a Palóc Társaság elnöké-
nek, Z. Urbán Aladárnak,
aki kitalálója és egyben fő
szervezője e rendezvénynek.
Úgy tűnik, végre a helyét is
megtalálta a pedagógustalál-
kozó, mert a lukanényei kas-
télyiskola immár harmadik al-
kalommal adott otthont neki.

Mindehhez persze kellett
Kuzma Zoltán, Lukanénye
polgármesterének a segítsége
is, aki bevezetőjében újra le-
szögezte: szívügyének tekinti
a pedagógustalálkozót, s a
község vállalja a későbbiek-
ben is a házigazda szerepét.

Megjelent a rendezvényen
és köszöntötte a pedagóguso-
kat Balázs Péter, a Nagykür-
tösi járás elöljárója, Jámbor
László, a besztercebányai me-
gyei közgyűlés képviselője és
Szögedi Anna, a Beszterce-

bányai Megyei Önkormányzat
Oktatási Hivatalának vezetője
is. Jámbor László egy aján-
dékcsomagot is átadott a jelen
lévő iskolaigazgatóknak.

A program Ugron Gáspár
előadásával kezdődött. A Rá-
kóczi Szövetség főtitkára Szem-
léletváltás a Kárpát-medencei

magyarság számára címmel a
mintegy 60 résztvevőnek arról
beszélt, hogy szemléletváltás-
ra van szükség. Nagyon aktív
kapcsolatot kell kiépíteni a
határ mindkét oldalán. Szak-
mai és civil téren egyaránt. E-
rősíteni kell az összetartozás
tudatát. Jelenleg a határon túli

Palócföldi Pedagógusok XIV. Találkozója

A gyerekek száma
a magyar óvodákban

2003. szept. 30-án

Ipolybalog 28
Inám 18
Ipolyhidvég 13
Kőkeszi 13
Kelenye   8
Kóvár   5
Ipolykeszi 12
Óvár   9
Szécsenke 10
Ipolynagyfalu 11
Ipolynyék 42
Ipolyvarbó 21
     Összesen 190
                             gyermek

Vegyes óvodák
   Lukanénye 39
   Csáb 25
Összesen 64

A gyerekek száma
a magyar óvodákban

2005. szept. 30-án

Ipolybalog 21
Inám 16
Ipolyhidvég 10
Kőkeszi   9
Kelenye   7
Ipolykeszi 11
Óvár 12
Szécsenke   8
Ipolynagyfalu 11
Ipolynyék 32
Ipolyvarbó 15
     Összesen           152
                         gyermek

Vegyes óvodák
   Lukanénye 40
   Csáb 32

Összesen 72

Nagykürtösi járás

Lukanénye harmadszor fogadta a Nagykürtösi járás magyar pedagógusait

Két év alatt 38 gyermekkel kevesebb,
a csökkenés 20 %.
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Cseng a telefon, egy kedves kollegina,
Szalay Szilvia (zenésztársam a Comorra
vonós-kamarazenekarban), a Komáromi
Művészeti Alapiskola pedagógusa, szívé-
lyesen invitál az általa alapított és ma is
vezetett Consonantia furulyazenekar le-
mezbemutatójára.

A hívásnak örömmel tettem eleget. E-
zen a családias összejövetelen az együttes
tagjai, szülők, barátok és pedagóguskollé-
gák a művészeti alapiskola koncerttermé-
ben gyűlek össze. Fekete Vince, az iskola
igazgatója fogadta és köszöntötte az egy-
begyűlteket, kifejezve afeletti örömét,
hogy megszületett az iskola növendékei-
nek első cédélemeze. Köszönetet mondott
az együttesnek a szorgos felkészülésért,
vezetőjének a zenekar felkészítéséért,
hogy közös eredményes munkájukkal ö-
regbítik az iskola hírnevét. Gratulált és to-
vábbi sok sikert kívánt a lelkes csapatnak.
Majd Szalay Szilvia vette át a szót, ismer-
tette a furulyazenekar „életrajzát”. Meg-
tudtuk, hogy az együttes 1994-ben alakult
az akkor magasabb évfolyamokat látogató
növendékekből. Megalakulásuk után egy
hónappal már Szentendrén szerepeltek.
Azóta is az együttjátszás öröme s a zene

szeretete tartja egybe a változóan 4-13
tagból álló csapatot. A jelenlegi – vasárna-
ponként összejáró – társaságban van alap-
és középiskolás diák, de egyetemi hallgató
is. Ennek ellenére a próbák vidám hangu-
latban, egyetértésben, jó „összhangban”
folynak. Innen a zenekar Consonantia ne-
ve is.

Miután megtörtént a „CD-szentelés”,
sor került a rendhagyó lemezbemutatóra,
ugyanis a szokásostól eltérően nem élő-
ben, hanem közvetlen a cédéről hangzott
el néhány zenemű az egybegyűltek nagy
tetszését kiváltva, így is jó hangulatot te-
remtve. Ezek után a művészeti vezető
mondott köszönetet együttese tagjainak a
sikeres közös munkáért, Zsákovics Lász-
lónak, a művészeti alapiskola zenetanárá-
nak a hanganyag rögzítéséért, a kollégák-
nak segítőkészségükért s a lemez kivitele-
zésében való közreműködésükért, vala-
mint mindazoknak, akik erkölcsi és anyagi
hozzájárulásukkal lehetővé tették a hang-
hordozó közreadását. Az ízléses lemezbo-
rítóról – amely Szilva József festőművész-
nek – a művészeti alapiskola képzőművé-
szeti tanszéke vezetőjének – munkája,
kedves fiatalok mosolyognak ránk: Zať-

Vivat CONSONANTIA
Beszámoló egy rendhagyó lemezbemutatóról

ková Zuzana, Mikos Kornélia, Szabó Or-
solya, Chudá Barbara, Márkusová Kris-
tína, Gaál Zoltán, Kubík Éva, Dobai Hen-
rieta, Maitz Virág, Mikos Tamás, Szabó
Kornél, Nagy Ágnes, Podleiszeková Soňa.
A lemezborító belsején a közreműködő
művésztanárokról /Szalay Szilvia, Hra-
bovská Elena, František Petr és Zsákovics
László/ készült fotók találhatók.

A cédére 49 (többségében rövid léleg-
zetű) művet vettek fel, a zene fejlődéstör-
ténetének szinte az összes korszakából,
„kiruccanva” a klasszikus zene világából
a szórakoztató zene nemesebb régióiba is.
A lemezről az első zeneszámtól az utol-
sóig stílusos, szépen kimunkált kamaraze-
nélést hallunk, ami elsősorban a művészeti
vezető – Szalay Szilvia – szaktudását és
kiváló pedagógiai érzékét dicséri. Ez a le-
mez is híven tükrözi, hogy a Komáromi
Művészeti Alapiskola pedagógusai hiva-
tástudattal végzik munkájukat, s arról is
tanúskodik, hogy a művészeti alapiskolák
felettébb szükségesek.

Gratulálunk, további sok sikert kívá-
nunk!

Vivat Consonantia!
Stirber Lajos

kifejezésnek fosztóképzős jelentése van,
ezen változtatni kell. A jövő szempont-
jából az iskola a legfontosabb, ezért a
Rákóczi Szövetség folytatja beiratkozá-
si programját, de ehhez a felvidéki kö-
zösségek összefogására is szükség van.

A találkozó további részében külön
tanácskoztak az intézményvezetők és a
fenntartók, akiket Pék László, az SZMPSZ
elnöke tájékoztatott az SZMPSZ és az

iskolák kapcsolatáról, Fibi Sándor pe-
dig az Iskolavezetők Országos Társulása
megalakulásáról számolt be. Az óvónők-
nek Szabó Edit, a Selye János Egyetem
munkatársa a jó játék titkáról adott elő,
egy további csoportban az idegen nyel-
vek oktatásáról Halász Anita, az Állami
Pedagógiai Intézet munkatársa és Tóth
Erzsébet, a Terra Kiadó igazgatója be-
szélt. Érdekes, élményszerű előadást

tartott 1956 hősei-
ről Csete Örs /ké-
pünkön/, az Apá-
czai Közalapí t-
vány irodavezető-
je.

A találkozóra
ezúttal is a tavaszi
szünetben került
sor, s akik ezen a
télies március 9-
én eljöttek Luka-
nényére – pedagó-
gusok, polgármes-
terek, plébánosok
és helyi politiku-

sok –, többségükben tudják, hogy a ré-
gió magyar közösségének sorsa, fenn-
maradása a magyar nyelvű oktatás sorsá-
tól, jövőjétől függ.

-lend-
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Hol állunk ebben a tekintetben? Milyen
a magyar közoktatás? Bizonyos szempont-
ból kétségkívül jól állunk. Először hadd
említem, hogy Szlovákiában a szlovák, il-
letve a magyar iskolákban (még) van taní-
tási és tanulási fegyelem. A legtöbb iskolá-
ban a tanárok rendesen megtartják az órái-
kat, azt tanítják, amit kell: a munkájukat
komolyan veszik. A diákok eljárnak az ó-
rákra, tanulnak, és örülnek a jó osztályzat-
nak, a rossz miatt pedig szomorkodnak.
Még létezik a tanári tekintély.
Ebből kell kiindulnunk: ezt a
tőkét kell kihasználnunk. E-
gyes nyugat-európai államok-
ban a tanárok külön biztosítá-
sokat kötnek a diákok tettleges
támadásai ellen. Az Amerikai
Egyesült Államokban sok is-
kolában megmotozzák a diá-
kot, mielőtt belép az iskolába,
nehogy fegyvert vigyen be az
osztályba. Mindnyájan büsz-
kék vagyunk arra, hogy a ma-
gyar nyelvű iskolák diákjai
szép eredményeket érnek el a
különböző nemzetközi tanul-
mányi versenyeken, diákolim-
piákon, A nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatok /IEA/ is
azt bizonyítják, hogy Szlová-
kiában a magyar tannyelvű
iskolák színvonala kielégítő, és
Szlovákia jó, illetve elég jó he-
lyen van az országok sorában.

Joggal vagyunk büszkék az eredmé-
nyekre, de aggódunk is: a diákok nagyon
nagy százaléka borzasztóan keveset tud
ahhoz képest, mint amire képes lenne,
vagy amit tanult. Hasonló ez a helyzet a
tömegsport és az élsport kapcsolatában.
Nagyon örülünk az olimpiai aranyérmek-
nek, de ennek semmi köze az ország általá-
nos egészségi állapotához, edzettségéhez,
sőt gyanítani lehet, hogy negatív a korrelá-
ció. Tény: az alapiskolát végzett gyerme-
kek közel negyven százalékának tanulmá-
nyi eredménye igen-igen alacsony szinten
mozog, lényegében súrolja az analfabe-
tizmus határát /főleg a roma tanulók köré-
ben, legsúlyosabb régió ebben a tekintet-
ben Kelet-Szlovákia/. Sehol a világon
nincs annyi diszlexiás, diszgráfiás gyer-
mek, mint nálunk. Tapasztaljuk, hogy az
alsó tagozatból kilépő gyermekek írás-
problémákkal küszködnek. A felső tago-
zatos gyermekek nagy része utál tanulni,
sőt több helyen egyszerűen sikk a nem-

tanulás. Ez annak ellenére igaz, hogy
valóban a legtöbb helyen még a fegyelem
értéknek számít. Ha elharapódzik egy
osztályban ez a szemlélet, akkor a tanárok,
tanítók teljesen tanácstalanok. Ötössel
nem büntethetnek, mert erre „büszkék” a
gyerekek.

Az eredményeket tekintve az iskolai
munka sajátos kétarcúságot mutat: egyfe-
lől eredményeket, amelyekre joggal va-
gyunk büszkék, másfelől olyan hiányokat,

amelyek komolyan aggasztóak. Ennek a
kettősségnek egy oka van: arányt tévesz-
tettünk. Weszely Ödön, a századforduló
nagy elméleti pedagógusa az iskola célját
a műveltség továbbadásában jelölte meg.

A műveltség azonban – mint mondta –
tartalmat és állapotot is jelent. Mi az el-
múlt évtizedben egyre többet és többet ta-
nítottunk, az állapot kialakítását azonban
elhanyagoltuk. Nyelvész és pszichológus
szakértők egy része szerint az idegen nyel-
vek tanítása alsó tagozatosok esetében
/nem anyanyelvi közegben/ több kárral jár,
mint haszonnal. Van ennek pszichológiai
oka is: nem helyes addig egy idegen nyel-
vet erőltetni /illetve egy idegen nyelv eről-
tetése/, amíg a gyermek már az anyanyel-
vén nem tud jól írni, olvasni, beszélni.
Nem is alapiskola már az, amelyik nem
kezdi elsőben az angol nyelvet, esetleg a
németet. Már olvashattunk olyan egyedi
esetről, amikor az anyukák elsős gyerme-
küket beíratják az alapiskolába, követelik,

hogy angol tagozatos osztályba kerüljön,
mert a kisgyermek „az óvodában is angolt
tanult”. Ezzel kapcsolatban idézem Ve-
rebes István nyilatkozatát: „Miközben az
interneten angol nyelven rengeteg min-
denhez hozzá tudok férni, és angolul tu-
dom tanítani a gyermekemet, fogékonnyá
tudom-e őt tenni a magyar kultúra iránt?
Jól beszél majd több idegen nyelven, de
vajon tisztában lesz-e az ország hagyomá-
nyaival és történelmével?”

Mostanában divattá vált a
számítástechnika tanítása. Ne-
gyedik osztályban – valóságos
példa, olvashatjuk az újságok-
ban – a tanárnő hardverről,
szoftverről, adatbázis-keze-
léséről, hajlékonylemezről ta-
nít. Akkurátusan mindent felír
a táblára, a gyerekek másol-
hatják. És ha idejük marad, el
is magyarázza. És eközben
nem tanulnak meg írni, olvas-
ni. Mindkettő hihetetlen fárad-
ságot okoz a diákoknak. Az ü-
zenőfüzetbe sem lehet hosz-
szabban beírni, mert a második
sor már olvashatatlan. A felső
tagozaton pedig még tovább
romlik a helyzet. Csak azért ta-
nítani, mert meg tudunk vala-
mit tanítani?! Erkölcsi kérdés
ez, több ezer év óta ugyanaz:
meg szabad-e tenni azt, amit
meg lehet tenni. Szabad-e kí-

sérletezni a gyerekekkel: meg tudunk-e
tanítani újabb és újabb szeleteket a tudo-
mányok néhány éves eredményeiből?

