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Az SZMPSZ Országos Választmánya 2006. március
25–26-án tizenkettedik
alkalommal rendezte meg
Rozsnyón a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok
Országos Találkozóját.
A kétnapos rendezvény fő
témája ebben az évben a
regionalitás volt.
2006-ban a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díjat
ketten érdemelték ki:
Kozsár Julianna és
Korpás Pál.
A szombat esti ünnepségen
a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem
hallgatóinak énekkara is
fellépett. Ekkor vehették át
a kimagasló eredményeket
elért diákok és felkészítő
tanáraik a szövetség elismerő oklevelét. Az ünnepségen részt vett Bugár Béla,
az SZK parlamentjének
ügyvezető elnöke is.
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Jelentés az Ipoly és a
Garam mentéről
Ha minden rendben megy,
akkor Pozsonytól Királyhelmecig legalább 12 helyen gyűlnek
össze április végéig különböző
iskolák magyar pedagógusai azért, hogy az SZMPSZ országos közgyűlése előtt véleményt
mondjanak a szövetség munkájáról, és állást foglaljanak az
SZMPSZ jövőjével, feladataival kapcsolatban. Az országos
közgyűlések előtt ez így szokott
lenni. Ezek a találkozók jó alkalmak a közös vitára, a kiútkeresésre vagy legalább a problémák megfogalmazására. Van, ahol ez rendben meg is történik,
és bizonyára van olyan helyszín
is, ahol csak formális összejövetelre kerül sor. Ez utóbbi akkor elfogadható, ha az adott régióban a magyar iskolák szépen
fejlődnek, ha a magyar pedagógusok helyzete nem ad okot
nyugtalanságra, ha a jövő szép
kilátásokkal kecsegtet.
Az SZMPSZ lévai–nagykürtösi régiójának területi konferenciája bizonyára egy átlagos
ko nferenci ának mondhat ó.
Több mint három órán keresztül zajlott, és leginkább az értékelő beszámolóval, a programismertésekkel és a különböző
tisztségviselők megválasztásával telt el. Ez mindig így van
tisztújító közgyűlések idején.
Alaposabb eszmecserére, elemző vitára nincs igazán lehetőség. De azért e rövid idő alatt
is kiderült, kiderülhetett, milyen problémákkal küzd a Lévai és a Nagykürtösi járás magyar pedagógusközössége. Kiderülhetett, hogy a szövetség
valóban fontos szerepet tölt be
a régióban, és hogy a területi
választmány – pontosabban egyes pedagógusok – időnként
és többnyire erőn felül látványos iskolai rendezvényeket
szerveznek. Mutatják, mutatjuk
magunkat országnak, világnak.
De a kívülállónak azt is tudnia kellene, hogy van egy másik
arcunk, egy másik pedagógusi
lényünk is. Ha magunkra maradunk valahol egy Ipoly vagy
Garam menti iskolában, akkor

az optimizmusunk hirtelen odébbáll. Eszünkbe jut iskolánk
jövője, s nyilván – önző módon
– a saját pályafutásunk szomorú
perspektívája is.
Hogy konkrét legyek: e két
járásban az elmúlt évhez viszonyítva – ismét – radikálisan
csökkent a beíratott elsősök
száma. Az eddig ismert adatok
szerint a Lévai járásban 2005ben 250 elsőst írattak magyar
iskolába, 2006-ban 201-et. A
Nagykürtösi járásban 2005-ben
39 magyar elsős volt, 2006-ban
csak 31. Ha több évre vezetjük
vissza a statisztikát, a zuhanás
még inkább érzékelhető.
Természetesen egy pedagógustalálkozó, még ha konferenciának is nevezzük, nem adhat
választ egy ilyen komoly súlyú
társadalmi problémára. Nem adhat választ arra, miért fogyunk,
miért asszimilálódunk szinte töretlenül. De azt megteheti egy
ilyen szűkebb szakmai fórum is,
hogy leírja a helyzetet, hogy kimondja a tényeket. Mert elfedni
a bajt, avagy hallgatni, talán nagyobb bűn, mint – vállalva a
vészmadár szerepét – beszélni
a vigasztalan helyzetről.
Beszélni kellene róla. Azt
gondolom, hogy a lévai–nagykürtösi régió területi konferenciájának az lehet a fontos üzenete, s nemcsak a szakma számára, hanem a helyi és más, távolabbi közösségek számára is,
hogy vigyázat, baj van. Össze
kellene fogni, megoldást kellene keresni a beolvadás megállítására. Azt gondolom, hogy itt,
ebben a térségben is érdemes
lenne tudatosítanunk, hogy az
Ipoly és Garam mente településein leépülőfélben van a magyar
nyelvű oktatás, elfogyóban vannak a magyar óvodák. Ebből és
persze más jelekből is következik, hogy ez a térség ma már
inkább jellemezhető szórványvidékként, mint összefüggő
magyarlakta régióként.
Hogy ebből mi következik,
az mindannyiunkra tartozik,
mindannyiunk feladata.
Lendvay Tibor
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Regionalitás a közoktatásban
2006. március 25–26-án zajlott Rozsnyón a XII. Országos Pedagógustalálkozó
Pék László, a szövetség elnöke megnyitó beszédében Apáczai Csere Jánost
idézte: „Mindenfajta tudományban van
valami keserű, és ez kezdetben elijeszti azokat, akik belefognak a tanulásba. Ezt
azonban kiegyenlíti a velejáró haszon. Ezért ne riadjunk mindjárt vissza, ha egy
kis nehézségre bukkanunk.”
A vele járó haszon tudatosítása a diákokban a ma pedagógusának az egyik legfontosabb és egyben a legbizonytalanabb
kimenetelű feladata. A sorrendben tizenkettedik országos találkozó azonban nem
elsősorban a tudás átadásának mikéntjéről
szólt, hanem prózaibb dologról, a közoktatás helyzetéről, még pontosabban a regionalitás fontosságáról a közoktatásban.
Erről hallottunk vendégelőadókat, előbb

Kovács István Vilmost Budapestről, aki
a regionalitás szerepét európai kontextusban mutatta meg, majd Kormos Dénest,
aki Borsod-Abaúj-Zemplén megye ilyen
irányú tapasztalatairól számolt be. A hazai
szakemberek közül Szigeti László oktatási miniszter közoktatásunk közép- és hoszszú távú fejlesztési terveit vázolta fel, míg
Berényi József, a külügyminisztérium államtitkára európai elvárásokról, célokról
beszélt.
A mintegy 200 fős hallgatóság a második napon Branislav Púpala, a Nagyszombati Egyetem dekánhelyettese és Pavol
Černek, a Pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet vezetője jóvoltából belepillanthatott
a hazai közoktatás tartalmi reformjának
tervezetébe is. Az említett két szakember
előadása azért is érdekes színfoltja volt a
rozsnyói pedagógustalálkozónak, mert a
résztvevők összehasonlíthatták a magyar-

országi és a szlovákiai közoktatási rendszer jellemzőit, a két irányítási modell filozófiáját. Ebből az derült ki, hogy az anyaországban észrevehetően nagyobb a
kezdeményezőkészség, bátrabban kísérleteznek új módszerekkel, nyitottabbak az
újra, jobban bíznak a végrehajtásban résztvevőkben, nem utolsó sorban pedig sokkal
több jól felkészült szakemberük van. Szlovákiára az előbb felsoroltak nem igazán
jellemzőek. Hiányoznak a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező oktatási szakemberek, a háttérintézmények, a határozottság. Amiről ránk lehet ismerni, az a
kivárás, a tanácstalanság. De van remény,
legalábbis bíznunk kell a reformok és az
új közoktatási törvény megszületésében.
Egyébként sem tehetünk mást.
A regionalitás
az egyik szekció
programjában is
téma volt. A maradék három szekcióból ket tőben a
résztvevők a pedagógiai program tervezésével foglalkoztak. A SuliNova Kht. igazgatója,
Pála Károly még a
plenáris ülésen egy
újszerű iskolafejlesztési programról
beszélt, a kompetenciafejlesztésről. Ennek gyakorlati
bemutatására a harmadik szekcióban került sor. A negyedik szekció a középiskolai
tehetséggondozás magyarországi gyakorlatával foglalkozott.
A hagyományokhoz híven a szombat
esti ünnepségen került sor a Felvidéki
Magyar Pedagógus
Díj átadására. A kitüntetettek – Kozsár Júlia és Korpás Pál – hosszú,
eredményes pályafutásuk elismeréseként vehették át a
díjat. Az ünnepségen fellépett a nyitrai Konstatnin Filozófus Egyetem
hallgatóinak kóru-

sa, és rövid üdvözlő beszédet mondott Bugár Béla, az SZK parlamentjének ügyvezető elnöke. Elismerő oklevelet vehettek
át az elmúlt tanév legsikeresebb magyar
diákjai és felkészítő pedagógusaik. Az ünnepség, ismét a hagyományokat követve,
fogadással fejeződött be.
Másnap délelőtt a szekciók munkájáról
számoltak be a vezetőik. Pénzes István
bemutatta azt a kiadványt, melyet Pelle
Istvánnal közösen szerkesztettek az elmúlt évek pedagógustalálkozóiról, záróaktusként a szokásos pódiumbeszélgetés
következett, melynek témája a hazai közoktatás helyzete volt. A beszélgetés címe
kellően provokáló volt: koncepciótlan oktatásfejlesztés. Sajnos, az időhiány /déli
egy órára ki kellett üríteni a termet/, a téma
súlyossága stb. miatt hiányérzettel kelt fel
a konferencia végéig kitartó pedagógus.
Ha nem sietett különosképpen, akkor még
– ismét a hagyományokat követve – megkoszorúzhatta Czabán Samu mellszobrát
a közeli parkban.
-lend-
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Ketten kapták a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat
Az SZMPSZ OV elnöksége március 4-én Komáromban közül az elnökség titkos szavazással döntött. A díjat 2006ülésezett, ahol egyebek mellett döntött a Felvidéki Magyar ban Kozsár Júlia kassai és Korpás Pál ipolysági pedagóPedagógus Díj odaítéléséről is. A beérkezett javaslatok gus vehette át.