Ez a céltévesztés a magyarázata az is-
kola eredményességének és eredményte-
lenségének. Az iskola most egy nagy tóhoz
hasonlítható, amelyben kisgyermekek fü-
rödnek, úszkálnak. Egyszer csak az egyik
oldalon bemászik egy krokodil. Néhány
gyermek – mert előnyös helyzetben van – a
tó túlsó partjánál azonnal kimenekül? Má-
sok – mert jól tudnak úszni – távolabbról
is. Többségüket azonban felfalja a kroko-
dil, vagy elnyeli a víz. Gyerekeink igen nagy
részének feje fölött összecsap, elvonul a
közoktatás. Alapvető feladat tehát, hogy
végiggondoljuk a tanítással, neveléssel
kapcsolatos elképzeléseinket, elveinket.

Nem az informatika /és ezen belül az
elemi számítástechnikai/ ismeretek elsajá-
títása ellen vagyok, hanem inkább a meg-
felelő időpont bevezetését hiányolom. Az
informatika többféleképpen jelenik meg

Jók vagy rosszak a magyar iskolák?
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A tudományok között gyorsan változó
világunkban előkelő helyet foglal el a föld-
rajz. Mi több, jelentősége a közeljövőben
fokozódik. Ennek oka, hogy változnak az
országhatárok, új államok alakulnak.

A természet, de nem ritka esetben a po-
litika, átírja a térképeket. Részletesebb
földrajzi ismereteket igényel az élet, kibő-
vült kereskedelem, turisztika, kultúra.

A lépéstartás jobban szervezett, maga-
sabb szintű földrajzoktatással biztosítható.
Szükséges, hogy az alaptudás rendíthetet-
lenül szilárd maradjon.

Földrajzi alapintelligenciára szükség
volt az emberréválás időszakában, amikor
ősünk élelem beszerzésére indult. Hogy
szeretteihez visszataláljon, kezdetleges tá-
jékozódásra volt szüksége. Ezen a téren
éjjel a csillagos égbolt megfigyelése, nap-
pal a tárgyak helyezkedése segített.

A földrajzi intelligencia természetesen
bővíthető önképzéssel, szakkönyvek, tér-
képek tanulmányozásával. Pontosabban

csak így érhető el a szélesebb körű jártas-
ság, a gazdasági, politikai világ eredmé-
nyes szemmel tartása csak így biztosítható.

A tudásért keményen kell küzdeni.
Napjainkban elképzelhetetlen, hogy az üz-
letkötő ne tudjon tájékozódni, hogy a ka-
mionvezető ne tudjon térképet olvasni.

A földrajztudás kiépítésének funda-
mentuma az iskolában történik. A legtöbb
ilyen jellegű ismeret a földrajzórán sajátít-
ható el.

A mennyiség és a minőség egyik alap-
vető függvénye az országosan előírt érvé-
nyes tanterv.

Itt említem meg, hogy erről elmaraszta-
lóan szóltam korábban „Hiányzik egy
földrajzóra” c. írásomban (a Katedra kö-
zölte). Írásomban szóvá tettem, hogy a 9.
évfolyam tanulói az előírásoknak megfele-
lően hetente egy tanítási órán foglalkoznak
kevesebbet földrajzzal.

A vitázni akaró érvelhet azzal, hogy a
bőrsátorban születő tuaréggyerek intézmé-
nyes felkészítás nélkül is képes a biztos ha-
lált jelentő sivatagban tevekaraván kalau-
zolására, ahogyan az eszkimó embertest-
vére, aki igluban látta meg a napvilágot,
vagy a hegyek nagy barátja, a serpa szülők
gyermeke tévedhetetlen szülőföldjén. Igen,
itt kontrasztban áll az ösztön és az igény.
A mérleg nyelve az igény oldalára billen.

Az irányítók figyelmét talán elkerülte
egy lényeges fejezet. Magyar nyelven vég-
zős földrajz szakos pedagógust évek óta
nem avatnak a felsőbb intézményekben.

Nesze semmi, fogd meg jól alapon hé-
zagbetöltést végezni érthetetlen és értel-
metlen. Előfordult, hogy a tanuló Nór-ten-
gerről beszélt. Így hallotta a tanítási órán,
így jegyezte meg, így tanulta meg. Vagy a
kolléganő fülig elpirulva magyarázkodott
az igazgatónak, hogy a földgömböt nem

A földrajz mindenkié?

ejtette el, már akkor is ferde volt a tenge-
lye, amikor a dobozból kicsomagolta.

Volt időszak, mikor szóbeszéd témáját
jelentette a természettudományi tantár-
gyak nem anyanyelven történő tanítása. A
vihar szele tájfunként érintette az iskolá-
kat. A jóslat nem következett be. Szeren-
csére! Tartalmát formáló célja igen!

Elmúlt az idő, amikor földrajzolimpiá-
kon hátrányban voltak az anyanyelven ké-
szülő és jobban tudó tanulók. Ennek elle-
nére számos iskola nem kapcsolódik az in-
tézmény hírnevét öregbítő, tanulók, szülők
önbizalmát erősítő nemes vetélkedőkbe.

A zene mindenkié – vallotta bölcsen
Kodály Zoltán. A szeptemberi óraelosz-
tásnál talán nem lesz jellemző a szlogen:
a földrajz mindenkié – földrajzot bárki ta-
níthat.

Apró nosztalgiával rendelkező talán
láthat verseskötettel arcát takaró szakbar-
bárt, térképekkel, segédeszközökkel taní-
tási órára induló szaktanárt vagy a számí-
tógép világában halmozott ismeretekkel,
jártasságokkal rendelkező tanult kollégát.
Egyetlen túlórában akár a 9. évfolyam va-
lamelyik osztályában.

Pierzchala József

az iskolai munkában: a különböző tantár-
gyakban /irodalomban, matematikában,
természettudományokban/ felhasználjuk
az általa nyújtott lehetőségeket. Lehetővé
kell tenni, hogy a tanulók megismerkedje-
nek az adatbázis-kezelés módszereivel s
az egyes felhasználói programok működé-
sével.

A számítástechnikát a matematikaórá-
kon is fel lehet használni: az algoritmus-
szemléletet matematikai problémák meg-
oldásával jól meg lehet alapozni. A számí-
tógépes modellezéseknek az elméleti mo-
dellek felállítása után van szerepe és hasz-

na. A diák vagy elhiszi a számítógépnek,
amit lát, vagy nem. Személyesen láttam i-
gen sok olyan látványosan működő prog-
ramot, amely például mechanikai kísér-
leteket szimulált. Nem nyújthatják azt az
élményt, amit a valóság nyújt, még akkor
sem, ha a valóság néha nem olyan színes,
mint a képernyő.

Az elektronikus feladatbankoknak egy-
re nagyobb jelentőségük lesz az interaktív
tanulásban is. A különböző tantárgyak
feladatbankjaihoz – a számítógépek segít-
ségével – könnyen hozzájuthatnak a ta-
nárok és a tanulók is. Különösen fontos

ez olyan tárgyaknál, ahol a bevésésnek
nagy szerepe van, így például az idegen-
nyelv-tanulásnál. Remélhetőleg így
háttérbe szorulnak a pedagógiai szem-
pontból igencsak kétes munkatankönyvek
és munkafüzetek.

Reális cél, hogy az általános iskola vé-
géig minden diák tanulja meg valamely
szövegszerkesztő használatát: olyan szin-
ten, hogy a tanulásban, majd az iskolai ta-
nulmányok után felnőttként is jól tudja
használni a mindennapi életben.

Markó Emil
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Csodálatos dolog a pedagógia, s ha
az ember beleszerelmesedik, akkor
mindig újabb és újabb területeit fedezi
fel, s merülhet el a művelésükben, és
soha nem lehet megunni, s mindig van
újabb és újabb, amibe megint belehaba-
rodik az ember.

Mostanában a pedagógia egyes terü-
letei műveléséhez, gyakorlati megvaló-
sításához, a különböző pedagógiai
munkavégzéshez különböző szakvizs-
gával rendelkező pedagógus rendelő-
dik. Mintha nem volna elég, hogy vala-
ki öt évig jár egyetemre, megtanulja a
pedagógusi szakma csínját-bínját, meg-
szállottként érdeklődik munkája iránt.
Sok szakembertől hallom, hogy nevet-
ségesnek és bosszantónak tartják a „fej-
lesztő” pedagógus státust, mintha a pe-
dagógusok általában nem a fejlesztés-
sel foglalkoznának. Mintha a pedagó-
gus tanulmányai során nem tanulná
meg, hogyan kell a részképességeket
fejleszteni, vagy nem tanulná meg a ta-
nulási zavar kiváltó okait, az okok fel-
tárását és kezelését, már ami a szakkép-
zett pedagógusra tartozik. (A gyógype-
dagógia teljes egészében a sérült gyer-
mek fejlesztésével foglalkozik a pszi-
chológiai kivizsgálás alapján.) Mintha
ez a kifejezés azt is tartalmazná, hogy
a tanárképző főiskolákon nem tanulja
meg a leendő tanár szakmája alfáját és
omegáját: a fejlődéslélektant oda és
vissza. S ha nem, akkor bizony a tanító-
és tanárképzés céljaival és tartalmával
van valami helyrehozhatatlan nagy baj.
Talán meg kellene mondani rögtön a ta-
nítójelöltnek: a matematikatudás (le-
hetne bármilyen más tantárgy!) a kép-
zés lényege, vagy a szakma elsajátítása:
a gyermek „tudása”, ismerete, hogy mi-
kor, hogyan, milyen ismeretek befoga-
dására képes a gyermek, hogyan moti-
válható a gyermek (ez a pedagógiai mű-
vészet alapja, aminek szakmai alapjait
el kell sajátítani, s aztán vagy megfeje-
lődik művészettel, vagy a tisztességes
munkához ennyi is elég!). Baj, nagy baj
van a tanító- és tanárképzés koncepció-
jával, cél- és feladatrendszerével, de
ezzel itt nem foglalkozom; az koncep-

ció kérdése, milyen kompetenciákkal
rendelkező tanárokat akarunk a pályán
látni.

Azt mondtam, nem lehet vele foglal-
kozni, mégis nagyon sok bajunk ebből
ered. Valamikor (nosztalgia!?) a tanító-
képzők olyan tanítókat bocsátottak a
pályára, akik a tanulás részképességei-
nek fejlesztését professzionálisan tud-
ták, ezzel alapozva meg az olvasás, í-
rás, számolás képességét s az ebből ere-
dő manapság oly divatos kompetenciá-
kat (anyanyelvi kompetencia, értő-, ke-
reső-, kritikai, olvasás, számfogalom
kialakítása, ok-okozati összefüggések,
finommotorika...). Lehet, nem tudták
az integrációt mint matematikai műve-
letet, de differenciálni, ha úgy tetszik
integrálni, motiválni tudták a gyereke-
ket, és megalapozták az intellektuális
szellem kalandlehetőségét. Számomra
elképzelhetetlen, hogy a „gyalogpeda-
gógus” ne legyen egyben fejlesztő pe-
dagógus is, aki mindennek az ismeret-
nek és gyakorlatnak a birtokában fej-
leszteni tudja a gyermek érzékelését, fi-
gyelmét, gondolkodását, beszédét,
mozgását, testképét. S ha nincs igazam,
akkor a pedagógus-továbbképzések lá-
togatása, a különböző iskolalátogatá-
sok, tapasztalatcserék és a szakiroda-
lom forgatása segít megszerezni a hi-
ányzó ismereteket.

Ilyen hiánypótló szakirodalom a Pe-
dellus Tankönyvkiadó Kft. (Debrecen)
2004-ben megjelentetett Tanulási za-
varok, fejlesztő gyakorlatok, mely-
nek szerzője Pinczésné dr. Palásthy Il-
dikó, a kiadvány lektora dr. Tóth Lász-
ló, a debreceni egyetem kiváló pszicho-
lógusprofesszora.

Napjainkban szinte lehetetlenséget
kér a „felsőbb tanügyi hatóság” a peda-
gógustól, jelesül azt, hogy a kevésbé
motiváló szociokulturális közegből ér-
kező gyermekeket integrálni kell, s eh-
hez az integráláshoz készítsen „alibi-
tantervet”. (Ez lehetetlenség, mert a pe-
dagógus felkészületlen a tantervírásra
mint műfajra, aztán az ilyen gyermekek
számára nem éves, legfeljebb egyhóna-
pos haladási tervet lehet készíteni!) Az

említett kiadvány kiváló segítője, kala-
uza lehet a pedagógusnak a gyermek
részképességeinek fejlesztésében azál-
tal, hogy felismeri egyrészt a tanulási
zavarok kiváltó okait, megismerkedik
a tanulási zavart magyarázó elméletek-
kel, a zavarok típusaival, a részképes-
ségzavarokkal, a komplex tanulási za-
varokkal, és megtervezi a fejlesztő gya-
korlatokat a gyermek meglévő képessé-
geinek és azok hiányának ismeretében.

A Pinczésné dr. Palásthy Ildikó Ta-
nulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok
kiváló segítője a pedagógusnak fejlesz-
tő munkájában.

A kiadványt pedagógus, gyermek,
szülő egyformán haszonnal forgathatja.
Kivitele esztétikus, betűtípusa kelle-
mes a szemnek, nem fárasztó, szellős,
áttekinthető. A mondanivaló nyelvi
megformáltsága könnyen érthető, bár
szakirodalom és szakembereknek ké-
szült. A szöveghez és a fejlesztő felada-
tokhoz készült illusztációk kifejezőek,
szellemesek, a fejlesztő feladatok szak-
szerűek.

A könyv két nagy fejezetre tagoló-
dik.

Az első rész a tanulási zavarokkal
foglalkozik, azok kialakulásának okai-
val, az okokra adott pszichológiai vála-
szokkal, a különféle elméletek bemuta-
tásával (neuropszichológiai, perceptuá-
lis és percepto-motoros, behaviorista,
nyelvi fejlettséget hangsúlyozó elméle-
tek). Minden elméletből annyit nyújt a
szerző, amennyi a képességek működé-
sének megértéshez szükséges, nem töb-
bet, hiszen a lényeg a funkciók feltárá-
sán, megértésén és fejlesztésén van. Az
alfejezet a tanulási zavarok típusainak
bemutatásával zár, majd a következő
alrész a részképességzavarok fajtáit
(kognitív funkciók, a motorikum zava-
rai) veszi sorra, illetve a hiperaktivitás
és a kezesség kérdéskörbe vezet be.

A következő alfejezet a komplex ta-
nulási zavarokat: a diszlexia, diszgrá-
fia, diszkalkulia fogalmát, tüneteit, jel-
lemzőit, típusait tisztázza érthető mó-
don, ugyanakkor szakszerűen.

A második fejezetet teljes egészében

(szabadon Comenius után)

Segítség a tanulási zavarokkal küszködő gyerekeknek és az őket fejlesztő pedagógusoknak

A tanulás legyen szokás, ne egyszeri tett



Palóc lakodalom
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Jeles néptáncszakemberünk, Takács
András, januárban volt 75 éves. Mikor ez
alkalomból nála jártam, sugárzott az ö-
römtől, s én azt hittem, ez a derű a jó e-
gészségben megélt születésnapnak szól.
Kiderült azonban, hogy egy még nyomda-
szagú könyv okozta az eufóriáját, ami u-
gyan nem az ő szerzeménye, mégis az ő
gyereke. Takács András boldogan tett e-
lém két rendhagyó méretű könyvet. A cí-
me: Palóc lakodalom. Az egyik 1942-ben,
előjegyzés alapján, névre szólóan, számo-
zott példányban jelent meg, a másik ennek
2005-ös hasonmás kiadása, kibővítve Ta-
kács András előszavával.

Forgatom az elsárgult lapokat, össze-
vetem a régit az újjal, közben hallgatom a
könyv történetét: A Kalot Műsorközpont
Budapesten 1942-ben Falusi képesköny-
vek sorozatcímmel jelentette meg a Palóc
lakodalom című könyvet 2000 példány-
ban, olyan elképzeléssel, hogy az elkövet-
kezőkben különböző tájegységek külön-
böző jellegű népi szokásait, hagyományait
mutatja majd be ehhez hasonló reprezen-
tatív kivitelben. A háború azonban közbe-
szólt.

A megjelent első kötetet, a Palóc lako-
dalmat, így sok szempontból kuriózum-
ként kezelhetjük: kezdve azzal, hogy egy
néprajzi anyag útjára bocsátott szándék-
ként elindult, de a sorozat sose valósult
meg. A könyv, melyről a hasonmás kiadás
készült, az 513-as számú, s eredetileg a
hajdani Népes-koreográfus, Hemerkáné
Lágler Olga tulajdona volt, aki 1980-ban
Takács Andrásnak ajándékozta, mert szűk
családja körében a könyv nem bírt valós

értékkel. A második tulajdonos azonban
a nagyközönség számára is hozzáférhető-
vé tette e könyvritkaságot, mely tartalmát
tekintve dalokat, rigmusokat és a lakodal-
mi szokások gyönyörűséges rajzsorozatát
tartalmazza. Szinte hihetetlen, hogy a fel-
sorakoztatott 32 rajz egy 11 éves kislány,
a galgamácsai Rácz Veronika munkája, aki
az adott faluközösségben élve istenadta te-
hetséggel figyelte meg és örökítette meg
a falusi lakodalom Beköszöntővel, Lány-
kéréssel, Háztűznézővel stb. induló, Vágó-
torral, Hívogatással folytatódó esemény-
sorát, míg bekövetkezik a Kontyolás és
Vége a lakodalomnak. Hová lett, mivé lett
ez a gyermek az elmúlt 60 év alatt, akinek
megadatott, hogy fényképezőgépet meg-
szégyenítő pontossággal tudja kiemelni a
lényeget? Falusi utcaképeket, a viselete-
ket, a parasztember nagy alkalmakra kijá-
ró büszke, egyenes tartását, s azt, mikor,
kinek, hol a helye...

A képekhez párosított dalok Manga Já-
nos, Kerényi György, Sólyom Károly és
Bartók János gyűjtéséből valók, ami szin-
tén a kuriózumok sorát gyarapítja, hisz a
népdalgyűjtés úttörői voltak ők tájainkon.
A közzétett dalok zöme galgamácsi gyűj-
tés, de vannak Zséréről, Zsitvabesenyőről,
Kolonyból, Tildről, Menyhéről származó
dallamok is.

A gyönyörű kivitelezésű, bőrkötéses
hasonmás kiadvány a Clara Design Studio
munkája, s az SZK Kormányhivatalának,
az SZK Kulturális Minisztériumának és
Csúsz Péter támogatásával jelent meg, s
2005 decemberében került az olvasókhoz.

Csanaky Eleonóra

a fejlesztő gyakorlatoknak szenteli a szer-
ző. Külön foglalkozik a percepció-, a
figyelem-, az emlékezet-, a gondolko-
dás-, a beszéd-, a mozgás- és a testkép-
fejlesztéssel. Az egyes területek fej-
lesztése céljából az olvasót és a kiad-
vány használóját röviden eligazítja pél-
dául a percepciófejlesztés területeiről
(érzékszervi finomítás, észlelési muta-
tók: alaklátás, konstanciák, téri irá-
nyok, téri viszonyok felismerése és fej-
lesztése; szenzomotoros koordináció
fejlesztése), majd következik a rajzos,
verbális, játékos, közel 200 fejlesztő
feladat.

Az alig százoldalas emberléptékű ki-
advány 28 oldalt szán az elméletnek, a
többit a gyakorlat, a fejlesztés teszi ki.

A kiadvány nagy érdeme a gazdag
irodalomtár felvonultatása, ami továb-
bi jószolgálatot tesz a témával behatób-
ban foglalkozó szakembereknek, peda-
gógusnak.

A kiadványt nagy élvezettel és ha-
szonnal forgathatják az óvodapedagó-
gusok, tanítók, szülők és a gyermekek.
Óvodában csakis akkor használatos a
könyvecske, ha nem azzal a szándékkal
fejleszt az óvó néni, hogy az iskolának
megfeleljen az óvoda, hanem a gyer-
mek mentális és fizikai egészsége és
boldogsága érdekében.

A kiadvány fogódzót és gazdag gya-
korlati segítséget nyújt a pedagógusnak
a részképességek, a fejlődésben elma-
radt gyermek fejlesztésében.

Pedagógiai szempontból hiányossá-
ga a szakirodalomnak, hogy mérési la-
pok nem szolgálják a tájékozódást a ha-
ladás, a hozzáadott érték eléréséről. De
a kiadványnak nem is ez a célja, ahogyan
a pszichológia is ellenzi a mérést, helyet-
te a személyiség fejlesztését sürgeti.

Egy a lényeg: egyetlen gyermeket sem
szabad elveszíteni, egyetlen képességet
sem szabad észrevétlenül és befejezet-
lenül hagyni. Ez a pedagógus szakmai
felelőssége, de az emberi felelősség
mindannyiunkban ott van, a társadalom
és a szülő sem húzhatja ki magát alóla,
mert következményei több mint kelle-
metlenek lesznek, s magát a társadal-
mat érinti összességében.

Eggyel több szakirodalom a pedagó-
gus szakmai és módszertani kultúrája
gazdagítására, eggyel több szakiroda-
lom a boldog gyermekért.

Jó olvasást, sikeres munkát!
Ádám Zita

Március 13-án
Pozsonyban Bár-
dos Gyulától, a
Mécs László Ala-
pítvány elnökétől
tíz középiskola i-
gazgatója vehet-
te át a budapesti
informatikai és
hírközlési minisz-
térium „tiszta
szoftver” aján-
dékcsomagját.

„Tiszta szoftver” középiskoláknak

KÖNYVAJÁNLÓ
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Az Új Szó regionális munkatársai
nem kis feladatot vállaltak magukra,
amikor elhatározták, hogy átfogó és
részletes képet adnak az idei beirat-
kozások eredményeiről. Ugyanis, bár-
mennyire meglepő, az elmúlt 10-15
esztendőben – időközönként más-más
okból – az iskoláink (igazgatóinak) egy
jelentős hányada elzárkózott az efféle,
úgymond „belső információk” kiadásá-
tól. A kilencvenes években az SZMPSZ
országos irodája és területi elnökei
több próbálkozást tettek az országos
helyzetkép összeállítására, a kezdemé-
nyezés azonban általában nem haladta
meg – a magyar iskolák összességére
vonatkoztatva – az 50-60 %-os ered-
ményt (igaz, ez idő tájt a szlovák okta-
tási minisztert Eva Slavkovskának hív-
ták, ma pedig – hogy az élet micsoda
fordulatokat rejt magában! – Szigeti
Lászlónak). S még egy példa arra, hogy
megbízható, hiteles adatokhoz nem
egyszerű hozzájutni: január-február fo-
lyamán, a beiratkozásokról szóló írások
között statisztikák jelentek meg, forrá-
sukként a Rákóczi Szövetség, az SZK
Oktatási Minisztériuma Nemzetiségi
Főosztálya és az Új Szó szerepelt. Nos,
a táblázatokat összevetve több jelentős

eltérést tapasztalhatunk.
Napilapunk szerkesztői gyűjtőmun-

kájuk eredményét 2006. február 22-én
a Szülőföld – Beíratás 2006 mellék-
letben tették közzé, ahol – járási cso-
portosításban – iskolánként láthatjuk a

2006. évi beiratkozási
számokat, sőt, össze is
vethetjük az előző két év
adataival. (Ennek főleg
azok veszik hasznát, akik
az érzések, remények és
vágyak mellett a valósá-
got is szeretik látni.)

Kinek és mit
üzennek az adatok?

Helyi, települési és is-
kolai szinten, természe-
tesen, az adatok eddig is
ismertek voltak, nem va-
lószínű, hogy nagy és vá-
ratlan meglepetések, ez
idáig meg nem jósolható
fordulatok születtek (ha
igen, akkor elsősorban a
városokban: egyrészt itt a
jellemzőbb a magyar kis-
gyermekek szlovák nyel-
vű iskolába íratása, vala-
mint – több magyar isko-

la léte esetén – az iskolák közötti ver-
seny, a szülők „meghódítása” is). Mind-
azonáltal legalább két okból a „saját”
adatok elemzése is fontos: (1) az adott
iskola az elmúlt három esztendő ten-
denciáit összevetheti a hasonló nagysá-
gú települések, iskolák adataival, sőt,
amennyiben a településen van, úgy a
szlovák iskola mutatóval is; (2) a 2004-
ben bevezetett normatív finanszírozási
rendszer utolsó „védett” évében vagyunk
(értsd ezalatt a törvényben megfogal-
mazott, ún. „garantált minimum” átme-
neti időre, három évre vonatkozó ren-
delkezését), tehát a nagyon alacsony ta-
nulói létszámmal működő kisiskolák
(és fenntartóik) nem halogathatják már
sokáig annak megválaszolását: hogyan
és kivel tovább?!

A komplex, átfogó adathalmaz, azt
gondolom, azokat örvendeztette meg
igazán, akik – szórakozásból, kíváncsi-
ságból vagy vállalt kötelességből – tele-
pülésfeletti: kistérségi, járási, regio-
nális vagy országos mutatókkal, tren-
dekkel, elemzésekkel kívánnak foglal-
kozni. Igaz, hogy a napilap az adatokra
épülő összesített elemzésekre nem vál-
lalkozott (néhány esetben a tudósító
kommentárja ellentétben állt a számok

Van-e gazdája a szlovákiai magyar oktatásnak?

Beiratkozások után, választások előtt

Járás 2004 2005 2006
Pozsony és Szenci járás 61 66 71
Dunaszerdahelyi járás 795 773 830
Galántai járás 257 234 238
Vágsellyei járás 123 127 103
Nyitrai járás 24 38 26
Érsekújvári járás 366 347 328
Komáromi járás 633 597 625
Lévai járás 222 250 201
Nagykürtösi járás 41 39 31
Losonci járás 157 185 122
Rimaszombati járás 279 290 243
Nagyrőcei járás 92 131 97
Rozsnyói járás 130 125 124
Kassa és Kassa-vidék járás 169 184 120
Tőketerebesi járás 227 250 189
Nagymihályi járás 125 165 134

Összesen 3701 3801 3482

Járás 2004 % 2005 % 2006 %
Pozsony és Szenci járás 61 100 66 108,2 71 116,4
Dunaszerdahelyi járás 795 100 773 97,2 830 104,4
Galántai járás 257 100 234 91,1 238 92,6
Vágsellyei járás 123 100 127 103,3 103 83,7
Nyitrai járás 24 100 38 158,3 26 108,3
Érsekújvári járás 366 100 347 94,8 328 89,6
Komáromi járás 633 100 597 94,3 625 98,7
Lévai járás 222 100 250 112,6 201 90,5
Nagykürtösi járás 41 100 39 95,1 31 75,6
Losonci járás 157 100 185 117,8 122 77,7
Rimaszombati járás 279 100 290 103,9 243 87,1
Nagyrőcei járás 92 100 131 142,4 97 105,4
Rozsnyói járás 130 100 125 96,2 124 95,4
Kassa és Kassa-vidék járás 169 100 184 108,9 120 71
Tőketerebesi járás 227 100 250 110,1 189 83,3
Nagymihályi járás 125 100 165 132 134 107,2

Összesen 3701 3801 3482

1. táblázat

2. táblázat
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valóságával), de csak számológép, jó
esetben egy táblázatkezelő program
(no, meg idő) kérdése, hogy többet
tudjunk, lássunk oktatásügyünk ak-
tuális állapotáról.

A következőkben néhány, a már em-
lített Szülőföld mellékletben szereplő
adatokból összeállított táblázatot is-
mertetek.

Az 1. táblázat az elmúlt három év-
ben (2004, 2005, 2006) a magyar isko-
lákba íratott gyermekek számát mutat-
ja, járásonkénti bontásban.

A táblázatból kiszámolható, hogy
országos viszonylatban:

– amennyiben a 2004-ben beíratott
gyermekek számához viszonyítjuk a
következő két év adatait (3701 = 100
%), úgy 2005-ben 2,7 %-os növekedés,
2006-ban 5,9 %-os csökkenés tör-
tént,

– amennyiben a tavalyi eredmények-
hez viszonyítjuk az idei adatokat (3801
= 100 %), úgy a csökkenés 8,4 %-os,

– az idén beíratott gyermekek száma
219-cel kevesebb, mint 2004-ben, és
319-cel kevesebb, mint tavaly (15 fős
átlaglétszámmal számolva ez kb. 14,
ill. 21 osztály megszűnését jelenti).