K ozsá r J ú li a
Rendhagyó gondolatok kitüntetésem ürügyén
A szorgalmas olvasó már elolvashatta
az Új Szó és a Szabad Újság hasábjain a
Felvidéki Pedagógus Díj átadása alkalmából adott nyilatkozataimat, megtudhatta,
honnan indultam, milyen utat jártam be,
de hogy hová érkeztem, arról szemérmesen hallgattam. A Pátria Rádió kíváncsi
volt, milyen gondolatok kavarogtak bennem közvetlenül a díj átvétele után, sőt
életpálya-interjút is készítettek velem. Túl
sok volt a felhajtás körülöttem. Nem vagyok hozzászokva a rivaldafényhez, ezért
amikor a Pedagógufórumtól is hasonló felkérést kaptam, úgy gondoltam, rendhagyó
módon teszek eleget a kérésnek, és elmondom a befejezést, vagy ha úgy tetszik, prológust mondok az utolsó stációhoz.
Én egy hétköznapi ember vagyok, aki
sohasem törekszik arra, hogy magára irányítsa a figyelmet, ha lehet, messze elkerülöm a feltűnést, mert számomra mindig a
munka, a feladat számít. Nem tartottam
fontosnak, hogy dokumentáljam erőfeszítéseimet, eredményeimet. Csendben tettem a dolgom mindaddig, amíg tehettem.
Sohasem helyezkedtem, nem érdekelt ki
kivel, mikor és miért... És észre sem vettem, hogy a rendszerváltó gárda helyét újak váltották fel, jobbára olyanok, akik azelőtt is a húsos fazék körül sündörögtek,
vagy alkalmatlanokat juttattak kényelmes
karosszékbe, persze megfelelő ellenszolgáltatásért. Azokra gondolok, akik az egykori dicső párt jóvoltából az átlagosnál
jobban éltek, de a bársonyos után néhány
héttel hangosan mesélték a tanáriban, milyen nagyszerű ministránsok voltak gyermekkorukban. Ma ezeket újra kitüntetik
a hivatalos szervek (nem a fent említett
díjjal).
A bársonyos után határtalan hittel, iszonyú sok munkával a változtatás mellett tettem le a voksomat. Tele voltam megvalósításra váró tervekkel, ötletekkel. A diktatúra helyett emberséges hozzáállással próbáltam és próbáltuk valamennyien megvalósítani őket. Dolgoztunk. Hittem

abban, hogy a főnök az, aki minden beosztottjánál többet dolgozik.
Nagyon nehezen vetem papírra mindazt, ami velem történt pályám befejezéseként, de talán nem egyedi az eset, így okulásként, vígasztalásként, miszerint mással
is ugyanez megtörtént, mégiscsak le kell
írnom.
Amikor a rozsnyói színpadon a díj átvételekor kibuggyant a könnyem, egyetlen
mondatot tudtam kimondani, miközben ott
lüktetett az agyamban egy rövid párbeszéd, amely két és fél évvel ezelőtt zajlott
le a leendő új igazgatóm és köztem:
– Miért?
– Julika, túl sok mindent csinálsz.
– Például mit?
– Például a pedagógusszövetséget.
– Hát magamért teszem?
Hogy érthető legyen: lapátra kerülésem
oka felől érdeklődtem. Ma már tudom,
nem ez volt az igazi ok, de magyarázatként
hihetetlenül groteszkül hangzott, és visszhangzik a fülemben azóta is. Tehát amiért
ma kitüntetnek, azért akkor elcsaptak. És
hogy is van ez? Aki dolgozik a közért is,
azt meneszteni kell? 56 éves voltam akkor,
és kegyelemből kaptam egy nevelői állást.
Sokáig fájt a seb, ami nem a lefokozástól
sajgott elsősorban, hanem a közlés módjától, okától és sürgősségi voltától 14 év vezetői munka után. 2003 szeptembere volt

akkor. A nyugdíj körül járók tudják, hogy
2004 januárja nyugdíj tekintetében fontos
dátum volt, hiszen pályánk során sohasem
voltunk elkényeztetve nagy anyagi jóléttel.
50 %-nyi különbség a nyugdíjban pedig
egy nagyvárosban egyedül élő özvegynek
nagyon sok. Sokáig tépelődtem, hogy
büszkeségemnek eleget téve elhagyjam-e
az intézményt, amely addig előbbre való
volt saját otthonomnál. Maradtam.
Később megnyugodtam. A gyerekektől
nagyon sok szeretetet, ragaszkodást kaptam és kapok mind a mai napig. Azt gondoltam, ha már nem tudtam méltóságteljesen elmenni nyugdíjba, megvárom a hatvanat, hisz a néhány évvel fiatalabb munkatársnőim hatvankettőig fognak dolgozni
nemsokára. És talán második nekifutásra
mégiscsak tisztességgel vonulhatok nyugalomba. Hát tévedtem.
Ez az egy év már nem adatik meg nekem, mert a minap (jól kell időzíteni a kellemetlen közléseket, lehetőleg szabadság
vagy ünnep előtt) közölte velem a nálamnál idősebb igazgató, hogy május végével
meg kell szakítani a munkaviszonyt, mert
nincs pénz. Ugyanezt közölte a nálam három évvel fiatalabb kolléganőmmel is, aki
három gyereket nevelt fel egyedül. (Most
7650 korona nyugdíjat kap.) Helyesebben,
meg kell „egyeznünk” a szerződésbontásban. Nekünk, kettőnknek kell megértenünk, hogy kevés a gyerek az iskolában,
így a fejkvóta arányában kapott költségvetés sem elegendő az iskolában, de a kollégiumnak külön költségvetése van. Hát
hogy van ez? Vajon miért kevés a gyerek?
Csak azért-e, mert általában kevesebb gyerek születik, vagy más oka is van?
A csoportom fele negyedikes, fele harmadikos. Amikor a szabadságomat elkezdem meríteni a szerződésbontás napjától
visszafelé számítva, még mind a 34-en ott
lesznek, a negyedikesek ballagás és érettségi előtt. A gyerek nem számít, azt megőrzésre le lehet adni akárkinek. És különben is, mi az, hogy kötődés? Ma már más
világot élünk, lehet, hogy haladni kell a
korral, de milyennel?
A szerződésbontás okaként elhangzott
magyarázatot megalázónak, aljasnak és
szemérmetlenül igaztalannak éreztem, és

2006. április
érzem most is, ennek ellenére aláírtam, és
méla undorral elhagytam az irodát.
Akik a Czabán-szobor koszorúzását
még megvárták Rozsnyón, azok többek
között a következőket hallhatták (részlet
az általam elmondott beszédből): „Nem
hallgathatom el, hogy az utóbbi időben
aggasztóan sok iskolában a papír, az ukáz
a fontos újra. Háttérbe szorul, sok esetben
végképp kiszorul a humánum az iskola falai közül. Felfelé akarunk megfelelni, a
törvény, a rossz törvény betűit is pontosan
teljesítjük, csak éppen a lélek sérül vele.
Sérült lélekkel pedig nincs egészséges ember, egészséges közeg, amelyben az igazgyöngyök megteremnének. Mintha a szeretet, az egymásra figyelés szégyellnivaló
tulajdonsággá kezdene válni, ehelyett
megosztottság, rosszindulat uralkodik sok
tantestületben. Vagy ez a magyar átok?
És nincs menekvés? Nem hiszem..., nem
hiszem, hogy be kell következnie az értékrendborulásnak. Nem hiszem, hogy az iskolavezetések cselekedeteinek csak és kizárólag a pénz függvényében kell történnie. Minden lélek nélkül, minden empátiát
nélkülözve. Hiszen ha ez nincs meg bennünk, embernek is hitványak vagyunk, pedagógusnak pedig végképp alkalmatlanok...
Én hiszem, hogy a szív felülkerekedik
vagy legalább egyenrangúvá válik a hideg
fejjel és józan ésszel. Hogy az emberben
meglátjuk az embert, és a kolléga nem
csak egy munkaerő, a gyermek nem munkánk élettelen tárgya, egy fejkvóta. Felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk
minden egyes gyermekért, mert akármilyen banálisan hangzik is, a pedagógus a
jövő letéteményese. S ha már feladatát
elvégezte, nem kellene eldobni, mint a
használt papírzsebkendőt...’’
Hát engem eldobtak. És végtelen keserűség önt el, hisz még az is nehezen emészthető meg, hogy elkezdődik életemben az utolsó stáció. Ma már világosan
látom, nem dolgoznom, hanem helyezkednem kellett volna jobban. Szomorú
tanulság.
Utóirat: A kényszer-szerződésbontás
nem mindenkire vonatkozik. A 63 éves
egykori pártelnököt védi a törvény, mert
ő a szakszervezet elnöke, így vele majd
szeptemberben bontanak szerződést, majd
ugyanazon a napon újat kötnek vele, a
pénzhiány meg nem az ő gondja. És különben is, most kapott megyei kitüntetést.
Hiába, helyezkedni tudni kell.
Kozsár Julianna
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Korpás Pál 1940-ben született Újlóton. Iskolába Újlóton kezdett járni,
az alapiskola felső tagozatát Zsitvabesenyőn végezte, Érsekújvárott érettségizett, majd 1963-ban a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi
Karán magyar–szlovák szakos tanári
diplomát szerzett. 1964-től közel negyven éven át az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium tanára volt. Pedagógusi irányítása alatt az Ipoly menti
magyar értelmiségiek több nemzedéke
nőtt fel. Tanítványai közé tartoztak többek között Zalabai Zsigmond, Varga
Imre, Csáky Pál, Csáky Károly, Huncsík Péter, Molnár Imre, Kiss László
és még sorolhatnánk.
Pályafutása során pedagógusként és
emberként is helytállt a magyar iskolák
ellen indított támadások idején. 1997ben az Ipolysági Magyar Gimnázium
igazgatójának leváltása után – kiállása
miatt – egyedüliként a felvidéki magyar pedagógusok közül elbocsájtották
tanári állásából. A törvénytelen lépést
a bíróság csak két év elteltével rendezte
megnyugtatóan.
Tanári tevékenysége mellett mindig
részt vállalt a magyar kultúra terjesztéséből is. 1968–1988 között a Csemadok Ipolysági Alapszervezetének titkára, aktív tagja a járási elnökségnek.
Kollégáival és a Csemadok vezetőségi
tagjaival együttműködve mintegy 60
író-olvasó találkozót szervezett ebben
az időszakban. Mu nkája elismeréseként több országos kitüntetésben is részesült, legutóbb 2004-ben a Csemadok megalakulásának 55. évfordulója