A 2. táblázat azt mutatja, hogyan
változott az egyes járásokban a beíra-
tott gyermekek száma a 2004. évi ada-
tokhoz viszonyítva (2004-es adatok =

100 %).
A táblázatból látható, hogy:
– négy járásban 2005-ben és 2006-

ban is több gyermeket írattak magyar

Sor-
rend

Járás 2005 % 2006 %

1. Pozsony és Szenci járás 66 100 71 107,6
2. Dunaszerdahelyi járás 773 100 830 107,4
3. Komáromi járás 234 100 238 101,7
4. Galántai járás 127 100 103 81,1
5. Rozsnyói járás 38 100 26 68,4
6. Érsekújvári járás 347 100 328 94,5
7. Rimaszombati járás 597 100 625 104,7
8. Nagymihályi járás 250 100 201 80,4
9. Vágsellyei járás 39 100 31 79,5
10. Lévai járás 185 100 122 65,9
11. Nagykürtösi járás 290 100 243 83,8
12. Tőketerebesi járás 131 100 97 74
13. Nagyrőcei járás 125 100 124 99,2
14. Nyitrai járás 184 100 120 65,2
15. Losonci járás 250 100 189 75,6
16. Kassa és Kassa-vidék járás 165 100 134 81,2

Összesen 3801 3482

Járás 2005 % 2006 %
Pozsony és Szenci járás 66 100 71 107,6
Dunaszerdahelyi járás 773 100 830 107,4
Galántai járás 234 100 238 101,7
Vágsellyei járás 127 100 103 81,1
Nyitrai járás 38 100 26 68,4
Érsekújvári járás 347 100 328 94,5
Komáromi járás 597 100 625 104,7
Lévai járás 250 100 201 80,4
Nagykürtösi járás 39 100 31 79,5
Losonci járás 185 100 122 65,9
Rimaszombati járás 290 100 243 83,8
Nagyrőcei járás 131 100 97 74
Rozsnyói járás 125 100 124 99,2
Kassa és Kassa-vidék járás 184 100 120 65,2
Tőketerebesi járás 250 100 189 75,6
Nagymihályi járás 165 100 134 81,2

Összesen 3801 3482

iskolába, mint 2004-ben; ezek: Po-
zsony város és a Szenci, Nyitrai, Nagy-
rőcei és Nagymihályi járás,

– öt járásban 2005-ben és 2006-ban
is kevesebb gyermeket írattak magyar is-

kolába, mint 2004-
ben; ezek: Galán-
ta, Érsekújvár, Ko-
márom, Nagykür-
tös, Rozsnyó.

A 3. táblázat az
idei beiratkozási
eredményeket mu-
tatja a tavalyi ada-
tokhoz viszonyít-
va az egyes járá-
sokban.

A táblázatból
kiolvasható, hogy
a tavalyi eredmé-
nyekhez képest

– az idén a kö-
vetkező járások-
ban nőtt a beíratott
gyermekek száma:
Pozsony és Szenci
járás, Dunaszerda-
helyi, Galántai és
Komáromi járás,

– 10 %-on belül van a csökkenés az
Érsekújvári és a Rozsnyói járásban,

– 10-20 % között van a csökkenés a
Vágsellyei, Lévai, Rimaszombati és a

3. táblázat

4. táblázat

Nagymihályi járásban,
– 20 %-nál nagyobb a csökkenés a

Nyitrai, Nagykürtösi, Losonci, Nagyrő-
cei, Kassa és Kassa-vidéki, Tőketerebe-
si járásban.

A 4. táblázat a járások sorrendjét
mutatja aszerint, hogy a tavalyi saját e-
redményeikhez képest (2005-ös adatok
= 100 %) az idén milyen mértékű a vál-
tozás (%).

Az 5. táblázat azt szemlélteti, hogy
a vizsgált három esztendőben a be-
íratott gyermekek milyen %-os arány-
ban osztódnak el az egyes járásokban
(az adott év összlétszáma = 100 %).

A táblázatból kiolvasható, hogy
– a Galántai, Vágsellyei, Érsekújvári

és Nagykürtösi járás 2004-ben,
– a Nyitrai, Lévai, Losonci, Rima-

szombati, Nagyrőcei, Kassa és Kassa-
vidéki, Nagymihályi és Tőketerebesi
járás 2005-ben,

– Pozsony és Szenci járás, Dunaszer-
dahelyi, Komáromi és Rozsnyói járás
2006-ban érte el a legjobb eredményt
az országosan beíratott létszámhoz vi-
szonyított részesedés alapján.

/Folytatás a 22. oldalon/
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A 6. táblázat azt mutatja, hogy az
idei évben beíratott gyermekek hogyan
oszlanak meg %-os arányban az egyes
járások között; a járások a „részesedé-
sük” nagysága szerinti sorrendben van-
nak feltüntetve.

A járásoknál zárójelben feltüntetett
RPK megjegyzés azt mutatja, hogy az
SZMPSZ mely járásokban működtet
regionális pedagógiai központot.

A 7. táblázat az idei évben beíratott

gyermekek megyénkénti megoszlását
mutatja %-os arányban (3482 = 100 %).

A 8. táblázat azt mutatja, hogy a

kimutatásban szereplő 242 intézmény
hogyan oszlik meg az egyes intézmé-
nyekbe beíratott gyermekek száma sze-
rint, jellemző létszámhatárok szerinti
bontásban.

A táblázatból látható, hogy:

– 11 intézménybe nem írattak be e-
gyetlen gyermeket sem (ezen iskolák
egy része az előző két
év adatai miatt szere-
pel a kimutatásban,
megszüntetett, ill. ún
„kimenő” osztályok-
kal rendelkező intéz-
mények is vannak kö-
zötttük),

– viszonylag magas
(111) azoknak az isko-
láknak a száma, ame-
lyekben  a  beír atot t
gyermekek száma
nem haladja meg a 10
főt,

– 50 intézményben
haladja meg a beíra-
tott tanulók száma a
20 főt, ezek az iskolák
viszonylag hatéko-
nyan, gazdaságosan
működtethetők, s a
jövőt illetően bizako-
dóak a kilátásaik.

Néhány záró gondolat,
megjegyzés

A fenti táblázatokból kiolvasható
adatok nem túl lelkesítőek. Elsőseink
száma ismét kevesebb, kb. nyolc és fél
százalékkal (jómagam is megismétlem
az Új Szó megjegyzését: ezek az adatok
még nem véglegesek, szeptemberig a
számok változhatnak – véleményem
szerint azonban ezek a változások ele-
nyésző, jelentéktelen súllyal írják át a
mostani eredményeket). Alapiskolai
hálózatunkban sok az alacsony, sőt, a
nagyon-nagyon alacsony tanulói lét-
számmal rendelkező kisiskola. Ezek az
iskolák a normatív finanszírozási rend-
szerben – a jelenlegi módon – hosszú
távon nem tarthatók fenn. Erős, nagy
(értem ezalatt a 300 tanuló feletti lét-
számot), hatékonyan és gazdaságosan
működtethető iskolánk,  amelyben
két, (néhány esetben 3, ill. 4) párhuza-
mos osztály fut évfolyamonként, talán
két tucat van – számuk nem éri el az
alapiskoláink 10 %-át. A Pozsonytól
Királyhelmecig húzódó iskolatérké-
pünkön kritikus területeket, leszaka-
dó szórványokat és – egy-két évtizede
még erős magyar jelenléttel bíró, mára

5. táblázat

Járás 2004 % 2005 % 2006 %
Pozsony és Szenci járás 61 2 66 1,7 71 2
Dunaszerdahelyi járás 795 22 773 20,3 830 23,8
Galántai járás 257 7 234 6,2 238 6,8
Vágsellyei járás 123 3 127 3,3 103 3
Nyitrai járás 24 1 38 1 26 0,7
Érsekújvári járás 366 10 347 9,1 328 9,4
Komáromi járás 633 17 597 15,7 625 17,9
Lévai járás 222 6 250 6,6 201 5,8
Nagykürtösi járás 41 1 39 1 31 0,9
Losonci járás 157 4 185 4,9 122 3,5
Rimaszombati járás 279 8 290 7,6 243 7
Nagyrőcei járás 92 3 131 3,4 97 2,8
Rozsnyói járás 130 4 125 3,3 124 3,6
Kassa és Kassa-vidék járás 169 5 184 4,8 120 3,4
Tőketerebesi járás 227 6 250 6,6 189 5,4
Nagymihályi járás 125 3 165 4,3 134 3,8

Összesen 3701 100% 3801 100% 3482 100%

Megye 2006 %
   Pozsony 71        2,0     
   Nagyszombat 1 068   30,7   
   Nyitra 1 283   36,8   
   Besztercebánya 493      14,2   
   Kassa 567      16,3   

Összesen 3482 100%

Járás 2006 %

   Dunaszerdahelyi járás 830 23,8
   Komáromi járás    /RPK/ 625 17,9
   Érsekújvári járás 328 9,4
   Rimaszombati járás    /RPK/ 243 7,0
   Galántai járás     /RPK/ 238 6,8
   Lévai járás 201 5,8
   Tőketerebesi járás     /RPK/ 189 5,4
   Nagymihályi járás 134 3,8
   Rozsnyói járás 124 3,6
   Losonci járás 122 3,5
   Kassa és Kassa-vidék járás 120 3,4
   Vágsellyei járás 103 3,0
   Nagyrőcei járás 97 2,8
   Pozsony és Szenci járás 71 2,0
   Nagykürtösi járás 31 0,9
   Nyitrai járás 26 0,7

Összesen 3482 100%
6. táblázat

Beíratott gyerm. száma Isk. száma
0 11

      1 - 5  között 67
      6 - 10  között 44
     11 - 20  között 70
     21 - 30  között 26
     31 - 50  között 11
     50  felett 13
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– szórványosodó járásokat, régiókat
láthatunk.

Természetesen hiba lenne, ha e-
gyetlen adatsorból (az elmúlt három
esztendő beiratkozási számaiból) vég-
leges, általános és drámai következ-
tetéseket vonnánk le, ha jelentésüket
túlbecsülnénk (mint ahogy az is, ha le-
becsülnénk...). Ahhoz, hogy iskolahá-
lózatunkról pontos és hiteles (önarc)
képet nyerjünk, számos további muta-
tót kéne megvizsgálni: például az ál-
talános, országos demográfiai mutató-
kat, egy-egy település vagy régió nem-
zetiségi arányait és ezek iskolai vetüle-
tét, az asszimiláció mértékét és trend-
jét, a tanulók és szüleik szociális össze-
tételét és társadalmi-gazdasági hátterét
stb. S természetesen a minőségi muta-
tókat is: az iskoláinkban folyó pedagó-
giai munka eredményességét, haté-
konyságát és minőségét, a tanulók sike-
rességét, a pedagógusok végzettségét,
képzettségét, továbbképzésük helyze-
tét, a szakképesítetlenül letanított órák
arányát, a tehetséggondozás és a szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek segítésé-
nek helyzetét...

Adódik a kérdés: kinek kéne a fenti
feladatokat ellátni? Vagy más meg-
fogalmazásban: ki a felelőse ma a
szlovákiai magyar iskolahálózat –
elemzéseken, vizsgálatokon, mérése-
ken alapuló, szakmai hozzáértést i-
génylő – tervezésének és fejlesztésé-
nek? Ki(k) a jövőképalkotó(k)? Van-
e gazdája a magyar oktatásnak?
Esetleg olyan, hogy szlovákiai magyar
jövőkép nincs is, csak iskolai, települé-
si, és jó esetben (ahol képesek gondjai-
kat, elképzeléseiket közösen megbe-
szélni, együttműködni) kistérségi, re-
gionális jövőképek vannak? A kevés
gyerekért és a kevés pénzért folytatott
harc, a pályázati támogatások elhalá-
szása, a közös stratégiától, az együtt-
műkődéstől, a szolidaritástól inkább
a bezárkózás, az ellenfélképzet kiala-
kulása, a „győzzön az erősebb” elv
érvényesülése felé tolja a rendszert?
(Mibe, milyen stratégiába kapaszkod-
hat például az anyaország – kedvez-
ménytörvényből következő oktatási

támogatás, Szülőföld Alap, Illyés Köz-
alapítvány, Apáczai Közalapítvány,
OM – a szlovákiai magyar oktatás tá-
mogatását érintő döntéseiben? Mi le-
gyen a kisiskolákkal: megmentés –
megszüntetés – összevonás – iskola-
busz? Hová menjen az arányaiban na-
gyobb támogatás: a hosszú távon pers-
pektívnek látszódó iskolákba, körze-
tekbe, járásokba, azok megerősítésébe,
fejlesztésébe vagy a leszakadók, a szór-
ványok megmentésébe? Szolidaritás
vagy racionalitás? És mi a racionalitás?
Mennyi, mennyi kérdés, ami válaszra
vár...)

A kilencvenes évek ez irányú pró-
bálkozásai (pl. a három magyar párt,
a Csemadok, az SZMPSZ, a Katedra
Társaság és a Szlovákiai Magyar Tudo-
mányos Társaság képviselőiből kiala-
kítandó „fedőszerv” – oktatási tanács,
a három lévai, majd az (erőtlen) csö-
lösztői és ipolysági értelmiségi fóru-
mok, Szlovákiai Magyar Oktatási Fó-
rum stb.) sikertelennek bizonyultak.
Az ezredforduló után pedig ez irányú
kezdeményezések sincsenek már – leg-
alábbis jómagam nem tudok egyetlen
olyan (komoly!) fórumról, konferenci-
áról (itt nem a polgármesterek és isko-
lavezetők járási fórumaira gondolok),
amelyen tudományos igényességgel
és szakmai alázattal hozzáfogtak
volna a stratégia kidolgozásához.
Berendezkedtünk, kialakultak a helyek,
a szerepek, a sablonok.

Országos „gazdát” keresve, úgy lá-
tom, 2006-ra két erős játékos maradt a
pályán: a Magyar Koalíció Pártja és
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége. Mindkettő jól kiépített há-
lózattal, infrastrukturális háttérrel és je-
lentős – személyi és anyagi – támoga-
tással rendelkezik. (Őket segíthetik
szakmai tervezésben és tudástermelés-
ben például a Fórum Intézet és a Kated-
ra Társaság, társadalmi összefogásban,
mozgósításban a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége és a Csemadok.) Az
egyik – polgármesteri, települési, me-
gyei és parlamenti képviselői, valamint
magas tanügyigazgatási pozíciói révén
– oktatáspolitikai, a másik szakmai-

módszertani-innovációs téren van kie-
melt szerepben. Lehet, költői, de talán
nem értelmetlen a kérdés: a két szerve-
zet vezető képviselői, testületei (pl. az
MKP Országos Tanácsa vagy parla-
menti frakciója és az SZMPSZ Orszá-
gos Választmánya) miért nem ültek le
hivatalosan egyetlen alkalommal sem
az elmúlt 7-8 évben, hogy a szlovákiai
magyar oktatás jövőjéről gondolkod-
janak közösen? Bizonyára nem vélet-
len, hogy jövőkép- és stratégiahiá-
nyunkat s ennek következményeit kí-
vülről jobban érzékelik, látják és óva
intenek: gondolok itt akár  Szarka
László előadásaira (Dunaszerdahely,
Somorja...), írásaira, akár az Apáczai
Közalapítvány irodavezetőjének, Csete
Örsnek az elgondolkodtató tanulmá-
nyára (Magyariskola Program, Peda-
gógusfórum, 2006. január), amely vitá-
ra serkentő célzattal született, s nem vé-
letlen, hogy (nálunk) nagy csönd öve-
zi...