alkalmából kapott emlékplakettet.
Szakmai tevékenységéhez tartozik
az is, hogy az 1980-as évek elején szlovák nyelvkönyvet írt a szlovákiai magyar középiskolák első évfolyama részére, valamint egy módszertani könyvet magyar irodalomból a gimnázium
3. évfolyama részére. 1993-ban szerkesztője a Szüntelen rajzás című antológiának.
2001. március 27-én sikeres pedagógiai és közművelődési tevékenységéért
a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumától megkapta a Szent Gorazd kis érdemérmet. 2002-ben az ipolysági Pongrácz Lajos Társaság által alapított Pongrácz Lajos Díjat kapta meg
a régióban kifejtett több évtizedes magas színvonalú kulturális szervezőmunkájáért és a magyar oktatás fejlesztésében elért kiemelkedő eredményekért.
Korpás Pál több mint 4 évtizedes pályafutása alatt egyszerre tanár, író és
gondolkodó értelmiségi. Már egyetemi
hallgatóként ö sszeköt ötte sorsát az
írással, két évig az Új Szó munkatársa
volt, majd a hosszzú és sikeres pedagógusi tevékenysége végén ismét az újságszerkesztés tölti ki idejét. 1995-től
az Ipolyságon megjelenő Honti Lapok
– Hontianske listy szerkesztője. Rendszeresen publikál a Lévai járás szlovák
nyelvű lapjaiban is, negyedik éve szövetségünk lapjának, a Pedagógusfórumnak olvasószerkesztője.
1990 óta tagja a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének. A rendszerváltás óta folyamatosan részt vesz
a városi képviselő-testület munkájában, a kulturális és oktatási bizottság
elnöke.
2005 decemberében szintén sok évtizedes pedagógiai és társadalmi tevékenységéért megkapta Ipolyság Város
Díját.
Kitüntetésre az SZMPSZ Lévai és
Nagykürtösi Területi Választmánya javasolta. Az SZMPSZ Országos Elnöksége Korpás Pált a tanári pályán elért
kimagasló eredményei és a közéletben
kifejtett több évtizedes példamutató tevékenysége elismeréseként Felvidéki
Magyar Pedagógus Díjban részesíti.
/Részlet az ünnepségen elhangzott
méltató beszédből./
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Beszámolók az országos találkozó szekcióüléseiről
A szakmai előadások után 4 szekcióban vitatták meg a résztvevők a
közoktatás aktuális kistérségi felada-

tait, az intézményi pedagógiai program tervezését, a tehetséggondozás
hazai és külföldi tapasztalatait.

Tehetséggondozás az alap- és középiskolákban
Sokszor és sokan feszegették már a
tehetséggondozás – mint fogalom, illetve mint témakör – határait. A 4. szekció
munkája, bár a résztvevők között párbeszéd nem alakult ki, mégsem elméleti,
hanem gyakorlati jellegű volt. A szekcióban olyan előadások vagy még inkább bemutatkozások hangzottak el, amelyek azoknak a tanároknak nyújtanak
segítséget, akik tehetséges diákjaikkal
foglalkoznak.
A Magyarországról meghívott három
vendég, a három előadó, azon kívül,
hogy a hallgatóságot megismertette a tehetséggondozás egy-egy lehetséges útjával, bemutatta azokat a tevékenységeket, amelyek által maga a pedagógus is
bekapcsolódhat a tudományok felé irányuló kutatásokba, és erre vezetheti tanítványait is.
A Természet Világa főszerkesztője,
Staar Gyula ismertette a Magyar Örökség Díjas folyóirat 137 éves történetét.
Előadásában főleg a folyóiratnak arra a
szerepére tért ki, amely a diákokat és tanárokat segíti és ösztönzi egy-egy témakör felkutatására és annak bemutatására.
A lap alapítószerkesztője, Szily Kálmán az egyetemista ifjúságot vonta be
sikerrel a lap cikkíróinak körébe. A jelenlegi szerkesztőgárda az 1990-es évek
elején lejjebb vitte a korhatárt, meghirdetve a középiskolások cikkíró pályázatát. A sok beérkezett pályamunkának köszönhetően ma már Magyarország és Erdély több városában kis „fiókszerkesztőségek” működnek. A felvidéki diákok is
küldenek dolgozatokat, igaz, kevesebbet, mint pl. az erdélyiek vagy a délvidékiek. Itt kell megemlíteni a pozsonyi magyar gimnázium vagy a komáromi és a
kassai ipari iskola diákjait, akik a pályázatokon nagyon szép eredményeket értek el.
A Természet Világa ma már elérhető
az interneten is. Staar Gyula főszerkesztő azonban fontosnak tartja iskoláinkkal
a kapcsolatot, ezért 25 iskolának ingyen

küldi a teljes évfolyamot. Ennek a kapcsolatnak az elmúlt években gyümölcsöző eredménye az a statisztika, amelyben
iskolákra bontva kimutatta a szlovákiai
magyar középiskolások részvételét a
Természet Világa által kiírt eddigi versenyeken. Elszomorító a tény, hogy ebben
az iskolai évben egyetlen középiskola egyetlen tanulója sem nevezett az általuk
kiírt versenyekre. Ez azért meglepő, mert
az előző években versenyző szlovákiai
magyar diákok munkái 64 lapoldalt tesznek ki, ez pedig az illusztrációkkal kiegészítve már egy komoly kötet lenne.
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy érdemes lenne foglalkozni egy itthoni kötetbe szerkesztés gondolatával.)
A kutató diákok mozgalma 1995-ben
indult. Ekkor alakult meg a Kutató Diákok Országos Szövetsége, melynek vezető koordinátora, Fazekas László bemutatta azokat a lehetőségeket, amelyek
a tehetséges diákokat segítik a tudományhoz vezető úton.
Az évente megjelenő Kutatási lehetőségek középiskolásoknak c. kiadványban közzéteszik a mentorok listáját,
vagyis azoknak a kutatóknak a nevét és
kutatási területét, akik szívesen foglalkoznak/foglalkoznának kutatni vágyó
középiskolás diákokkal.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége várja a tehetséges diákok jelentkezését, ami honlapjukon (www.kutdiak.hu)
keresztül nagyon egyszerű.
Miért jó kutató diáknak lenni?
Jelentős többlettudásra tehetnek szert,
sok új barátot, majd későbbi tudományos munkatársat szerezhetnek általa a
bekapcsolódó diákok. A kutatott téma
bemutatására kétféle módon lehet pályázni: illusztrált előadással vagy esszéírással.
Minden év őszén rendezik meg a Tudományos Diákkörök – TUDOK – regionális konferenciáit 7 helyszínen, többek között Erdélyben és Vajdaságban,
ahol a kutató diákok bemutatják addigi
eredményeiket. A legeredményesebbek
tovább jutnak a tavasszal megrendezett
országos konferenciára, ahol neves tudósokból álló szakmai zsűri értékeli az
előadásokat. Az esszék beküldésének
határideje szintén tavaszra esik. A kiemelten jó eredményeket elérő diákok
külföldi táborozási lehetőséget kapnak.
Részt vehetnek a legjobb magyar kutató
diák válogatóján, ahonnan a győztes kijuthat Svédországba, a Nobel-díj kiosztására. Minden évben megrendezik a
káptalanfüredi tábort, ahová a legjobb
80 kutató diák kap meghívást.
A középiskolások kutatómunkájának
támogatására 1998-ban alakult meg a
Kutató Diákokért Alapítvány. Az alapítvány 1999-től minden év szeptemberében meghirdeti a középiskolai tudományos di ákkörök megalaku lását és
munkáját segítő pályázatát.
A kutató tanárok mozgalma tavaly indult, amikor megalakult a Kutató Tanárok Országos Szövetsége. Elnöke, Lagzi István László megfogalmazta, hogy
kutató diák csak kutató tanár mellett
lesz. Megismertetett azokkal a lehetőségekkel, amelyek a tanároknak nyújtanak
lehetőséget tanítványaik megfelelő irányításában vagy saját kutatási vágyaik
kiteljesítésében. A rendszeres konferenciák a tanárok szakmai és lelki megújulását hivatottak betölteni. A kutató tanárok a kutató diákokkal közös honlapon találnak tájékoztatást, munkájukhoz
segítséget.
Minden előadó megegyezett abban,
hogy nem minden kutató diákból lesz tudós. A tanárnak viszont kö telessége
minden tanítványa számára megmutatni
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a tudományhoz vezető utat. Az már a
diákon múlik, hogy rálép-e erre az útra,
s ha igen, meddig halad rajta.
A kutató diákok mozgalma által meghirdetett diákköri konferenciák és esszéíró pályázatok tapasztalatai alapján fogalmazta meg Szanyi Mária a Kincskeresők – regionális értékeket felkutató
diákok c. pályázat tartalmi és formai
megvalósítását, melyet az SZMPSZ az
idei tanévben indított a Szülőföld Alapítvány támogatásával. A szülőföld alaposabb megismerése mellett a pályázat
célja az alap- és középiskolás diákok
előadói és írásbeli készségének fejlesztése.
Annak ellenére, hogy az idő rövidsége miatt, valamint a hallgatóság tapasztalatának a hiánya miatt nem bontakozott ki parázs vita, több hasznos gondolat fogalmazódott meg. Az említett ipari
iskolák tanárai a Természet Világa pályázatain szerzett hasznos tapasztalataikról és sikereikről számoltak be. Üzenetként fogalmazódott meg az igény,
hogy a Pedagógusfórumban, valamint az
SZMPSZ honlapján rendszeres frissítéssel szerepeljen tájékoztatás a versenyek
időpontjairól, a regionális jellegű versenyektől az országosig. Több versenyre
nem nevezhetnek be az iskolák a nem
összehangolt időpontok miatt. Ennél is
szomorúbb azonban, ha egy tanuló tisztességesen felkészülve bejut az országos
döntőbe, és azon az időpontok ütközése
miatt nem vehet részt.
A hozzászólók közül Pék László, az
SZMPSZ elnöke tájékoztatott arról, hogy
két évvel ezelőtt összehívta Komáromba
azokat a pedagógusokat, akik eredményesen foglalkoznak tehetséges diákok
felkészítésével. Megfogalmazta, hogy
hasznos lenne létrehozni a pedagógusszövetség keretein belül a F elvidéki
Kutató Tanárok Társaságát, amely az
SZMPSZ szakmai társulása lenne. A
konferenciák találkozásokra, az internetes kapcsolattartás pedig virtuális munkakapcsolatokra adnának le-hetőséget.
(Az rpk.ga @ szmpsz.sk, rpkg a @
szmpsz.sk vagy a pek@szmpsz.sk email címeken lehet jelentkezni.) Ezzel
a magyarországi Kutató Tanárok Országos Szövetségéhez kapcsolódva, annak
eredményeit, tapasztalatait figyelembe
véve elindulna a pedagóguspálya megújulása, ismét igazi tudóstanár-egyéniségek foglalkozhatnának tehetséges diákjaikkal.
Sz entandrási Ilona szekció-elnök
és Sz anyi Mária szekciótitkár
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Regionális és kistérségi célok és feladatok
a közoktatásban
Az első szekcióban a magyarországi
előadó, Juhász Zsolt arról számolt be,
hogy a többcélú kistérségi társulások
Magyarországon civil kezdeményezésként jöttek létre, ezt a folyamatot két éve
kormányrendelet szabályozza, jelenleg
az anyaországban 168 kistérség működik.
A társulások oktatási feladatai:
– oktatásszolgáltatás minden szinten,
– segítse az egész életen át tartó tanulási
folyamatot,
– piacképes tudás,
– mást és másképpen tanítani,
– a változásokra felkészíteni a pedagógusokat.
Hecht Anna a szlovákiai viszonyokat és helyzetet ecsetelte. Nálunk az
596-os törvény adott lehetőséget a közös
vagy társult tanügyi hivatalok létrehozására, de kistérségi beosztás nélkül.
A szekcióban megfogalmazódott javaslatok:
1. A pedagógusszövetség nyári egyeteme a következő témákra összpontosítson:
– a tanulás tanítása,
– kistérésgi közoktatás,
– összevont módszertan /felső tagozaton/.
2. Kormányrendelet szabályozza nálunk is a kistérségi beosztást.
3. Törekedni kell a kisiskolák megtartására, elsősorban hatékonysági mutatók
alapján. A Magyar Koalíció Pártja támo-