Zajos, mozgalmas napokat, heteket
élünk. A véletlen úgy hozta, májusban
egymást követő két hétvégén mindkét
szervezet országos közgyűlést tart. Az
egyik az előrehozott parlamenti válasz-
tások miatt, a másik, mert letelt a négy-
éves megbizatási időszak. A műhelyek-
ben készülnek (vagy már elkészültek)
a programjavaslatok, amelyek (párt
és iskolai) alapszervezetek, járási és
területi konferenciák vitáin erősödve
és gazdagodva, szűrőin megtisztulva
jutnak a legfelső fórumok elé.

Mi, statiszták, mellékszereplők (a-
kiknek a szavazatára van szükség), pe-
dig két dologban reménykedhetünk: az
egyik, hogy a főszereplők is értik, az
oktatástervezés és -fejlesztés létező,
szakmailag művelhető és működtethe-
tő terület (elemzéseken, adatokon, té-
nyeken, számításokon, döntéseken, cél-
képzéseken, programokon, értékelése-
ken, párbeszéden és együttműködésen
alapszik), a másik, hogy nyitott szem-
mel és füllel járva, bölcsen mérlegelve
átlátjuk, mi szól az egyéni érdekekről,
és mi az ügyről. Ez utóbbiért közösen,
együtt gondolkodva sokat tehetünk.

Fodor Attila



A Comenius Pedagógiai Intézet célul
tűzte ki, hogy gyakorló pedagógusok be-
vonásával elemzéseket készít a hazai ma-
gyar nyelv és irodalom tankönyvek szín-
vonaláról. Szeretnénk elhinteni a tan-
könyvekről való szakmai gondolkodás el-
veit, elméletét, gyakorlatát azok között,
akiknek munkájuk során választaniuk kel-
lene tankönyvek, tankönyvcsaládok közül.
Szeretnénk, ha a szlovákiai magyar peda-
gógus nem törődne bele, hogy csak egyet-
len tankönyvünk van, az is ellentmondá-
sos, hanem gondolkodna a jövő tanköny-
vein.

Emlékszem, diákként mindig különös
izgalmat éreztem, mikor felsőbb osztály-
ba lépve új tankönyvet kaptam. Pedagó-
gusként is megtapasztalhattam a gyermek
mohó kíváncsiságát az új tankönyvek ki-
osztásakor. Idő múltán viszont érzékeltem
azt is, amint óhatatlanul csökken ez az ér-
deklődés. Kétségtelenül mély nyomot
hagy bennünk tankönyveink mikrovilága.
Egyik festő barátom, példának okáért, az
elsős tankönyvek képeihez, illusztrációi-
hoz fűződő mély kötődéséről számolt be.
Mások évtizedek múltán is ezekből merí-
tik kedvenc nyelvi fordulataikat, versikéi-
ket, frappáns hasonlataikat. Tapadhatnak
azonban frusztráló érzések is tankönyvek-
hez, kudarcérzetek, szorongással telt küz-
delmek emléke. Nem túlzás: a tankönyv
sokáig él bennünk.

Otthoni tanuláskor a gyermek egyetlen
társa a tankönyv, amelyet szerethet, de
gyűlölhet is. Szeretem, ha eligazít, ha ta-
nácsot képes adni, gyűlölöm, ha nem va-
gyok képes felfogni, mit akar, mi a célja.
Szeretem szép gondolataiért, az egyszerű
megfogalmazásokért, esztétikumáért, gyű-
lölöm lekezelő tudálékossága, élettől ide-
gen körmondatai miatt.

Számtalan esetben szakmailag is iga-
zolható félig laikus vélekedésünk tan-
könyveinkről. Rendezni, rendszerezni
kellene ezeket a meglátásokat, egyeztetni
a tantárgyi koncepcióval, a tantervvel, és
láthatóvá válnának a hibák és az erények.
Láthatóvá válnának azok az irányok, ame-
lyek mentén érdemes volna tankönyvein-
ket átírni, vagy helyettük-mellettük újakat
szerkeszteni.

A pedagógus munkaeszközként kezeli
a tankönyvet, amely megkönnyítheti a
munkáját. Értékeli taníthatóság szempont-
jából, de értékelnie kell a tanulhatóság ol-
daláról is. Meg kell találnia benne a lexi-
kális tudás és a képességfejlesztő lehetősé-
gek összhangját. Fel kell lelnie benne a
mindennapok égető kérdéseit, a lényeget
tükröző válaszokat.

Dr. Karlovitz János, a Tankönyvesek
Országos Szövetségének (TANOSZ) el-
nöke javaslatokat gyűjtött össze a tan-
könyvek értékeléséhez. Javaslatait a tudo-
mányosság, a pedagógiai-pszichológiai el-
várások, a tanulói igények, nyelvi-kommu-
nikációs lehetőségek, valamint könyvköté-
szeti-kivitelezési szempontok szerint cso-
portosította. Számunkra is irányadó lehet,
milyen kérdésekre érdemes odafigyelni.

A/   Tudományos-szakmai
kérdéscsoport

 1. Az adott tankönyv megfelel-e a tu-
dományos-szakmai alapvető követelmé-
nyeknek, azaz a háttértudományok friss
eredményeinek?

 2. Ismeretanyaga friss-e vagy elévült?
 3. Megfelelő a szakmai információ

(fogalmak, szakismeretek) mennyisége,
didaktikai feldolgozása, megvilágosítása,
felvezetése? Több vagy kevesebb az in-
formációtartalom a követelményekhez
képest?

 4. Megfelelő az információk adago-
lása?

 5. Vannak tárgyi tévedések? Melyek
ezek?

 6. Vannak elírások, pontatlanságok,
rossz példák, hibás ábrák?

 7. Megfelel-e a pedagógiai transzfor-
máció a közismereti és a szakmai fogal-
mak között?

 8. Megfelelőek-e az ábrák, képek
mennyiségi és minőségi vonatkozásban?
Kifejezik-e azt, amit csak grafikusan lehet
ismertetni?

 9. Milyen az ábrák (képanyag) érthe-
tősége, szakszerűsége, szemléletessége és
jelentősége?

10. Milyen a szöveg-kép aránya? Mi-
lyen a kép és a szöveg összhangja? Mi-
lyen az eligazítás és a jelhasználat az áb-

rákon és az utaló szövegrészekben? Meg-
van az ábrák, táblázatok, jelek, grafiko-
nok feliratozása?

11. Megvalósul-e a tankönyvben a tan-
terv (a vizsga) teljes követelményrendszere?

12. Épít-e a tankönyv az előző ismere-
tekre? Ha alapozó a tankönyv, milyen mér-
tékben teszi lehetővé a további építkezést,
a ráépülést?

13. Megjelennek-e a tantárgyi kon-
centráció, a szintézisalkotás jelei, kapcso-
lódási megnyilvánulásai?

14. Hézagmentesen vagy hézagosan
dolgozza-e fel a tankönyv a tantervi isme-
retanyagot? Melyek a hiányosságok? Van-
nak-e többletek?

15. Milyen a tankönyv kiemelési rend-
szere? Elkülöníti-e a törzsanyagot és a ki-
egészítő anyagot? Megjelennek-e – külön
jelöléssel, könnyű áttekinthetőséggel – a
legfontosabb tudnivalók, alapfogalmak,
definíciók?

16. Megjelenik-e a tankönyvben az
előre mutató szakmai szemlélet, a csúcs-
technológiák jelenidejűsége és a jövő-
orientáltsága?

17. Megjelenik-e a tankönyvben a tör-
téneti aspektus? Világosan összekapcsolja
és tagolja a múltat, a jelent és a jövőt?

18. Ismerteti a tankönyv a múltbéli
törekvéseket, találmányokat, eseménye-
ket, neves személyiségeket?

19. Megjelennek-e tudománytörténeti
aspektusok, a nemzeti és a külföldi problé-
matörténeti értékei, hagyományai?

20. Fejleszti a tankönyv a tanuló gon-
dolkodását? Értelmi erőfeszítést vagy csak
puszta reprodukciót igényelnek a felada-
tai, problémafelvetései?

21. Elősegíti a tankönyv a kreativitás
fejlesztését? Problémái között vannak-e
divergens természetűek? Épít a tankönyv
a tanulók eredetiségére, gondolkozásuk
hajlékonyságára, az alkotó problémameg-
oldására?

22. Serkent-e a tankönyv más infor-
mációforrások használatára? Alkalmas a
tankönyv a tanulás megtanulására?

23. Pontosak a tankönyv információi,
adatai? Feltünteti a tankönyv a saját for-
rásait?

24. Megfelelő a tankönyv filozófiá-

Munkatársakat keresünk

Fogjunk hozzá tankönyveink értékeléséhez!
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ja? Megjelenik a gondolat- és eszmerend-
szerében a pluralizmus? Van a tankönyv-
ben üzenet az alapvető erkölcsi értékek-
ről?

25. A tankönyv lehetővé teszi az ön-
álló kutatást, alkotást?

26. Biztatja és lehetővé teszi az önál-
ló véleményalkotást? Nem kezeli dogma-
ként saját állításait?

B/   Pedagógiai és pszichológiai
kérdéscsoport

 1. Megfelelő mértékben fejleszti a
tankönyv a tanulók fogalomtanulását, szö-
vegmegértését? Jól épülnek egymásra az
értelmi műveletek, feladatok, problémák?

 2. Pedagógiailag átgondolt, indokolt
a fejezetek tagolása és felépítése?

 3. Megfelelő a tankönyvben a rész és
az egész viszonya?

 4. Alkalmaz részösszefoglalást, rész-
ismétlést? Megjelenik a tanulási útmuta-
tás, a tanuló munkáját segítő tanács, leírás
a könyvben?

 5. Megfelelően motivált, felkelti a ta-
nuló szellemi ,,izgalmát”? Intellektuális ka-
landra szólít vagy fárasztó menetelésre?

 6. Alkalmaz életszerű, gyakorlatias
feladatokat?

 7. Megvalósítja-e a klasszikus didak-
tikai követelményeket: az ismeretek és a
műveletek sorrendjében mindig az egysze-
rűbb előzi meg az összetettet, a közeli a
távolit?

 8. Megvalósul a szemléletesség elve?
Bevonhatóak a feldolgozott ismeretek, fo-
galmak a személyes tapasztalás körébe?

 9. Lélektani hatását illetően jól tanít-
ható-e, könnyen tanulható-e a tankönyv?
Lehetővé tesz többféle tanulási stratégiát?

10. Mennyire széleskörűen érzékelhe-
tő a tankönyvben a gyakorlati alkalmazás
elve? Kellő konkrétsággal vannak-e jelen
a példaanyagban a társadalmi jelenségek,
a mindennapok valóságelemei?

11. Kapcsolódik-e és hogyan a tan-
könyvhöz külön feladatgyűjtemény, mun-
kafüzet, feladatlap vagy segédlet? Milyen
hiányok észlelhetők ezzel kapcsolatban?

12. Megfelelőek-e a kérdések belső
arányai (kiegészítendő vagy eldöntendő
típusból van-e több?) Találhatók-e benne
álkérdések, megoldhatatlan feladatok?

13. Kínál-e motivációt a tankönyv
kép- és szövegállománya tanulásához?
Milyen arányban van jelen az intellektuá-

lis, az érzelmekre ható és a belső igény-
szintet mozgósító motiváló hatás?

14. Megfelelő-e a tanulási-tevékeny-
ségi anyag elosztása? Világosan látható-
e, hogy mekkora tennivaló jut egy-egy tan-
órára? Egyenletes-e a tanuló terhelése?

15. Általában megfelel-e a tankönyv
a tanulók életkori sajátosságainak (tartal-
mi, világképi, kommunikációs és egyéb
pedagógiai-pszichológiai szempontból)?

16. Megfelelő-e a tankönyv nevelő
hatása a szakmai nevelés szempontjából?
Informatív és érzelemgazdag módon áb-
rázolja az adott szakmát?

C/   Kérdések a tankönyvet
használó tanulókhoz

 1. Kedveled a tankönyvedet?
 2. Melyek a leglényegesebb kifogá-

said, problémáid a tankönyveddel kapcso-
latban?

 3. Mit szeretsz leginkább a tanköny-
vedben?

 4. Hogyan ítéled meg a következőket:
érthető, tanulható a tankönyv szövege,
egyértelmű a gondolatmenete?

 5. Megfelelőek-e az ábrák, a képek,
a tankönyvben?

 6. Elég érdekesnek, gondolatgazdag-
nak tartod a tankönyvet?

 7. Vannak érthetetlen, érdektelen ré-
szek, szövegek vagy képek a tankönyved-
ben?

 8. Elég a tankönyv ahhoz, hogy a tan-
tárgyból felkészülhess?

 9. Elteszed a tankönyvedet később-
re is?

10. Szépnek tartod a tankönyvedet?
11. Életszerűnek tartod a tankönyved

példáit, feladatait?
12. Mi a véleménye szüleidnek, bará-

taidnak a tankönyvedről? Nézegették, vé-
leményezték már valamilyen szempont-
ból?

13. Mit változtatnál, módosítanál a
tankönyveden?

D/   Nyelvi-kommunikációs
kérdéscsoport

 1. Elegendők-e és pontosak-e a címek,
egyeznek-e a tartalomjegyzék leírásával?
Egyértelműek a tankönyv fedéllapjának,
címnegyedének nyelvi információi?

 2. Milyen a tankönyv szókincse (vál-
tozatos, gazdag, szakszerű)?

 3. Érthetőek és nyelvhelyesek-e a

használt szavak?
 4. Stilárisan pontosak-e a meghatáro-

zások, a definíciók? Jól érvénysülnek a
nyelvi és logikai szempontok?

 5. Megfelelő, rugalmas és korrekt-e
az átmenet a szaknyelv és a hétköznapi
nyelv között?

 6. Harmóniát alkot a mondatfajták
(pl. az egyszerű és a bővített mondatok)
aránya (pl. a kijelentő és a kérdő, a felté-
teles és a felszólító mondatok) együttese?

 7. Megfelelőek-e a kérdések típusai
(pl. a kiegészítendő és eldöntendő válto-
zatok nyelvi és pedagógiai vonatkozá-
sai)?

 8. Milyen minőségű a szöveg elő-
adásmódja (szemléletesség, eredetiség,
egyéni színezet, mondatszerkesztés stb.
szempontjából)?

 9. Követhető-e a tanulók számára,
vagy nagyon eltér a mindennapi, a kor-
osztályra jellemző szóhasználattól a tan-
könyv fogalmazásmódja?

10. Milyen az érthetőség vizsgálatá-
nak eredménye (kb. 10 lapnyi szöveg el-
olvasása után)?

11. Milyen a szöveg vizuális képe, ol-
vasástechnikai minősége?

12. Milyen minőséget képvisel az áb-
rák, képek tartalma és vizuális színvonala?

13. Milyen az induktív és a deduktív
következtetések aránya?

14. Megfelel-e a tankönyv a célkitű-
zéseinek, az életkornak és a logikai szem-
pontoknak?

15. Személyes vagy személytelen stí-
lusú-e a szöveg a tankönyv egészében? El-
indít-e belső reflexiókat, épít-e a műbefo-
gadó katarzisra?