gassa a kisiskolák megmaradását az önkormányzatokon keresztül is.
4. A tanügyi hivatalok a törvény által
meghatározott feladatokon túl lássák el
a kistérségi szakszolgáltatást, ehhez
kapjanak támogatást szakemberek alkalmazására /pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus/.
5. Az oktatási háttérintézmények hálózata a magyar iskolák részére is legyen
kiépítve, ezek legyenek módszertani
központok is, a módszertani továbbképzés kínálatából az iskolák szabadon választhassanak igényeik szerint. A továbbképzésre az iskolák kapjanak nagyobb
anyagi támogatást.
Sebők Valéria
az 1. szekció titkára
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Programfejlesztés az óvodai nevelés kompetencia területén
Beszámolóm kezdetén köszönetet mondok minden jelen
lévő óvónő nevében a szervezőknek, hogy ismét lehetőséget
kaptunk a szakmai fejlődéshez.
Tegnap délelőtt, amikor Kormos Dénes előadó kérdéseket
intézett hozzánk, s mi egy kicsit
zsörtölődeve vagy talán elégedetlenségünket kifejezve válaszoltunk, Müller Péter idézete
jutott eszembe: „Semmi sem jó,
pocsék a világ, férges az alma,
de ki fogod bírni.”
A délután folyamán, amikor
szekcióvezetőnk, Vankó Terézia köszöntötte az előadónkat,
Kovács Erikát, a budapesti
SuliNova Kht. óvodai szakmai
vezetőjét, aki egy európai uniós
pályázatot ismertetett velünk
/Programfejlesztés óvodai nevelés kompetencia területén/,
Karácsony Sándor idézete lebegett előttem: „A nevelés növelés...” Úgy éreztem, hogy a szekcióban ülő 32 óvónő ráhangolódott erre a témára, annak elle-

nére, hogy mi még nem tudjuk,
elfogadják-e az új oktatási törvényt, megkapjuk-e a minket
megillető, méltó helyet a köz-

ve, amit mi a helyi nevelési
programok írásánál már kiküszöbölhetünk. Rámutatott:
– a célkitűzések elérése érdeké-

oktatásban. Hiszen ha az állam
nem erősíti az óvodákat, azt
megsínyli az iskola és hosszú
távon a társadalom is. Ez az első lépcsőfok, az alappillér, amelyre építeni lehet.
Előadónk felvázolta a program lényegét arra figyelmeztet-

ben komplex fejlesztési terv jött
létre eszközcsomaggal gazdagítva,
– a magyar óvodák jó gyakorlata mellett a helyi nevelési
programokban felfedezhető hiányok és ellentmondások helyrehozására van szükség.

Tananyagfejlesztésről másképpen
Szekció nk témáj ául egy
i gen i dő szerű pro blémát ,
illetve lehetőséget választottak a szervezők. Lehetőséget
említettem, hiszen meghallgatva a szombat délelőtti előadásokat szembesülhettünk az
előttünk álló kihívásokkal, amiket az átalakuló oktatási
rendszerünk hoz magával.
A világ törékeny. Hallhattuk az államtitkár úr tapasztalatai alapján is. Csökken az
iskola szerepe a gyerekek alakításában – halljuk a magyarországi oktatási szakembertől.
Mit kezdhet a pedagógus,
hogy ebben a törékeny világban az igyekezete ne vesszen
teljesen kárba a jövő generációjának formálásában?
Rápli Györgyi, a SuliNova
központvezetője egy igen reményteljes és hatékonynak tű-

nő tananyagfejlesztésről számolt be a 2. szekció csaknem
70 résztvevőjének. Betekintést nyerhettünk abba, milyen
változásokon ment át a közokt at ás Magyaro rszágo n az
1978-as reformtantervtől a
2003-as NAT-ig. Az előadó

felvázolta az egyes tartalmi
szabályozások előnyeit és hátrányait, majd elmondta, hogy
miképp indították el a tananyagfejleszt ő pro gramj ukat.
Örömmel hallottuk, hogy a
fejlesztést az oktatási minisz-
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Felhívta figyelmünket:
– a minőségbiztosítási hullám
helytelenül értelmezett részleteire,
– a hibásan értelmezett óvodahasználók kiszolgálására,
– az óvoda-iskola átmenet kérdéskörére,
– az integráció és differenciálás
terén felmerülő problémákra,
– a játék, az erkölcsi és érzelmi
nevelés fontosságára.
Új lehetőségeket tárt fel előttünk, hiszen ez a program az őselemek köré csoportosul, s mivel az óvónők sosem mennek
haza játék, szórakozás és üzenet nélkül, zenei aláfestéssel
egy képsorozatot láthattunk, s
egy jókívánságot kaptunk útravalóul, melyet minden óvodapedagógus és óvodapedagógus-jelölt nevében szeretnék
tolmácsolni a kedves szervezőknek:
„Legyen mindig
Levegő, hogy lélegezhess,
Tűz, hogy melegedhess,
Víz, hogy ihass,
És föld, hogy élhessünk.”
Szabó Edit, szekciótitkár

térium kezdeményezte, az Európai Unió is támogatja, és
végre nem bevezetéssel, hanem kipróbálással kezdődik.
A programba pályázat útján
kerültek a fejlesztést végző
pedagógusok, a 109 iskola, amelyekben az anyagot kipróbálják, és pályázat útján választják majd ki az iskolákat,
ahol a programot bevezetik. A
programcsomag kapcsolódhat műveltségterülethez, tantárgyakhoz, lehet kerettanterv
jellegű; ill. létezik tanórán kívül megvalósítható variációja
is. A fejlesztők a programtól
szakmai megújulást, szakmai
párbeszédet várnak. A program akkreditálása után a kifejlesztett csomagok számunkra
i s ho zzáférhet ővé vál nak,
csak élnünk kell a lehetőséggel.
Győző Andrea
a 2. szekció titkára
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Tehetséges diákok jutalmazása
Az országos pedagógustalálkozó programján szerepel évek óta a nemzetközi és
országos versenyeken kiválóan szereplő
szlovákiai magyar alap- és középiskolás
diákok megjutalmazása. A beérkezett javaslatok alapján az országos választmány
elnöksége az alábbi alap- és középiskolás
diákok teljesítményét jutalmazta elismerő
oklevéllel.
Alapiskolások
Švec Viktor, 9. oszt., Pázmány Péter
MTNY AI, Vágsellye. Eredményei: a „Poznaj slovenskú reč” kerületi fordulójában
3. hely, az országos fordulóban 3. hely,
Európa az iskolában – országos forduló:
díjazott. F elkészítő pedagógus: Szetyinszký Veronika.
Magyar Csilla, 9. oszt., Nagycétényi
Alapiskola. Eredményei: magyar, szlovák
és német nyelvű szavalóversenyeken elért
1., 2. és 3. hely járási, kerületi és országos
szinten; „Poznaj slovenskú reč”: országos
2. helyezés. Felkészítő pedagógus: Jaruska Izabella.
Krausz Tímea, Márai Sándor MTNY
AI és Gimnázium, Kassa. Eredményei: kerületi vers- és prózamondó verseny 1. helyezettje, „Poznaj slovenskú reč”: országos 1. helyezés. Felkészítő pedagógus:
Tóth Mónika.
Földes Titanilla, Arany János MTNY
AI, Ekecs. Eredményei: Szép magyar beszéd – I. kat. országos döntőjében 2. hely.

Felkészítő pedagógus: Bereznai Lýdia.
Lombos Kornélia, Kodály Zoltán
MTNY AI, Galánta. Eredményei: a TIT
tanulmányi verseny Kárpát-medencei
döntőjében 2 hely. Felkészítő pedagógus:
Brezina Katalin.
Kiss Bálint, 6. oszt., Zselízi MTNY
AI. Eredményei: matematikai olimpia –
járási 1. hely, Pitagoriász – járási 2. hely,
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
– felvidéki döntő, 2. hely. Felkészítő pedagógus: Horváth Gézáné.

Középiskolások
Havasi Péter, Márai Sándor MTNY
AI és Gimnázium, Kassa. Eredményei: Jókai Napokon a legjobb férfi alakítás díja,
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny 1. helyezettje. Felkészítő
pedagógus: Bodon Andrea.
Lőrincz Tamás, Lévai MTNY Egyházi
Gimnázium. Eredményei: Szép magyar
beszéd – országos döntő – 1. hely, Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny országos döntője – 1. hely. Felkészítő pedagógus: Újváry László.
Bencsik Balázs, Ipari Középiskola,
Komárom. Eredményei: az SZK Oktatási
Minisztériuma mellett működő Szakmai
Művelődés Állami Intézete által kiírt verseny 4. évfolyamán elért 2 hely. Felkészítő
pedagógus:Farkas Lívia.
Jakubík Gyula, Selye János Gimnázium, Komárom. Eredményei: biológiai olimpia B kat. – kerületi 3. hely, országos
5. hely. Felkészítő pedagógus: Holczhei
Árpád.
Kádek Adrienn, Selye János Gimnázium, Komárom. Eredményei: Implom József Helyesírási Verseny – magyarországi
döntő: 3. hely. Felkészítő pedagógus:
Farkas Adrianna.
Cséfalvay Szabolcs, Selye János Gimnázium, Komárom. Eredményei: Infoprog
Nemzetközi Számítástechnikai Verseny –
országos 1. hely, matematikai olimpia P
kat. /programozás/ – kerületi 1. hely. Felkészítő pedagógus: Kalmár Árpád.
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Tavaszi szakmai napok a galánta-vágsellyei régióban
Kézműves foglalkozásaink nagy érdeklődésnek örvendenek az óvónők, tanítónők és nevelőnők körében, melyeket
havonta két alkalommal tartunk.
Foglakozásvezető Szakál Éva, a nádszegi óvoda óvónője.
Helyszín: az SZMPSZ galántai irodája.
A foglalkozások témái: farsangi előkészületek, tavaszi ötlettár, húsvéti díszítések, ajándék a locsolóknak, anyák
napi meglepetések, ajándéktárgyak lányoknak, fiúknak gyermeknapra és ötletek a ballagóknak.
BGR – Tanulásszervezési modellek
alkalmazása című továbbképzést tartottunk 2006. február 21-én a vágsellyei
Pázmány Péter Alapiskolában.
Az előadó Görcsné Muzsai Viktória, témavezet ő tanácsadó
(CED Hungária Humán Szolgáltató Bt., Győr). A továbbképzésen a 25 résztvevő aktívan bekapcsolódott az egész
napos programba. Az értékelő
kérdőív összesítéséből kiderült, hogy a program lényege
érthető, szükségszerű, mert az
oktatásügy megérett a változtatásra. Alapos tájékoztatást
kaptunk egy hatékony, egyénre szabott, céltudatos módszerről. További találkozásokra lenne szükség, melyek a
gyakorlati tevékenységekből
nyújtanak ízelítőt.
Meghívást kaptunk egy tanulmányútra valamelyik magyarországi BGR-es
iskolába. A kollégák közül többen szívesen részt vennének a nyári magyaroszági
továbbképzés keretében meghirdetett

BGR az iskolában c. egy
hetes programon Győrött. A kapcsolattartás
folytatódik, megkaptuk
a 2006-os év programkínálatát, az intézmények
további lehetőségekből
választhatnak majd.
Önismereti játékok
osztályfőnöki órákon
c. továbbképzést tartottunk 2006. február 20án a nagyfödémesi Borsos M. Alapiskolában.
Az előadók a XIII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
munkatársai: Pusztai Katalin pedagógiai
tanácsadó és Oszik Márta iskolapszichológus.

A továbbképzés tartalma:
– a pedagógiai központ tevékenységének bemutatása, munkatársaik vizsgálatainak eredményei, kompetenciái és pályázati tevékenysége;
– a gyermeki agresszió kialakulása, megnyilvánulásai és kezelése;
– az agressziókezelés az iskola keretei közt elméletben és cso po rt gyakorlatok keretében;
– szociális képességeket fejlesztő
gyakorlatok és játékok.
A t ovábbképzésen a 24 résztvevő a bevezető

előadás után két csoportban dolgozott,
játszott önfeledten nagyon jó hangulatban. Megismerkedtek a strukturált csoportgyako rlatok szerkezetével, a feszültségoldás lehetőségeivel, az empátia, az önismeret
és az önkontroll fejlesztésével. Megtapasztalhatt ák a
konfliktuskezelés során az
asszertív leltár eszközeit is.
Több játék és gyakorlat leírását, egy kérdőívet és kínálatot az ajánlott irodalomból
is kézhez kaptunk.
Folytatásként további találkozások és budapesti tanulmányi kirándulással egybekötött szakmai nap lehetősége is felmerült.
2006. febr. 7-én és 28-án
az SZMPSZ galántai irodájában Tanulási zavarok megelőzése c.
tanfolyamot tartott először az óvónők,
majd az első évfolyamban oktató pedagógusok számára Szép Ágnes, a Galántai
Gyógypedagógiai Intézet munkatársa.
A kollégák előadást hallottak a zavart
beszédpercepció okairól és a veszélyeztető tényezőkről. Az egész gyermekpopulációt érintő okok közül nagyon sok
kiküszöbölhető lenne, ha változtatnánk, változnának a családon belül bevett rossz szokásokon. Például:
– a felgyorsult magyar beszéd,
– a beszélgetés hiánya, a közös családi
étkezések és a nagymama hiánya,
– az olvasott mese, nem látni a szájmozgását, a szinkronizált filmek,
– a saját hang hallásának hiánya,
– a mozgásfejlődést befolyásoló okok,
a bölcső hiánya,
– a gombos ruhadarabok, a cipőfűzős
lábbelik hiánya.
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A beszédészlelés és megértés zavarainak gyanújelei:
– csecsemőkorban a kifejező sírás és a
gőgicsélés hiánya, az alvás-ébrenlét ritmusának megváltozása és a megkésett
beszédfejlődés;
– óvodáskorban a szegényes szókincs,
torzítja a szavakat, keveset beszél, sokszor visszakérdez, csak a képes meséket
szereti, nehezen tanul mondókát, félrehúzódó, gyakran rendetlenkedik, beilleszkedési zavarai vannak, könnyen
megsértődik.
A kollégákat és a szülőket nemcsak
előadásokkal szeretnénk segíteni, hanem
a valós életben, a gyakorlatban is. Ezt a
célt szolgálja a MONDOM – 2000 –
GOH rendszerű beszédhallást vizsgáló digitális szűrőkészülék megvásárlása, melynek segítségével Szép Ágnes
régiónk gyermekeinek ellenőrzését látja
majd el. Az ellenőrzés főleg kisgyermekek esetében fontos, hogy minél előbb kiderüljenek azok a rejtett problémák, amelyek a normál, elvárható beszédhallás
fejlődését bármilyen formában akadályozzák. A szűrés eredménye jelzi, hogy
a beszédhallás ép vagy károsodott. A
műszer tehát utal az esetleges problémákra, a zavar mértékét azonban orvosi vizsgálat során kell megállapítani és kiküszöbölni.
Várjuk minden érdeklődő szülő és pedagógus jelentkezését.
Sz etyinszký Veronika
a TV elnöke

R ö vi de n
A Mécs László Alapítvány és az SZMPSZ közreműködésével március 13-án
Pozsonyban tíz magyar középiskola képviselője vehette át a budapesti informatikai
és hírközlési minisztérium
tisztaszoftver ajándékcsomagját.
*
A szövetség tisztségviselői több helyszínen részt vettek az 1848-as forradalom és
szabadságharc 158. évfordulója alkalmából szervezett
megemlékező ünnepségeken.
*
A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma március
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Iskolavezetők találkozója
Nógrád és Gömör megyében
Az Iskolavezetők Országos Társulása
megalakulásának a híre eljutott hozzánk
is, a Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati
és Nagyrőcei járás déli részére.
Régiónkat a társulás vezetőségében
Sebők Valéria /középiskolák/ és Laboda
Róbert /alapiskolák és óvodák/ képviselik,
akik február végén és március elején személyesen is meglátogatták az egyes iskolákat /Ipolybalog, Feled, Tornalja, Rimaszombat és Fülek/.
Az SZMPSZ helyi alapszervezeteinek
segítségével szólítottuk meg a környező
iskolák igazgatóit, és összejöveteleinken
megvitattuk a társulás megalakulásának
szükségszerűségét. E figyelemfelkeltő találkozások során természetesen informálódtunk az adott mikrorégió helyzetéről
is. Ipolybalogra elkísért Szögedi Anna
asszony, a Besztercebányai Kerületi Tanügyi Hivatal vezetője, akitől szintén fontos
információkat tudhatott meg a Nagykürtösi járás magyar iskoláinak vezetése. A
feledi találkozónkat megtisztelte a helyi
polgármester, Feledi Zoltán, ezzel is jelezve, milyen fontos számára a község és
környékének iskolaügye. Tornalján az öszszefogás erejéről győződhettünk meg. Ezen a megbeszélésen megjelent Hanobik
Irén, Abafalva polgármestere, akinek az

17-i ülésén döntött a 2005/
2006-os tanév eddig beérkezett
pályázatairól.
*
A pedagógusszövetség területi választmányai lapzártáig a
következő helyszíneken tartották meg közgyűlésüket: Kassa
– március 22., Léva – március
30., Dunaszerdahely – április
5., Galánta – április 6., Kürt –
április 7., Fülek – április 10.,
Rimaszombat – április 11., Tornalja – április 12.
*
Március 23-án a galántai
Kodály Zoltán Gimnáziumban
a régió iskolaigazgatóinak részvételével oktatáspolitikai fórum
zajlott, melyen Szigeti László,
az SZK oktatási minisztere,
Pék László, az SZMPSZ elnöke és F ibi Sándor az Intéz-

érdeklődése az iskola és óvoda iránt példaként szolgálhat mások számára is.
Füleken volt a rendezvénysorozat kicsúcsosodása, ahol a társulás elnökétől,
Fibi Sándortól, illetve Pék Lászlótól, az
SZMPSZ elnökétől informálódhattunk az
oktatásügy aktuális problémaköréről. A
füleki találkozón a régió középiskolái is
képviseltették magukat.
Nagy örömünkre szolgál a találkozásokon tapasztalt nyíltság, tettrekészség és
tenni akarás. A megvitatott problémák közül talán csak néhány: az óvodák anyagi
ellátásában tapasztalható hiányosságok, az
egyes iskolák között dúló vetélkedés a tanulókért /ami viszont pozitívan is hathat
a fejlődésre/, a magyarországi középiskolák elszívó ereje, néhány régióban tapasztalható már-már veszélyes gyermekhiány,
a szülők részéről mutatkozó agresszivitás
stb. Ezen problémák megoldásában is szeretne aktív részt vállalni az Iskolavezetők
Országos Társulása.
Külön köszönetet illeti az SZMPSZ azon alapszervezeteit, amelyek munkánkat
segítették, valamint az iskolák igazgatóit,
akik a helyszíneket bérmentve biztosították számunkra.

ményvezetők Országos Társulásának elnöke tartott vitaindító
előadást, majd a vita során válaszoltak a szlovákiai magyar
közoktatást érintő kérdésekre.
Szigeti László jelenlétében hasonló jellegű oktatási fórumra
került sor Füleken és Rozsnyón.
A rozsnyói fórumon részt vett
Bugár Béla, az MKP országos
elnöke is.
*
Március 25–26-án került
megrendezésre Rozsnyón a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok XII. Országos Találkozója.
*
Március 28-án tartotta soron
következő megbeszél ését a
Szülőföld Alap támogatásával
elindított segítőszolgálati program szakmai testülete, melynek
tevékenységébe iskolapszi-

Laboda Róbert

chológusok és gyógypedagógusok kapcsolódtak be.
*
Az Informatikatanárok
Szakmai Társulásának szervezésében március 31-én
Füleken került megrendezésre a Holnap iskolája elnevezésű szakmai fórum,
melynek résztvevői az oktatásba beépülő modern informat ikai eszközö kkel és
programokkal ismerkedhettek meg. A rendezvényen
Csepeli György, az MK Informatikai és Hírközlési
Minisztériumának államtitkára értékes oktatói programcsomagokat adott át harminc magyar tannyelvű középiskola képviselőjének.
Pék László
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Változás az SZMPSZ Kassai TV élén