16. Milyen a tankönyv nem-verbális
világa? Szinkronitást mutat-e a jelek és
szimbólumok, a grafikák és ábrák érze-
lemvilága és gondolatisága?

17. Lehetővé teszi-e az ábrák infor-
mációtelítettsége a kognitív átkódolást, le-
olvashatják-e a tanulók az ábrák (képek)
tartalmát, üzenetét?

18. Van-e lehetősége a tanulónak arra,
hogy a tankönyvhöz saját személyes véle-
ményt, választ, megoldást, gondolattársí-
tást fűzzön?

19. Milyen más segédletek (munkafü-
zetek, feladatlapok stb.) társulnak a tan-
könyvhöz, melyek segítik elő a kommuni-
kációs visszacsatolást?

/Befejezés a 26. oldalon/
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20. Lehetséges a tanuló számára egy-
egy rajz, ábra kiegészítése, javítása, eset-
leg elkészítése?

21. Hogyan köti össze a tankönyv a
szöveget és az ábrákat? Mennyire követ-
kezetesek az utalások és jelölések?

22. Következetesek-e, egységes szán-
dékot tükröznek-e, kommunikációs rend-
szerré állnak-e össze az alkalmazott szí-
nek, vonalszélességek és betűtípusok?

23. Vannak-e ábrák, amelyeknek nincs
direkt információs jelentésük, csupán ér-
zelmi hatásra törekednek (dekorációs jel-
legűek)? Milyen a színvonala ezeknek?

24. Színvonalas volt-e a korrektúra,
hibátlan-e a nyomtatás (maradtak-e elírá-
sok és sajtóhibák a tankönyvben)?

25. Milyen színvonalat képvisel a tan-
könyv nyelvhelyessége?

E/   Könyvkötészeti-kivitelezési
szempontsor

 1. Milyen minőségű a fedéllap infor-
mációs és könyvtudományi szempontból?

 2. Hogyan osztályozható a fedél mi-
nősége a kivitelezés (a papíranyag típusa,
tartóssága, a gerinc fűzése stb.) szempont-
jából?

 3. Milyen minőségű a fedél esztétika
(képanyag és feliratozás elrendezése, szí-
nek száma és csoportosítása stb.) szem-
pontjából?

 4. Megfelelő-e az információ tartal-
ma, adekvált-e, pontos-e a címnegyed?

 5. Megfelelő-e a szöveg és a kép ki-

vitelezése szempontjából a belív papír-
anyaga?

 6. Milyen a szedés és az olvasható-
ság minősége?

 7. Változatos, következetes, logikus
és esztétikus a szedés kiemelési rendszere
(betűtípusok, léniák, tónusok stb. alkal-
mazása)?

 8. Gazdaságos, esztétikus és arányos
a tükör kitöltése?

 9. Egyenletes a betűnyomás?
10. Nyomdatechnikailag pontos, he-

lyes a szöveg és kép aránya?
11. Megfelelő az ábrák és a táblázatok

elhelyezése, az utalások és a kapcsolódá-
sok technikai megoldása?

12. Kellemes ritmust hoz létre az áb-
rák mérete és minősége?

13. Milyen az ábrák vonalvezetési mi-
nősége és grafikai tömöttsége?

14. Követhető és következetes a nem
verbális jelek kivitelezése, alkalmazása?

15. Pontosak, korrektek, szakszerűek
a bibliográfiai adatok?

16. Vannak-e megfelelő források a ki-
egészítő információkhoz?

17. Megfelelő helyen és terjedelem-
ben vannak jelen a mellékletek (jegyzetek,
lábjegyzetek)?

18. Vannak-e utalások más informá-
cióhordozókra, médiákra?

19. Milyen minőségű a színhasználat?
20. Megfelelnek-e a tankönyv kivite-

lezésében a gyakorlatiasság, a gazdaságos-
ság szempontjai?

21. Rontják a használhatóságot a ,,gaz-
daságos megoldások” (pl. sűrítés, apró be-

(Befejezés a 25. oldalról)

A pedagógus neve: .................................................................................................................................................
Lakhelye: ..............................................................................................................................................................
Az oktatási intézmény megnevezése, címe: .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Elérhetőségek

Telefonszám: ...............................................  E-mail cím: ......................................................................
Milyen szakos? ................................................................................................................................................
Hol szerzett pedagógiai végzettséget? ............................................................................................................
Melyik évben? ..................................................
Mely évfolyamokban tanított már magyar nyelvet és irodalmat? ....................................................................
Jelenleg mely évfolyamokban tanít magyar nyelvet és irodalmat? ..................................................................
Dátum ................................................... Aláírás

Jelentkezőlap a magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzéséhez

tűk, pici ábrák stb.)?
22. Elegendő-e a megjelentetés pél-

dányszáma?
23. Önálló vagy tankönyvcsalád tagja

az adott tankönyv?
24. Jól érvényesülnek a tankönyvcsa-

lád integráló szempontjai? Egységességet,
harmóniát sugallnak-e a címek, a forma
és a tartalom?

25. Megfelel-e a piaci (árképzési és ér-
tékelemzési) feltételeknek a tankönyv ára?

A szempontrendszer kétségtelenül bő,
de bővíthető, aktualizálható még tovább
is. Az elemzőnek választania kell, fontos-
sági sorrendet felállítania a szempontok
között, amennyiben meglátását, vélemé-
nyét ki szeretné fejteni egy-egy tankönyv-
ről. Azt a tankönyvet érdemes vizsgál-
nunk, amely szerint éppen tanítunk, vagy
régebben már szereztünk róla gyakorlati
tapasztalatokat.

Mindazon alsó és felső tagozatos, vala-
mint középiskolai pedagógusok, akik sze-
retnének bekapcsolódni a tankönyvelem-
zési, tankönyvkutatási tevékenységbe, a
Comenius PI levélcímén, ill. az alábbi e-
mail címen jelentkezhetnek. További in-
formációkat a felkészítési, továbbképzési
lehetőségekről, valamint a munka folya-
matáról e-mailben adunk a jelentkezők
számára.

Comenius – Selye János Egyetem Pe-
dagógiai Intézete, Roľníckej školy 1519,
94501 Komárno;

csik.zoltan@comeniuspi.sk;
Kérjük, hogy jelentkezésükön az a-

lábbi adatokat tüntessék fel.
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A képzés címe: Alapkészségek
fejlesztése az alapiskola alsó

tagozatán (Differenciálás az alapozó
szakaszban – CED-program)

Akkreditációs száma: 1721/10156/
2003/375/1

A képzés célja: az egyén képességei-
hez és fejlődési üteméhez igazodó peda-
gógiai módszerek és eljárások bemuta-
tása, a differenciált oktatás alapjainak
elsajátítása. Az együttműködésen (koo-
peráción) alapuló tanulásszervezés is-
mertetése. A helyesírás és a matematika
területére kidolgozott (adaptált) munka-
füzetek és módszertani segédanyagok
alkalmazása a tanítási gyakorlatban. Pe-
dagógiai tesztek készítése és alkalmazá-
sa.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: alapiskolai alsó tagoza-

tos pedagógusok
Képzésvezetők: Ádám Zita (SZMPSZ

RPK, Rimaszombat), Győző Andrea
(Katona Mihály Alapiskola, Búcs), Ba-
logh Zsuzsanna, Bukai Lívia, Kollár
Erzsébet, Kováč Sylvia (mind Czuczor
Gergely Alapiskola, Érsekújvár)

A képzés címe: Az alapkészségek
vizsgálata DIFER programcsomag

segítségével 4-8 évesek számára

Akkreditációs száma: 2134/34073/
2005/527/3

A képzés célja: a tanulók iskolai sike-
rességét meghatározó kritikus alapkész-
ségek értelmezése. A készségek, képes-
ségek és kompetenciák fejlődése elméle-
tének a megismerése. A Szegedi Tudo-
mányegyetem kutatói által kifejlesztett
diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
(DIFER) programcsomag alkalmazásá-
nak elsajátítása. Az alapkészségek, alap-
képességek fejlődésének nyomon köve-
tése és kritériumorientált fejlesztése. E-
gyéni, osztály, iskolai és országos szintű

elemzések lebonyolítása. Fejlesztőpeda-
gógiai gondoskodás megtervezése.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, alsó

tagozatos tanítók
Képzésvezetők: Bereznai Malvin

(Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó,
Dunaszerdahely), Markovics Tímea
(Brünn téri Óvoda, Gúta), Kocskovics
Gabriella (Községi Tanügyi Hivatal,
Ógyalla), Csík Zoltán (Comenius PI,
Komárom)

A képzés címe: Óvodai nevelési
program tervezése és TQM-alapú

minőségfejlesztése

Akkreditációs száma: 2134/23705/
2005/453/3

A képzés célja: olyan működési és
fejlesztési modell átadása az óvodape-
dagógusoknak, amelynek jellemzői: (1)
partnerközpontú (céljait a partnerek, az-
az a gyermekek, a szülők, a fenntartó és
a pedagógusok igényeire, elvárásaira és
elégedettségére építi), (2) minőségszem-
léletű (a minőséget helyileg értelmezi és
helyi értékként kezeli, elérésében a tel-
jes körű minőségbiztosítás TQM elvét
követi), (3) tervezett (a tevékenységek,
a működés és a fejlesztés alapja az óvo-
da saját, helyi, egyedi nevelési program-
ja), (4) szabályozott (az önértékelés és
a minőségbiztosítás folyamatosan jelen
van a modellben, az intézmény kulcsfo-
lyamatai meghatározottak). Az új köz-
oktatási törvény tervezetében már sze-
replő, kötelező helyi nevelési program
kidolgozásának és megvalósításának
szakmai segítése, támogatása.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, in-

tézményvezetők, oktatásirányítók, óvo-
dafenntartók képviselői, iskolatanács-
tagok

Képzésvezetők: Szabó Edit (Selye
János Egyetem, Komárom), Vankó Te-

rézia (Deáki Óvoda), Fodor Attila (Co-
menius PI, Komárom)

A képzés címe: Pedagógiai
program tervezése és TQM-alapú

minőségfejlesztése

Akkreditációs száma: 2134/23705/
2005/453/2

A képzés célja: olyan működési és
fejlesztési modell átadása az alap- és kö-
zépiskolák pedagógusainak, amelynek
jellemzői: (1) partnerközpontú (céljait
a partnerek: azaz a tanulók, a szülők, a
fenntartó és a pedagógusok igényeire,
elvárásaira és elégedettségére építi), (2)
minőségszemléletű (a minőséget helyi-
leg értelmezi és helyi értékként kezeli,
elérésében a teljes körű minőségbiztosí-
tás TQM-elvét követi), (3) tervezett (a
tevékenységek, a működés és a fejlesz-
tés alapja az iskola saját, helyi, egyedi
pedagógiai programja), (4) szabályozott
(az önértékelés és a minőségbiztosítás
folyamatosan jelen van a modellben, az
intézmény kulcsfolyamatai meghatáro-
zottak). Az új közoktatási törvény terve-
zetében már szereplő, kötelező helyi pe-
dagógiai program kidolgozásának és
megvalósításának szakmai segítése, tá-
mogatása.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: alap- és középiskolai pe-

dagógusok, intézményvezetők, oktatás-
irányítók, intézményfenntartók képvise-
lői, iskolatanácstagok

Képzésvezetők: Geri Valéria (Stam-
pay János Alapiskola, Köbölkút), Fodor
Attila (Comenius PI, Komárom)

A képzés címe: Oktatásügyi
projektek tervezése és irányítása

(projektmenedzsment)

Akkreditációs száma: 2134/34073/
2005/527/1

A képzés célja: a közoktatási intéz-
mények felkészítése helyi (óvodai, isko-
lai szintű) pedagógiai és szervezeti inno-
vációk tervezésére és projektszerű lebo-
nyolítására, valamint az emberi és anya-
gi erőforrásaikkal való hatékony gazdál-
kodásra. A fejlesztendő területet érintő
célképzés (pedagógiai program cél – in-

A Comenius Pedagógiai Intézet akkreditált
továbbképzései

Az alábbiakban a Comenius Peda-
gógiai Intézetnek a továbbképzésről
szóló 386/1997 Tt. számú törvény a-
lapján, a Szlovák Köztársaság Oktatá-
si Minisztériuma Akkreditációs Bi-

zottsága által akkreditált, valamint
akkreditációra (2006 januárjában) be-
nyújtott pedagógus-továbbképzései-
ről adunk rövid, összefoglaló tájékoz-
tatót.
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novációs cél – projektcél) bemutatása.
Feladat- és projektterv összeállítása. A
csapatmunka alapelvei és technikái. Ok-
tatásügyi pályázatok készítése: tartalmi
kidolgozás, költségvetés összeállítása,
formai követelmények. Hazai és külföldi
pályázati források, támogatási lehetősé-
gek feltérképezése. Konkrét pályázat ki-
dolgozása.