Március 22-én megtartotta tisztújító
közgyűlését az SZMPSZ Kassai Területi
Választmánya.
A közgyűlést megtisztelte jelenlétével
Pék László, a szövetség országos elnöke
is. A 132 tagot számláló régió 29 taggal
képviseltette magát a közgyűlésen.
Az elnöki beszámoló az utóbbi négy
év munkájáról szólt, a sikerekről és kudarcokról egyaránt. A tevékenységek sorából mindenképpen ki kell emelni a
2003-ban megrendezett kétnapos Rákóczi-konferenciát és az azt követő háromnapos tanulmányutat, amelynek keretében az Abaúj-Zemplén-Szabolcs-Szatmár megyei Rákóczi-emlékhelyeket kerestük fel. Mindkét programot a rimaszombati RPK-val közösen szerveztük,
és nagy sikere volt. Köszönet érte Ádám
Zitának. A szórványterületnek számító
régió nem tartozik egyetlen RPK-hoz
sem, ezért a TV mindenkori elnökének
feladata pályázni és évente továbbképzéseket tartani. Minden esztendőben sikerült egy-egy jó továbbképzést biztosítani. Az elmúlt négy esztendőben szokássá vált évente egy színházlátogatással
egybekötött budapesti kirándulás és különböző pedagógustalálkozók szervezése.
A régióban hat alapszervezet működik, hiszen mindössze két teljes szervezettségű alapiskola, két alapiskola és
gimnázium és az ipariskola, valamint
néhány kisiskola található a területen.
Alapszervezet működik Buzitán, Tornán,
Szepsiben és a kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnáziumban, az ipariban és
a hatodik az egy éve alakult óvodai szak-

csoport, amely a
régió összes óvodáját összefogja
Ba lo gh Valéria
áldozatos munkájának köszönhetően. A kisiskolákat a legközelebbi
teljes szervezettségű i skol ához
csatoltuk, így ma
már nincs a területen beszervezetlen
intézmény. Az alapszervezetek élén változások nem
történtek. A taglétszám minden évben gyarapodott. Négy évvel ezelőtt alig
száz tagja volt a
szervezetnek, az
elmúlt évben már
132. Nagy hozadéknak t arto m,
hogy a különböző
iskolák pedagógusai rendezvényeink által megismerik egymást, megbeszélik gondjaikat , segíti k egymást.
Négy év alelnöki és négy év elnöki munka után úgy
határo ztam, át adom a stafétabotot egy fiatalabb kollégának, tehát valóban megtörtént a tisztújítás. Az új elnök Spišák Veronika lett, a
szepsi alapiskola és gimnázium magyar–
történelem szakos fiatal tanára. Amíg

megfelelő tapasztalatokat szerez, addig
alelnökként mellette maradok, illetve mögötte állok, hogy segíthessem őt. Minden
feltétel megvan ahhoz, hogy az elkezdett
munkát jó szinten folytathassa, sőt ifjonti
lendülettel bővítse, új színfoltokkal gazdagítsa azt.
A választmány kilenc tagú lett. A hat
alapszervezeti elnökön kívül (Mo hnyanszky Csilla, Juszko Valéria, Sykora Ilona, Tóth Erzsébet, Schmiedt Erzsébet) pénztárosként továbbra is tevékenyen részt vesz a munkában Snyír Kornélia, valamint jómagam. Mihályi Molnár László ígéretet tett, hogy külső segítőként ugyan, de nem vonja ki magát a
munkából.
Az új elnöknek kívánok sok-sok energiát, a jövőbe vetett bőséges hitet, kitar-

tást, sikeres munkát e szép feladat ellátásához, a csapatnak pedig mindenekelőtt
jól szervezett összmunkát, sikereket, sok
közös élményt adó programot.
Kozsár Julianna

Óvodavezetők találkozója Királyhelmecen
Bodnár Ibolya, a Királyhelmeci
Fábry Óvoda igazgatónőjének meghívására mintegy 28 óvodavezető találkozott március végén Királyhelmecen
a városháza üléstermében, hogy megvitassák teendőiket, közös problémáikat.
Az összejövetelen szó esett a pedagógiai dokumentációról, az ellenőrzésekről, a diagnosztizálásról és az iskolaérettségről is. Megegyeztek abban,
hogy havonta találkoznak, valamint abban, hogy legközelebb a heti tervekről

szeretnének megbeszélést tartani. Felkérték a regionális pedagógiai központ
vezetőjét, Szuperák Máriát, jelezze a
Rákóczi Szövetség felé, hogy a 600 koronás egyszeri juttatások kapcsán szeptember 15-ig lehessen leadni a beíratott
tanulók névsorát. A vitában az iskolatanácsok szerepéről, a vezetőképzésről,
valamint a fenntartók anyagi hozzájárulásairól, a pedagógusok szabadságáról
is szó esett.
Böszörményi Edit
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A Galánta–Vágsellyei TV közgyűléséről
Területi választmányunk
2006. április 6-án tartotta közgyűlését a galántai Kodály Z.
Alapiskola éttermében.
Örömmel vettük tudomásul,
hogy az alapszervezetek túlnyomó többsége képviseltette
magát, hogy részese legyen az
elmúlt időszak értékelésének és
a következő évek tervezésében,
valamint tevékenységében aktív szerepet vállaljon.
A rövid kultúrműsor után,
melyet a helyi alapiskola diákjai adtak elő, Szetyinszký Veronika, a TV elnöke pozitívan
értékelte az eddigi tevékenységet. Kiemelte, hogy jelentős
előrelépés történt az intézmények által szorgalmazott konferenciák, továbbképzések és
versenyek szervezése terén,
melyeket, természetesen, támogattunk és segítettünk:
– Február 21-én a vágsellyei
Pázmány P. Alapiskola adott
helyet a BGR tanulásszervezési
modellek alkalmazása c. előadásnak, melyet Görcsné Muzsai Viktória tartott Győrből.
– A nagyfödémesi Borsos
M. Alapiskola fogadta azokat
a kollégákat, akik február 21én a Budapesti XIII. Kerületi
Pedagógiai Intézet munkatársaival, Pusztai Katalinnal és
Oszik Mártával töltöttek egy felejthetetlen napot.
– A Zsigárdi Magyar Tannyelvű Alapiskola a községi
önkormányzattal karöltve márci us 2 9-én mátyusföldi,
magyarországi, erdélyi és csehországi iskolák és önkormányzati képviselők részvételével
konferenciát tartott az oktatás
finanszírozásáról.
– Március 29-én tartották a
felsőszeli Széchenyi Alapiskola kezdeményezésére és szervezésében a Csillagoknak teremtője c. regionális népdalversenyt. A 30 résztvevő 3 kategóriában mérte össze tehetségét
kiváló szakmai zsűri előtt, melynek tagjai Écsi Gyöngyi, Ágh
Tibor és Balogh Csaba voltak.

– A Nádszegi Magyar Tannyelvű Alapiskola részt vett az
idei Lélektől lélekig c. siklósi
irodalmi gyermekfesztiválon,
hogy képviselje a felvidéki magyar iskolákat.
– Régiónkat a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos döntőjében 5 tanuló
képviselte: Kelecsényi Viktória – galántai Kodály Z. AI,
Kaprinai Sandra – Tallósi AI,
Takács Réka, Tóth Réka és
Zsák Tünde – vágsellyei Pázmány P. AI.
Pék László, az SZMPSZ elnöke köszöntötte és díszoklevélben részesítette azokat a kollégákat, akik pedagógiai tevékenységükkel segítették intézményük oktató-nevelő munkáját és jelentősen hozzájárultak
szövetségünk munkájához.
Intézmények által javasolt
személyek: Tóth Eszter /felsőszeli Széchenyi I. AI/, Marczibál Ibolya /Nádszegi AI/, Mészáros Mária /galántai Kodály
Z. AI/, Onódi Erzsébet /galántai Kodály Z. AI/, Papp Rozá-

venka Etelka /Tallósi AI, jelenleg Hidaskürti AI/, Hajdú
Gabriella /Vágsellyei Tanügyi
Hivatal/, Pék Anna /galántai
Kodály Z. Gimnázium/, Cservenka János mérnök /Hidaskürti Magán Szaktanintézet/,
Grédi Miklós /nagymácsédi
Mészáros Dávid AI/, Valacsay
Pál /galántai Kodály Z. Gimnázium/.
A TV közgyűlése a következők tisztségviselőket választotta: elnök: Szetyinszký
Veronika, alelnökök: Szanyi

lia /galántai Kodály Z. AI/, Rózsa Valéria /galántai Kodály Z.
AI/.
Az óvodák alapszervezetei
által javasolt személyek: Kádár P iroska /Vágkirályfa/,
Smida Katalin /Királyrév/,
Száz Erzsébet /Deáki/.
Az SZMPSZ TV elnöksége
által javasolt személyek: Cser-

Mária és Vankó Terézia, pénztáros: Valacsay Ilona, ellenőrző bizottság elnöke: Ďurkovič
Nóra, tagjai: Czanik Miklós és
Seres Ibolya.
Vankó Terézia értékelte az
óvódák tevékenységét és a TV
munkatervéből néhány fontos
összejövetelre hívta fel a figyelmet, melyekre még a 2006-os

év első félévében kerül sor:
– április 25-én a negyedi Pongrácz Á. AI-ban: Projektmódszer az oktatásban /elméleti és
gyakorlati fogalkozások Ádám
Z. vezetésével/,
– folytatódik a kézműves foglalkozássorozat óvónőknek és
nevelőnőknek Szakál É. vezetésével,
– digitális tananyagfejlesztés,
– modern eszközök alakalmazása,
– CED: a szlovák nyelv oktatása a 4. évfolyamban,
– BGR: tanulmányút Győrbe,
– turisztikai klub működtetése,
– kirándulásszervezés,
– óvodai nevelési program Kovács Erika vezetésével, SuliNova, Budapest,
– sókszelőcei fesztivál ovisoknak,
– Kincskeresők regionális fordulója Szanyi Mária szervezésében.
Pék László ismertette a szövetség közgyűlési dokumentumait, de területi választmányunkhoz sem írásban, sem
szóban nem érkezett módosító
javaslat az alapszabályt és a
programot illetően, tehát a dokumentumok javaslatait egyhangúlag elfogadtuk.
Az idén az alapszervezetek
többsége már rendezte a tagsági
illetéket. Örömmel üdvözöljük
körünkben az új tagokat, akik
szintén bizonyítják szövetségünk létjogosultságát.
Szetyinszký Veronika
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Az SZMPSZ Lévai-Nagykürtösi TV konferenciájának üzenete:

A területi választmány partnere az iskoláknak
Az SZMPSZ lévai-nagykürtösi régiójának területi konferenciájára 2006. március 30-án került sor a lévai Juhász
Gyula MTNY Alapiskola éttermében. Mint kiderült, a két
járás területén 2006-ban 16 alapszervezet működik 230
taggal /ide tartozik a Nyitrai járásból az alsóbodoki alapszervezet is/. Őket 28 küldött képviselte, s meghívott vendégként jelen volt Pék László, az SZMPSZ OV elnöke is.
Az elmúlt négy év tevékenységének ért ékeléséből
kiderült, hogy a régióban elfogadottá vált az SZMPSZ területi választmányának jelenléte és szakmai tevékenysége
is. Ebből a tevékenységéből
el sősorban a pedagó gusok
szakmai képzése iránt mutatkozik fokozottabb érdeklődés. Ezt segíti az a tény is,
hogy a továbbképzések kínálata évről évre bővül. Egyes
intézmények folyamatosan
szerveznek szakmai napokat,
nyitottak az új módszerek iránt, viszont az intézmények
mintegy felében csak formális
a pedagógusszövetség jelenléte. Nem mutatkozik érdeklő dés az együt tműködésre
sem. Nagyon változó az óvónők hozzáállása is a szövetség
tevékenységéhez. Az elmúlt

részére, a Szólj, síp, szólj... –
járási néphagyományőrző találkozó óvodák részére, a
Gyermekvilág – színjátszó
csoportok járási fesztiválja
Léván, az Anya nye lvünk
összeköt – regionális szavalóés mesemondó verseny Ipolyságon, Elindultam szép hazámból – énekverseny a zselízi gimnázium szervezésében.
Külön említést érdemel a
helyi oktatáspolitika helyzete
is. A TV elsősorban regionális
fórumok szervezésével igyekszik a térség oktatási problémáit iskolavezetők, polgármesterek, önkormányzati képviselők bevonásával feltárni
és orvosolni. Ezeknek a találkozóknak adott otthont már
harmadik éve az i pol ysági
Pongrácz Lajos Alapiskola.
Az elnöki beszámoló után

négy évben ezen a téren nem
történt lényeges előrelépés. A
tehetséggondozást elsősorban
az egyes iskolák által szervezett rendezvények segítették.
Például a Nagysallói Találkozó – hagyományőrző járási
fesztivál gyermekcsoportok

a konferencia küldöttei titkos
szavazással megválasztották a
területi választmány tisztségviselőit, az elnökét Lendvay
Tibor személyében és a három alelnököt: Gubík Máriát, Szkabela Rózsát és Andruska Csillát, akik a jövőben

egy-egy körzetet is képviselnek, a zselízi, lévai és nagykürtösi régiót. Az országos
választmány két tagja Lendvay Tibor és Hajtman Béla
lett. Titkos szavazással választották meg a jelenlévők a
3 tagú ellenőrző bizottságot
Göbő Sándor, Németh Ágota és Kovács Barnabás sze-

mélyében.
A vitában Pék László, az
OV elnöke beszámolt a közpo nti szervek munkájáró l,
majd ismertette az országos
közgyűlésre előkészített programjavaslatot.
Lendvay Tibor felszólalásában a területi választmányban gyakran felmerülő prob-

A lévai-nagykürtösi régió
területi választmányának tagjai
Lendvay Tibor, Pongrácz L. MTNY AI, Ipolyság /elnök/
Andruska Csilla, Juhász Gy. MTNY AI, Léva /alelnök/
Skabela Rózsa, Ipolyi A. MTNY AI, Ipolybalog /alelnök/
Gubík Mária, Zselízi MTNY Gimnázium /alelnök/
Göbő Sándor, Alsóbodoki MTNY VMK /EB-elnök/
Kovács Barnabás, Juhász Gy. MTNY AI, Léva /EB-tag/
Cseri Hajnalka, Balassi B. MTNY AI, Ipolynyék
Bohák Valéria, Érsekkétyi MTNY EAI
Nagypál Nóra, Fegyverneki FF EAIG, Ipolyság
Szabó Edit, Ipolysági MTNY ÖSZK
Tóth Tibor, Ipolysági MTNYG
Fábry Péter, Ipolyszakállosi MTNYAIÓ
Kiss Beáta, Lévai MTNYEG
Mikes Kaszmán István, Nagyölvedi MTNYAI
Tóth Gábor, Nagysallói MTNYAI
Göbő Judit, óvónők alapszervezete
Mokos Éva, Zselízi MTNYAI
Fojtik Renáta, Pongrácz L. MTNYAI, Ipolyság
Hajtman Béla, Lévai MTNYEG

Az országos közgyűlés küldöttei
Lendvay Tibor, Göbő Sándor, Tóth Gábor, Andruska Csilla,
Gubík Mária, Göbő Judit, Skabela Rózsa, Mikes Kaszmán
István, Hajtman Béla, Mokos Éva, Lőrincz Katalin.
Póttag: Nagypál Nóra.

2006. április
lémákról beszélt. Véleménye
szerint az országos közgyűlésnek azokra a kérdésekre is választ kellene adni, amelyek a
hétköznapjainkat jellemzik.
Néhány megvitatásra érett
probléma: áttekinthetetlenné
vált a szervezés a sok regionális és egyéb központ között, a
döntési kompetenciák bizonytalanok, a támogatások elosztásában nincs megegyezés alapján kidolgozott koncepció,
a támogatások elosztása esetleges, nem világos, hogy mi
lesz a gyerekek csökkenő létszáma miatt vesztélybe kerülő
iskolákkal, mi lesz azokkal a
hátrányos helyzetű régiókkal,
ahol nincs regionális központ,
nincs fizetett szervező, nincs
elegendő pénz stb.
A vitafelszólalások után a
területi közgyűlés küldöttei
egyebek mellett a következő
javaslatot fogadták el a szövetség működésére vonatkozóan:
1. Az OV elnökségét a jövőben a 12 TV elnöke alkossa.
2. Az OV alelnökeit az elnökség válassza meg területi
elosztás szerint. Egy-egy alelnök képviselje a nyugat-, közép-, kelet-szlovákiai régiót.
3. A szövetségen belül a támogatási rendszer felhasználása legyen áttekinthetőbb. A
területi választmányok arányosan, a tagjaik számához
mért en részesü lj enek az
SZMP SZ költségvetéséből.
Ennek 30-40 %-a legyen az
országos szervek tevékenységére, a többi kerüljön arányosan elosztásra a régiók között.
4. Az o rszágo s vál asztmány fogalkozzon folyamatosan a szlovákiai magyar iskolák jövőjével, az egyes régiók
problémáival, reagáljo n az
aktuális eseményekre.
5. Az SZMPSZ központi
szervei foglalkozzanak kiemelten a leszakadó régiók iskoláinak, óvodáinak gondjaival, dolgozzanak ki koncepci ót a hel yzet romlásának
megakadályozására.
/lend/
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Tisztújító területi közgyűlés Komáromban

Feszültségektől mentes légkörben
A régió alapszervezeteit
képviselő hatvanhét küldött,
a területi választmány meghívását elfogadó néhány iskolaigazgató és polgármester
részvételével került sor április 19-én a Selye János Gimnázium dísztermében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége komáromi területi közgyűlésére.
Az elmúlt négyéves időszakot értékelő elnöki beszámolójában Andruskó Imre,
a területi választmány elnöke
oktatáspolitikai, szakmai és
szervezeti kérdéseket érintett. Az elnök kiemelte: az
SZMPSZ programjával összhangban az oktatási intézmények a helyi, illetve a megyei
önkormányzatok hatáskörébe kerültek. Ám a működésüket biztosítani hivatott finanszírozási törvényen mindenképpen módosítani kell a jövőben, mert a jelenlegi rendszerben sok iskola és óvoda
helyzete, léte bizonytalanná
vált. Andruskó Imre megjegyezte: a pedagógusokat még
mindig nem övezi megfelelő
társadalmi megbecsülés és a
„nemzet napszámosainak” anyagi biztonsága sem megoldott. A szervezeti élettel kapcsolatban a területi választmány elnöke rámutatott arra,
hogy a Komáromi járásban
több mint 30 alapszervezetben 400-nál is több SZMPSZtagot tartanak nyilván, ám a
szövetség munkájába ténylegesen bekapcsolódó pedagógusok száma alig éri el a 3040 főt. A jövőben az egyik
legfontosabb feladat az lesz,
hogy minél jobban aktivizálják a tagokat. Andruskó kiemelten foglalkozott a területi
választmány immár patinásnak tekinthető rendezvényé-

vel, a Komáromi Pedagógiai
Napokkal, amelyre idén tizenegyedszer került so r. A
neves szakértők foglalkozásait évente több mint ezer pedagógus és diák látogatja.
Kovács Gyula, a területi
választmány gazdasági felelőse a szervezet financiális
helyzetéről számolt be a küldötteknek. A beszámolóból
kiderült, a területi választmány viszonylag jól áll anyagilag, a kasszában j elenleg
mintegy 130 ezer korona van.
Az ellenőrző bizottság elnöke, Kurucz Jolán elmondta: az ellenőrzések során a
szervezet gazdálkodásában
nagyobb hi ányosságo kra
nem leltek.
Jókai Tibor a Komáromi
Regionális Központ sokrétű
tevékenységéről szólt, majd
a szakmai társulások vezetőinek rövid beszámolói kerültek sorra.
A beszámolókat követően
jött el a tisztújítás ideje. A
közgyűlés újra Andruskó Imrét választotta meg a területi
vá lasztmá ny elnö kének (a
posztra rajta kívül más jelölt
nem volt), aki egyúttal automati kusan az országos választmány tagja is lett. A három alelnöki posztot a következő négy évben P elle István, Vörös Mária és Győző
Andrea tölti majd be. A küldöttek döntése alapján a területi választmány tagjai lettek:
Kolek Margit (titkár) és Kovács Gyula (gazdasági felelő s). Az országos vál asztmány további tagjának a Komáromi járásból négy jelölt
közül Pelle Istvánt választotta meg a területi közgyűlés.
A fórum kijelölte a május 20án sorra kerülő országos közgyűlés 24, a Komáromi járást