Időtartama: 20 óra
Célcsoport: pedagógusok, intéz-

ményfenntartók, oktatásirányítók, isko-
latanácstagok, szülői szervezetek és ok-
tatásügyben tevékenykedő nonprofit
szervezetek képviselői

Képzésvezetők: Geri Valéria (Stam-
pay János Alapiskola, Köbölkút), Szabó
Edit (Selye János Egyetem, Komárom),
Lendvay Tibor (Pongrácz Lajos Alap-
iskola, Ipolyság), Fodor Attila (Come-
nius PI, Komárom)

A képzés címe: Információs és
kommunikációs technológiák az
oktató-nevelő munkában és az

iskolai gyakorlatban

Akkreditációs száma: 2134/23705/
2005/453/1

A képzés célja: a résztvevők felkészí-
tése az információs és kommunkációs
technológiák (hardvereszközök, általá-
nos és oktatási szoftverek, internet, elekt-
ronikus kommunikáció, digitális tan-
anyagok stb.) alkalmazására a tanórára
való felkészülés szakaszában, a tanórán,
az oktató-nevelő munkában, valamint az
iskolai ügyvitelben. A leggyakrabban
használt eszközök – nyomtató, szkenner,
digitális fényképezőgép, web-kamera,
mikrofon, projektor... – használatának és
alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.
Képekkel, szövegekkel, táblázatokkal
való munka. Prezentációkészítés. Az
internet adta lehetőségek ismertetése az
oktatásban. Oktatási portálok. Tesztek
– automatizált kiértékelés.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: alapfokú számítógép-

felhasználói ismeretekkel rendelkező
pedagógusok (minden intézménytípus)
és egyéb oktatásügyi dolgozók

Képzésvezetők: Geri Valéria és Tóth
Tihamér (mindketten Stampay János
Alapiskola, Köbölkút)

A képzés címe: Pedagógusi és
iskolai honlapok készítése

Akkreditációs száma: 2134/34073/
2005/527/2

A képzés célja: a résztvevők megis-
mertetése az internet, ezen belül a hon-
lap nyújtotta lehetőségekkel a pedagó-
giai munkában. Honlapszerkesztési mó-
dok és eljárások bemutatása. Honlap-
szerkesztő programok. A honlapkészítés
tipográfiai alapelvei. Menü, grafikai ele-
mek, képek, szövegek szerkesztése és
elhelyezése a honlapon. Adatok, infor-
mációk, oktatási segédanyagok és tan-
anyagtartalmak feltöltése az internetre,
valamint ezek frissítése.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: alapfokú számítógép-

felhasználói ismeretekkel (szövegszer-
kesztés, www, fájlműveletek – mentés,
másolás) rendelkező pedagógusok (min-
den intézménytípus) és egyéb oktatás-
ügyi dolgozók

Képzésvezetők: Geri Valéria és Tóth
Tihamér (mindketten Stampay János
Alapiskola, Köbölkút), Tomolya Ró-
bert (Füleki Gimnázium)

A képzés címe: Iskolai
rendszergazdák képzése

Akkreditációs száma: a program akk-
reditálása folyamatban van

A képzés célja: az oktatási intézmé-
nyekben a rendszergazda feladatát ellátó
pedagógusok felkészítése az operációs
rendszerek és felhasználói szoftverek
megbízható telepítésére, a szaktanterem
hibamentes és biztonságos üzemben-
tartására, valamint az üzemzavarok és
programhibák gyors eltávolítására. O-
lyan eszközök ismertetése, amelyek se-
gítségével gyorsan újratelepíthető az o-
perációs rendszer és az összes felhasz-
nálói program, mégpedig az adatok, do-
kumentumok elvesztése nélkül.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: haladó szintű számítás-

technikai ismeretekkel (szoftverek letöl-
tése az internetről, szoftverek telepítése,
operációs rendszer alapszintű konfigu-
rálása) rendelkező pedagógusok (min-
den intézménytípus) és egyéb oktatás-
ügyi dolgozók

Képzésvezetők: Geri Valéria és Tóth
Tihamér (mindketten Stampay János
Alapiskola, Köbölkút), Tomolya Ró-
bert (Füleki Gimnázium)

A képzés címe: Honismeret és
történelem az alapiskola alsó

tagozatában

Akkreditációs száma: a program akk-
reditálása folyamatban van

A képzés célja: az alsó tagozaton taní-
tók honismereti és történelmi ismeretei-
nek felfrissítése, kiegészítése és bővíté-
se, az információk rendszerezése. Olyan
korszerű tanulási módszerek és techni-
kák bemutatása (pl. kooperatív tanulás,
projektpedagógia, IKT, digitális tan-
anyagok...), amelyek segítik a történelmi
olvasmányok, honismereti témák, hely-
történeti és néprajzi ismeretek élmény-
szerű feldolgozását és elsajátítását. A 3–
4. évfolyamos tananyagtartalmak gazda-
gítása, a tantárgyközi integráció erősí-
tése. A tanulók történelmi szemléletének
formálása.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: alapiskolai alsó tagoza-

tos pedagógusok
Képzésvezetők: Drozdík Katalin

(Ady Endre Alapiskola, Párkány), Nagy
Lívia (Gáspár Sámuel Alapiskola, Csi-
csó), Pelle István (Kováts József Alap-
iskola, Bátorkeszi)

A képzés címe: Drámapedagógia,
drámajátékok,

kommunikációfejlesztés

Akkreditációs száma: a program akk-
reditálása folyamatban van

A képzés célja: a drámapedagógia el-
méletének és gyakorlatának ismertetése.
A drámapedagógia céljai, helye és sze-
repe a pedagógiában. A drámapedagó-
gia módszerei, eszközei és lehetőségei.
A játék szerepe az oktatásban-nevelés-
ben. Verbális és nonverbális kommuni-
káció. Drámajáték-vezetés. Drámapeda-
gógiai gyakorlatok elsajátítása. Élmény-
központú, kreativitást és kooperációt
fejlesztő tanítási gyakorlat.

Időtartama: 30 óra
Célcsoport: pedagógusok (minden

intézménytípus), pedagógushallgatók
Képzésvezetők: Várady Kornélia és

Szabó Csilla (mindketten Kóczán Mór
Alapiskola, Csallóközaranyos)

A képzés címe: Mozgásos játékok
az úszásoktatás előkészítő

szakaszában

Akkreditációs száma: a program akk-
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reditálása folyamatban van
A képzés célja: az úszásoktatás előké-

szítő és kezdő szakasza módszereinek
és technikáinak a felfrissítése és elmélyí-
tése. Az úszásoktatás új módszereinek
megismerése és elsajátítása. Mozgásos
játékok szerepe az óvodás- és iskolásko-
rú gyermekek vízi környezethez alkal-
mazkodásában. Az úszás hatása az élet-
minőségre, az egészségre és a tanulásra.

Időtartama: 20 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, alsó

tagozatos tanítók, testnevelés szakos ta-
nárok

Képzésvezetők: Viczay Ildikó (Kons-
tantin Egyetem, Nyitra), Vicián Lívia
(Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gim-
názium, Pozsony)

A képzés címe: Mozgás- és
légzőszervi problémák leküzdése

gyógytestneveléssel

Akkreditációs száma: a program akk-
reditálása folyamatban van

A képzés célja: a gyógytestnevelés
küldetésének, helyének és feladatainak
meghatározása az iskolai oktatás-neve-
lés rendszerében, valamint a testnevelés
tantárgyon belül. A gyermekek és a tanu-
lók mozgásszegény napirendjének ked-
vező alakítása, befolyásolása, testtartá-
suk romlásának és szervezetük meggyen-
gülésének korai felismerése és megállí-
tása. A mozgás- és légzőszervi vissza-
maradások megelőzését szolgáló mód-
szerek megismerése. Olyan megelőző
kompenzációs gyakorlatrendszer megta-
nulása, amelynek alkalmazásával elejét
lehet venni a hibás testtartás és a hátge-
rinc deformitása kialakulásának. A moz-
gásszervi hibák jellemzésének és diag-
nosztizálásának elsajátítása. A szakem-
berekkel, ill. egészségügyi intézmények-
kel való együttműködés formáinak és le-
hetőségeinek áttekintése.

Időtartama: 20 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, alsó

tagozatos tanítók, testnevelés szakos ta-
nárok

Képzésvezetők: Silvia Vajcziková (or-
topédus, traumatológus, Pozsony), Vin-
cze Katalin (ortopédus, osteológus, Ko-
márom), Viczay Ildikó (Konstantin E-
gyetem, Nyitra), Dobay Beáta (Selye
János Egyetem, Komárom), Baráth Lász-
ló (Konstantin Egyetem, Nyitra), Braun-
steirner Júlia (Óvárosi Tanügyi Hiva-
tal, Pozsony)

A képzés címe: Fit-Ball labda
alkalmazása a 2-15 éves gyermekek

és tanulók testnevelésében

Akkreditációs száma: a program akk-
reditálása folyamatban van

A képzés célja: az óvodai és iskolai
testnevelés korszerű szemléletének meg-
ismerése, különös tekintettel annak pre-
ventív szerepére. Az immár népbeteg-
ségnek számító – és a helytelen napirend
és kevés mozgás miatt már gyermekkor-
ban jelentkező – hátgerinc- és tartás-
problémák korai felismerése és torna-
gyakorlatok általi javítása. A Fit-Ball
labdának mint új lehetőségnek a bemuta-
tása a testnevelésben és a deformitások
gyógyításában. Az egyes izomcsoportok
átmozgatása. Erősítő, stretching-, e-
gyensúly-, aerob-, relaxációs és masz-
százsgyakorlatok. Kompenzációs gya-
korlatok beépítése az óvodai és az isko-
lai testnevelésbe.

Időtartama: 20 óra
Célcsoport: óvodapedagógusok, alsó

tagozatos tanítók, felső tagozaton test-
nevelést oktató pedagógusok

Képzésvezető: Dobay Beáta (Selye
János Egyetem, Komárom)

Megjegyzések, információk

1. Az SZK OM Akkreditációs Bi-
zottsága által jóváhagyott képzési prog-
ramok a www.minedu.sk honlapon te-
kinthetők meg.

2. A táblázatban szereplő óraszámok
tanóraként (1 tanóra = 45 perc) értelme-
zendők.

3. A képzések résztvevői a program
elvégzéséről hivatalos tanúsítványt kap-
nak. Ennek feltételei: (1) a képzés össz-
idejének legalább 80 %-án való részvé-
tel, (2) az akkreditációban megadott zá-
ró számonkérés (szakdolgozat, vizsga,
feladatmegoldás, bemutató...) sikeres
teljesítése.

4. Általában egy-egy képzés indítá-
sának feltétele, hogy arra legalább 15 fő
jelentkezzen. (Megjegyzés: kivételesen
12 fő, főleg abban az esetben, ha a kép-
zést egy adott intézmény kéri tantestüle-
ti továbbképzésként). Tekintettel a kép-
zések tréningszerű jellegére, nem java-
soljuk 25 főnél nagyobb csoportok szer-
vezését. A jelzett létszámok nem vonat-
koznak az informatikai képzésekre – e-
zekről egyedi elbírálás alapján dön-
tünk.

5. A Comenius PI az akkreditált kép-
zések megvalósítását (szervezési szem-
pontból) főleg a következő módokon
tervezi:

a/ az SZMPSZ OV nyári egyetemei
keretében,

b/ regionális szakmai szerveződések
(SZMPSZ TV, szakmai társulások stb.),
kistérségi társulások, nagyobb, körzeti
vonzású iskolák kezdeményezésére és
felkérésére,

c/ az intézet saját kezdeményezése-
ként az egyes régiókban, járásokban,

d/ egy adott intézmény felkérésére.
6. A képzések gyakorlati-szervezési

részletei (helyszín, időpont, bentlakás
vagy/és beutazás, képzési alkalmak, ösz-
szejövetelek száma, segédeszközök, fel-
tételek biztosítása...) mindig a megren-
delővel történő megegyzés szerint ala-
kulnak, tekintettel a résztvevők igényei-
re és lehetőségeire.

7. A képzések irányára 25 korona/
fő/tanóra (ez a Comenius PI részére fize-
tendő összeget jelenti, és az előadók ho-
noráriumát, utazási, étkezési és szállás-
költségeit, valamint a szervezési kiadá-
sokat fedezi; nem foglalja magában a
résztvevők étkezését, utazását, esetleg
szállásköltségét). A képzés tényleges ára
mindig a megrendelővel-szervezővel
történő megegyezés szerint alakul.

8. A közoktatási intézmények az
akkreditált képzéseken részt vevő alkal-
mazottaik költségeit az alap- és közép-
iskolák, valamint az iskolai intézmények
finanszírozásáról szóló 597/2003 Tt.
számú törvény, ill. az e törvény végre-
hajtását biztosító 2/2004 számú kor-
mányrendelet 3. paragrafusának (17.)
bekezdése értelmében az iskolák költ-
ségvetéséből – a továbbképzés biztosítá-
sára előirányzott keretből – is fedezhe-
tik.

9. Amennyiben azt a szervező-meg-
rendelő, ill. a résztvevők igénylik, a kép-
zés költsége szétírható, és egyénekre
bontva is számlázható (a munkaadó in-
tézmény, ill. fenntartó részére).

10. A Comenius Pedagógiai Intézet
akkreditált továbbképzéseiről az érdek-
lődőknek, igénylőknek bővebb tájékoz-
tatást Fodor Attila, az intézet igazgató-
ja nyújt. Elérhetőségei: 0905-912006, e-
mail: fodor.attila@comeniuspi.sk. Az
egyes képzések tartalma iránt érdeklő-
dők közvetlenül a képzésvezetőkhöz is
fordulhatnak szakmai jellegű kérdéseik-
kel.
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázati űrlapot számítógépen
szükséges kitölteni a honlapról letölthető
formátumban. Ezt követően kinyomtatva
2 példányban kell beküldeni a megadott
határidőn belül. A két beküldött nyomta-
tott példányon a három különböző alá-
írásnak és a pecsétnek eredeti formában
kell megjelenni. A pályázatok zökkenő-
mentes feldolgozása érdekében kötelező
floppy lemezen vagy CD-R-en csatolni
a kitöltött pályázati űrlap elektronikus
változatát is.

Az Illyés Közalapítvány által a pályá-
zónak nyújtott összes eddigi támogatá-
sok elszámolása, kivéve az elszámolási
határidőn belüli támogatásokat.

A pályázaton részt vehetnek a jogala-
nyisággal rendelkező, bejegyzett, a meg-
adott témakörökben tevékenységet kifej-
tő szlovákiai magyar szakmai és civil
szervezetek, valamint természetes szemé-
lyek. Nem pályázhatnak viszont a terü-
leti önkormányzatok (városok, közsé-
gek, megyék). Pályázatokat a területi ön-
kormányzatok által létrehozott azon civil
szervezetek és alapítványok nyújthatnak
be, amelyek önálló jogalanyisággal ren-
delkeznek. Az oktatásügyben az alapis-
kolák és középiskolák szülői szövetségei
részére a Pázmány Péter Alapítvány külö-
nített el támogatási keretet. Az oktatásügy
terén az Illyés Közalapítvány a szlovákiai
magyar óvodák fejlesztését támogatja.
Erre a célra az óvodák bejegyzett szülői
szövetségei nyújthatnak be pályázatot.

Azon szervezeteknek és intézmények-
nek, amelyek első alkalommal nyújtanak
be pályázatot az Illyés Közalapítványhoz,
csatolniuk kell a hivatalos bejegyzésről
szóló okirat másolatát. Egyébként azok
a szervezetek, amelyek az előző években
ezt a dokumentumot beküldték, csak ab-
ban az esetben küldjenek újabb doku-
mentumot a bejegyzésről, ha változás tör-
tént a szervezet adataiban. Ha nem történt
változás, akkor egy nyilatkozatot csatol-
janak, hogy az előző évben már beküld-

ték a bejegyzésről szóló dokumentumot.
Épületfelújításra vagy javításra be-

nyújtott pályázatokhoz szükséges csatol-
ni az épületre vonatkozó, egy hónapnál
nem régebben kiállított tulajdonlap máso-
latát és annak magyar nyelvű fordítását.

A legalacsonyabb megpályázható
összeg 80 000 forint (cca. 13 000 koro-
na).

A pályázati díj /300 korona/ befize-
tése.

A pályázati felhívás nem vonatkozik
a könyvkiadás támogatására, a magyaror-
szági oktatási intézményekben folytatott
tanulmányok és az ottani pedagógus-to-
vábbképzés támogatására, valamint a ma-
gyarországi anyanyelvi és szakmai tábo-
rozásokon, nyári egyetemeken történő
részvétel támogatására, mivel ezekre a
célokra más magyarországi szervezetek
különítenek el forrásokat.

Az Illyés Közalapítvány testületei
csak a pályázati feltételeknek megfelelő,
hiánytalanul benyújtott pályázatokat bí-
rálják el.

A pályázatokat 2006. március 31-ig
(a postára adás utolsó napja) kérjük be-
küldeni a következő levélcímre: Spoloč-
nosť Zoltána Fábryho, Parková 4, P.
O. Box 43, 93101 Šamorín.

Pályázni csak a szlovákiai alkurató-
rium által kiadott pályázati űrlapon lehet.
Az űrlapok letölthetők a budapesti (fő)
kuratórium (www.ika.hu) honlapjáról.

A pályázati díjat banki átutalással a kö-
vetkező bankszámlára lehet utalni: OTP
Banka Slovensko, č. účtu: 8656098/
5200.

Kérjük a pályázóinkat, hogy ha nem
banki átutalással küldik a pályázati díjat,
akkor az „U” jelzésű postai utalványon
fizessék be. Az utalványon a feladó nevén
és címén kívül ne felejtsék el kitölteni a
„variabilný symbol” rovatot, ahová a pá-
lyázó szervezet statisztikai (IČO) számát
kérjük beírni.

A pályázati díj befizetését igazoló bi-
zonylat másolatát kérjük a pályázati űrlap
hátlapjára felragasztani.

Pályázni a következő szakterületeken,
illetve témakörökben lehet.

1.  KULTÚRA ÉS MŰVELŐDÉS
SZAKTERÜLET

Ezen a szakterületen pályázhatnak hi-
vatásos, nem hivatásos és félhivatásos e-
gyüttesek és civil szervezetek, valamint
természetes személyek a saját maguk által
létrehozandó rendezvényekre és tevékeny-
ségük támogatására az alábbi szakterüle-
teken:

1.  Színház és drámaművészet, ének-,
zene-, táncművészet és irodalom

2.  Közművelődés (ismeretterjesztés,
klubtevékenység, módszertani tevékeny-
ség)

3.  Képzőművészet, ipar-, film-, fotó-
művészet és műépítészet

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 10 565 600 forint.

2.   OKTATÁSÜGYI
SZAKTERÜLET

1. Óvodák fejlesztésének támogatá-
sa. Oktatási-nevelési programok megva-
lósítása és segédeszközök beszerzése.
Pályázhatnak az óvodák bejegyzett
SZMSZSZ alapszervezetei.

2. Oktatásüggyel foglalkozó szak-
mai szervezetek és szövetségek működési
költségeinek támogatása, valamint a szer-
vezet infrastruktúráját fejlesztő eszközök
beszerzésének támogatása.

3. Oktatásüggyel foglalkozó szak-
mai szervezetek és szövetségek országos
és kisrégiós szakmai pedagógiai, vala-
mint innovációs programjainak támoga-
tása.

4. Regionális, országos és nemzet-
közi szintű tehetséggondozó, versenyekre
felkészítő programok támogatása. Pá-
lyázhatnak oktatással foglalkozó szakmai
szervezetek.

5. Iskolabuszok biztosítási és rész-
beni működési költségeinek támogatása.

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 11 355 200 forint

3.   EGYHÁZ ÉS HITÉLET

1. A keresztény-keresztyén értékren-
det és nemzettudatot továbbító közösség-
építő programok támogatása, különös te-
kintettel az ifjúság nevelésére.

2. A történelmi egyházak, szerveze-
teik és intézményeik támogatása (infra-
struktúra-fejlesztés, lap- és könyvkiadás,

Az Illyés Közalapítvány pályázati felhívása a 2006. évre

Az Illyés Közalapítvány kurató-
riuma a 2006. évre pályázatot hirdet
a Szlovákiában élő magyar közössé-
gek önazonosságának megőrzését,
fejlődését, hagyományainak ápolá-

sát, valamint az anyanyelv fennmara-
dását célzó programok támogatására.

FIGYELEM! ÚJ, SZÁMÍTÓGÉPPEL

KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI ŰRLAP ÉS Ú-
JABB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK!
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működési költségek fedezése, felsőokta-
tás támogatása)

3. Egyházi épületek javítási vagy épí-
tési költségeihez való hozzájárulás

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 15 363 360 forint

4.   CSEMADOK SZERVEZETEK

1. A Csemadok-szervezetek országos
és regionális rendezvényeinek támoga-
tása

2. A Csemadok-szervezetek, valamint
központi és területi szervei működtetésé-
nek és beruházásainak támogatása

3. Csemadok helyi rendezvényei tá-
mogatása

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 11 580 800 forint

5.   TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS

1. A szlovákiai magyar tudományos
intézmények keretében folyó, közösségi
hasznú, tudományos tevékenységek (ku-
tatási tervek) támogatása, beleértve a do-
kumentációs tevékenységet is

2. A szlovákiai magyar tudományos
intézmények jól megalapozott tevékeny-
ségtervezettel alátámasztott, minimálisan
szükséges fenntartási működési és beru-
házási célú támogatása

3. Új kutatási eredményeket bemutató
tudományos konferenciák, szemináriu-
mok részköltségeinek térítése

4. Intézményekhez nem kapcsolódó
közérdekű egyéni kutatási tervek megva-
lósításának támogatása

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 10 452 800 forint

6.   LAPKIADÁS

Hivatalosan bejegyzett és legalább egy
éven keresztül megjelenő lapokra lehet
pályázni. Nem pályázhatnak azon regio-
nális lapok, amelyeket az önkormányza-
tok adnak ki, vagy azok támogatják a kia-
dásukat.

1. Napilapok támogatása
2. Hetilapok és magazinok támogatása
3. Szakmai és réteglapok (tudomá-

nyos, irodalmi és művészeti folyóiratok),
valamint gyermeklapok támogatása

A rendelkezésre álló támogatási keret
összege 15 882 240 forint

A pályázatok végleges elbírálására leg-
később 2006. június 30-ig kerül sor.

A pályázatra vonatkozó további infor-
mációkat az Illyés Közalapítvány szlová-
kiai alkuratóriumának titkárságán lehet
kérni a 031/5603121, 0905-982543,
0905-878498-as telefonszámokon.

Az Aranycsapat Alapítvány az idén im-
már harmadik alkalommal hirdeti meg a
Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokságot. Ebben az évben szerve-
zésileg az SZMPSZ is segíti a versenyek
megvalósulását.

A döntő helyszíne és időpontja állandó:
június végén a Szent László-naphoz közeli
vasárnapon kerül sor a csatára az Üllői úti
Fradi-pályán.

A Kárpát-medencei magyar diákok
sportvetélkedője az idén újabb sportággal,
a sakkal bővül.

Az idei évfolyam küzdelmeibe az aláb-
bi sportágakban és kategóriákban nevez-
hetnek a felvidéki iskolák diákjai,  csapatai.

Labdarúgás

Fiúk: I. kategória – az 1987. január el-
seje után születettek indulhatnak

II. kategória – az 1991. január elseje
után születettek indulhatnak

Asztalitenisz és sakk
Fiúk és lányok – egyéni versenyek
2. kategória: az 1987. január elseje után

születettek nevezhetnek
1. kategória: az 1991. január elseje után

születettek nevezhetnek

Kézilabda

Lányok: az 1991. január elseje után
születettek indulhatnak

Azok a magyar tannyelvű alapiskolák,
amelyek részt kívánnak venni a Kárpát-
medencei Összmagyar Nemzeti Diákbaj-
nokság idei küzdelmeiben, jelentkezései-
ket 2006. március 10-ig küldhették el Ibo-
lya Olivérnek az alábbi címre: Mestsky
úrad, Hlavná ul. 50/16, 92901 Dunajská
Streda; e-mail: ibolya@zsmkomds.edu.sk.

A pedagógusok részéről a verseny szer-
vezésébe a Bodrogközből Főző Péter
(Bodrogszerdahelyi AI), Galánta és Vág-
sellye környékéről Fürdős Gyula (Ne-
gyedi Alapiskola), az Ipoly mentéről Ré-
vész Ferenc (Ipolysági Gimnázium),
Rozsnyó környékéről pedig Laczo Árpád
(Rozsnyói Gimnázium) jelezték bekap-
csolódásukat. Az adott régióból a verseny-
be bejelentkezett csapatok vezetőit kérjük,
hogy vegyék fel a nevezetekkel is a kap-
csolatot. A verseny szervezői szívesen vár-
ják további pedagógusok segítségét.

A versenykiírással kapcsolatos egyéb
részletekről további tájékoztatást a ver-
seny szlovákiai főszervezőjétől a 0905-
391882 mobilszámon kaphatnak.

Idén is lesz Kárpát-medencei összmagyar
diákbajnokság

Tisztelt Szülők!
Egy család életében sokféle döntési

helyzet keletkezik, közülük a legfontosabb
a gyermekvállalás, a másik az, hogy mi-
lyen nevelési-oktatási intézményre bízzák
gyermeküket.

Most Önök arról döntenek – ha gyer-
meküket óvodába íratják –, mely óvodába
adják gyermeküket, ezt pár év múlva köve-
ti az iskolába történő beiratkozásra vonat-
kozó döntés. Akit szülei – minthogy beszél
magyarul – magyar nyelvű óvodába írat-
nak be, természetes módon magyar iskolá-
ban folytatja, akit szlovák óvodába írat-
nak, annak útja többnyire – a gyermek
hosszú távú érdekeivel ellentétesen – a
szlovák tannyelvű iskolába vezet.

Ezzel a levéllel gyermekük hosszú távú
érdekeit figyelembe véve arra szeretnénk
buzdítani a tisztelt szülőket, hogy a ma-
gyar óvoda és utána a magyar iskola mel-
lett döntsenek. Ha elfogadják a magyar is-

Étkeztetési támogatás óvodások részére
A Szülőföldön Magyarul Társulás felhívása

kolaválasztás mellett szóló, a mellékelt
összeállításban felsorakoztatott – ténye-
ken alapuló – érveket, ezzel egyértelművé
válik a döntés az óvoda ügyében is. Meg-
győződésünk, hogy ezekkel az érvekkel
szemben ma már egyetlen olyan szempont
sem említhető, amely magyarul beszélő
gyermek esetében más szülői döntést in-
dokolhatna.

Szeretnénk tájékoztatni a szülőket arról
is, hogy a szlovákiai óvodai és iskolai be-
iratkozási programot szervező Szülőföl-
dön Magyarul Társulás a magyarországi
Szülőföld Alaphoz benyújtott nyertes pá-
lyázata alapján az ez évben magyar óvo-
dába beiratkozó gyermekek részére szep-
tember 1-jétől kezdve étkeztetési támo-
gatást biztosít, amelynek összértéke
gyermekenként 600 korona.

Szeretettel várjuk gyermeküket a ma-
gyar óvodákban.

A Szülőföldön Magyarul Társulás
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A Rákóczi Szövetség 1991. már-
cius 7-én határozta el Molnár Imre
történész javaslatára, hogy Ester-
házy János-emlékbizottságot hoz
létre. A Rákóczi Szövetség kereté-
ben tevékenykedő bizottság elhatá-
rozta, hogy Esterházy János-em-
lékplakettet alapít, s azt évente
egyszer a névadó születésnapján o-
lyan személynek vagy közösségnek
ítéli oda, aki vagy amely Esterházy
szellemiségében tevékenykedett
vagy tevékenykedik elsősorban a ki-
sebbségi magyarság egységének,
megmaradásának és továbbfejlődé-
sének szolgálatában.

Azóta minden évben március e-
lején Esterházy János-emlékün-
nepségre kerül sor. A program a
Szép utcai emléktáblánál kezdődik
megemlékezéssel és koszorúzással,
majd a közeli Magyarok Házában
folytatódik az emlékplakettek áta-
dásával. Eddig 15 alkalommal 38
emlékplakett került átadásra, ebből
hetet egy-egy közösség, 31 plaket-
tet magánszemélyek kaptak.

Az idei ünnepségen Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Nép-
párt elnöke Esterházy Jánosra emlé-
kezve azt emelte ki, hogy a keresz-
tény embernek küldetéstudata van,
mely nem bontható magánéletire és
közéletire. Leszögezte, politikus-

ként azért fog tevékenykedni, hogy
a mártír Estreházy János nevét a
Felvidéken is tisztelet és megbecsü-
lés övezze. Addig, míg a Beneš-dek-
rétumok életben vannak, míg Ester-
házy szellemi hagyatéka, rehabilitá-
lása várat magára, addig minden
magyar politikusnak van dolga.
Mint közismert, Esterházy János
volt az a felvidéki magyar politikus,
aki 1942-ben az önálló szlovák par-
lamentben egyedüliként szavazott a
zsidókat jogfosztottá tevő törvény
ellen.

Az emlékplakettet 2006-ban, az
Esterházy János-emlékbizottság

fennállásának 15. évfordulóján a
kassai Thália Színház és Búcs köz-
ség kapta. A Thália Színház Ester-
házy János egykori választói körze-
tében, Kassán és környékén a saját
fennmaradásáért folytatott heroikus
küzdelemmel együtt következetes
hűséggel őrzi a magyar szót és a
magyar színházi kultúrát. Búcs köz-
ségben pedig 2005-ben első alka-
lommal sikerült Szlovákiában Es-
terházy Jánosnak nyílt téren is szob-
rot avatni. Mint ismeretes, minden
korábbi hasonló próbálkozás a ha-
tóságok ellenállása miatt sikertele-
nül végződött.

A plakettet Kollár Péter, a Thá-
lia Színház igazgatója és Szigeti Já-
nos, Búcs község polgármestere vet-
te át Stelczer Elemértől, az Ester-
házy János-emlékbizottság elnökétől.

Az ünnepi műsorban fellépett a
Nyitrai Konstantin Egyetem ma-
gyar hallgatóinak énekkara is.

S a tudósítás végén egy idézet
Esterházy Jánostól: „Munkánknak
olyannak kell lennie, hogy abból
sugározzék a hajthatatlan magyar
öntudat és a magyar élniakarás…
Nem vagyunk kevesen, nagyon so-
kan sem, de ha együtt vagyunk,
többszörössé válik alkotóerőnk és
eredményesebbé magyar mun-
kánk.”

-lt-

Esterházy Jánosra emlékeztek Budapesten
A Thália Színház és Búcs község kapta az Esterházy János-emlékplakettet