képviselő küldöttjét is. A területi közgyűlés országos elnöknek Pék Lászlót, országos
alelnököknek pedig Csintalan Zsuzsát és Pelle Istvánt
javasolja.
A szövetségnek az országos közgyűlésen előterjesztendő programj avaslatával
Pék László, az SZMPSZ országos elnöke ismertette meg
a jelenlevőket. Elmondta: a
pro gramj avasl atban ú j bó l
szerepel az oktatási önrendel kezés megvalósításának
az igénye. Fontosnak tartja,
hogy Szlo váki ában végre
megszülessen az átfogó közoktatási törvény. Véleménye
szerint az SZMPSZ abban
érdekelt, hogy a legkisebb
magyarl akta tel epül ésen is
megmaradj o n l egal ább az
alsó tagozatos iskola. A szövetség új beiratkozási programok kidolgozásán is dolgozik annak érdekében, hogy a
jövőben egyre több magyar
szülő válassza gyermekének
a magyar tannyelvű iskolát.
Az SZMPSZ elnöke nagyon
fonto s fel adatnak tartj a a
szlo vákiai magyar i skol ák
hát térintézmény-rendszerének kiépítését.
Az általános vitában Csintalan Zsuzsa a Kincskereső
néprajzi-történelmi vetélkedő komáromi regionális fordulójának lefolyásáról szólt.
A vitában újból felszól aló
Pék László hangsúlyozta: a
komáromi terü leti vál asztmány a legjobban teljesítő
szervezetek közé tartozik, s
reményét fejezte ki, hogy ez
a jövőben sem lesz másként.
A több mint három órán át
tartó ülés határozathozatallal, majd Andruskó Imre zárszavával ért véget.
(p)
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„A pedagógus ideje nemzeti vagyon!”
A címül választott gondolatot több mint másfélszáz évvel
ezelőtt minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa, Bolyai János vetette
papírra. Ha e vélemény úgy értelmezendő, hogy a pedagógusnak minden percét nemzete s a
rábízott nemzedék szolgálatába
kell állítania s nem egyéb, haszontalan dolgok elvégeztetésére pocsékolnia, akkor korunk
pedagógusai közül sokan e
Bolyai-gondolat szellemében
élik napjaikat. Ugyanis versenyek, vetélkedők, a különböző
felmérések (s az ezekből adódó
záros határidők) szorításában él
napjaink oktatója. Az ezt megelőző időszakban a felvidéki
magyar iskolák háza táján feltehetőleg még sohasem volt ekkora a megmérettetési lehetőségek dömpingje, mint a XXI.
század első évtizedében... S e
töméntelen vetélkedőáradat negatív és pozitív velejárói, meghatározói a tantestületek légkörének, hatása megnyilvánul az
oktató-nevelői munka eredményességében, valamint a szellemi tevékenység s a közérzet
alakulásában is. Ugyanis a sikerek ösztönöznek, lelkesítően
hatnak, feledtetik az eredményekért hozott áldozatot, a ráfordított energiát...
Ez utóbbi véleményt már
Novák Mónika, az érsekújvári Czuczor Gergely MTNY
Alapiskola igazgatója jegyzi
meg a vetélkedők tömkelegének felsorolásakor.
– Márciusban harminc feletti volt az iskolánkra hárult rendezvények száma. Nem panaszként említem, mert a legtöbbje örömteli érzést váltott ki
pedagógusból és diákból egyaránt, lelkesen készült tanító és
tanítvány, de a legörömtelibb
visszajelzés az lenne, ha ez a
tengernyi munka a beiratkozási
kimutatásokban is tükröződne... Ugyanis iskolánk történetében ilyen kevés diákot még
soha nem iktattunk be, mint

az idei beíratáskor.
Sorolja a helyi, a regionális,
kerületi vetélkedők sokaságát,
amelyekre pedagóguskollégái
diákokat készítettek fel: ott
voltunk Az anyám fekete rózsa
énekversenyen, a bibliai olimpia fordulóiban, a Pitagorászversenyeken, bekapcsolódtak
diákjaink a Maksba, vagyis a
matematikai levelező versenybe, a Katedra-vetélkedőkbe, az
Ismerd meg városod! helytörténeti versenybe, kézilabdaosztály nyitását szervezzük, Belé-

venskú reč” negyedik osztályosok vetélkedőjében nyújtott
teljesítménye alapján Šarai
Tamás szintén országos döntőbe jutott. Az előbb említett diák
felkészítője Liszka Éva, az
utóbb említetté Dékány Anett
kolléganő. A határokon átívelő
Czuczor Gergely Nyelvi Vetélkedő győztese Ürge László
hatodikos diákunk lett: a döntőre Győrött került sor. Vele
szintén Liszka Éva foglalkozott. A Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Ver-

pés csak tornacipőben! címmel
aerobic-tanfolyamot hirdettünk
a szülők s gyermekeik részére...
A versenyek hosszas felsorolását követően rátér az eredmények ismertetésére. A Szép
magyar beszéd kiejtési és alkotóverseny kerületi fordulójában
tanulónk, Dallos Réka első helyezést ért el – ott lesz az országos döntőben. A „Poznaj slo-

seny döntőjébe ugyancsak két
diákunk jutott: Šooš Alexandra és Varga Szilvia. Az utóbb
említett diákkal Horváth Hedvig s az anyuka foglalkozott, az
előbbivel Liszka Éva. A Zrínyi
Ilona matematikai vetélkedőn
négy tanulónk – Kollár Ádám,
Galla Kinga, Farkas Tibor,
Csámi Márk – lett díjazott. A
Katedra Országos Irodalmi Ve-

télkedő döntőjébe ugyancsak
eljutottak diákjaink: Dallos
Réka, Horváth Zsanett, Mészáros Nikoletta. A Katedra
Alapítvány által immáron tizenegyedik alkalommal megszervezendő országos matematikai
döntőben Zahorán Judit és
Gátasi Irén tanítványai szintén
megmérettetik tudásukat az ország legjobbjaival.
Végül jogos, keserű sóhajjal
zárja az elmondottakat: „Nem
tudom, mit, mennyit kellene
még tenni, hogy eredményeink
bekerüljenek a város lakosságának köztudatába, s munkánk
értéke tükröződjön a beiratkozások alkalmával is.”
A március második felében
Érsekújvárott megtartott magyar értelmiségi találkozón a
Megállítható-e a szlovákiai
magyarság fogyatkozása? témakör boncolásakor Novák
Mónika tizenöt év adatait osztotta meg a fórum közönségével, s a jelenlévőket megdöbbentették az igazgatónőtől hallottak: „Idén Érsekújvárban
369 gyermeket írattak iskolába,
közülük csupán 37 diák látogatja majd ősztől a Czuczor
Gergely Alapiskolát, a többi
szlovák iskolákban indul, köztük mintegy 20 százaléknyi magyar gyerek.”
Valóban megdöbbentő, elgondolkodtató számadatok.
„A jövő ellen nem lehet küzdeni” – mondotta Gladstone angol államférfi. Én hiszem, hogy
az érsekújvári kollégák nem az
angol, hanem a magyar államférfi, író s költő Eötvös József
nézeteit vallják: „Az idő... elfonnyaszt sok virágot, de a
törzs, melyen nőttek, azalatt
mélyebbre ereszti gyökereit, s
új bimbókat hajt.”
Remélem, népes Érsekújvárott az a tábor, amely az igazgatónővel együtt hiszi, hogy megtérül a tehetséggondozásba fektetett energia, s a Bolyai-gondolat szellemében éli napjait.
Pénzes István
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A közoktatás kérdései
Senki sem gondolhatja, hogy a közoktatásban nem volt, nincs harc. Ez lenne
az egyetlen terület a szlovákiai /és magyar/ közéletben, ahol teljes béke honol?
Emlékezzünk csak egypár évre vissza
a „hírhedtté” vált Slavkovská volt iskolaügyi miniszter asszonynak a szlovákiai
magyar iskolák elleni intézkedéseiről.
Az oktatáskutatás szakemberei elismerik, hogy iskolarendszerünk nem működik megfelelően: túlságosan bonyolult az
iskolák finanszírozása, fenntartásuk kérdéskomplexuma stb. A legújabb kimutatások azt bizonyítják, hogy „bántóan” sok
az eredménytelen gyermek, a rossz tanuló. Sok gyermek nem akar tanulni, a tanulás nem vonzó, a tudás sokak számára
nem jelent értéket. Különösen így van ez
– mint már utaltam erre – az alapiskola
felső tagozatában.
A probléma megoldását sokan abban
látják, hogy többféle vizsgát kell beépíteni. A szűrőn átment gyermek folytathatja a tanulmányit, a többinek pedig szervezzünk vizsga-előkészítő osztályokat.
Hasonlót már régebben is javasoltak.
Több probléma vetődik fel ezzel – az
ismeretminimumra gondolok – kapcsolatban. Súlyukat tekintve egy is elég lenne
ahhoz, hogy az elképzelést elvessük. Az

első az ismeretminimummal függ össze.
Ha egy nagy előadóteremben két ember
feláll, a többiek szinte vita nélkül meg
tudják állapítani, hogy ki közülük a kisebb. De azt a kérdést, hogy kinek van
kisebb tudása, nyilván nem dönthetik el.
A tudás nem olyan, mint a centiméterszalag: az egyik rövidebb, a másik hosszabb.
Azt sem tudom eldönteni, hogy most kisebb-e a tudásom, vagy akkor volt, amikor érettségiztem! Nyilván mások az ismereteim, a tudásom struktúrája. Arra a
kérdésre sem lehet válaszolni, hogy egy
parasztembernek vagy egy neveléstudósnak több-e a tudása. Olyan a tudás, mint
a vektor a matematikában. Két vektor
sem hasonlítható általában így össze: ez
kisebb, az nagyobb. Különben lehet,
hogy a rövidebb mutat helyes irányba.
Ha viszont két ember tudása nem hasonlítható össze, akkor nem is lehet az ismeretminimumot definiálni. Ez abból is
eredhet, hogy a közös ismeretminimumot
igyekeztek szabályozni a magas követelményekhez mérten, így minden iskola, illetve iskolatípus megpróbálta belezsúfolni a saját „ismeretminimumát” a tantervébe: ezért lett olyan maximalista, hogy heti
40-50 óra alatt sem lehetett volna megtanítani. Ha még azt is hozzátesszük, hogy

ez a tananyag 40-80 százalékát tartalmazza csupán, hány óra kellene, hogy a teljes
tananyagot megtanítsák az iskolák a tanulókkal? Hiszen nem kétszeresen sok anyagról, hanem elvégezhetetlenül sok anyagról van szó.
A követelményrendszernek azokat az
elvárásokat is tartalmaznia kell, amelyeket az alapiskolai tanulóval szemben támasztanak a középiskolák. Az iskolai
munka hatékonysága paradox módon az,
hogy a középiskolák legfontosabb célja
– sokan ki is mondják – az egyetemi felvételi vizsgára való felkészítés. Azután
ez gyűrűzik lefelé: az alapiskola célja az,
hogy a gyereket középiskolára készítse
fel. A szülők ambíciója ezzel összefüggően káros hatás. A nagyravágyásból és
szomszédpukkasztásból fizetett magánórák lehetetlen versenybe kényszerítik a
szegényebb anyagi helyzetű szülőket, és
rontják a szegényebb gyermekek esélyeit.
Félreértések elkerülése végett: joga van
a szülőnek, hogy különösen tehetségesnek vélt gyermekéhez professzort fogadjon. Neumann Jánossal Kürschák József
foglalkozott. Az iskola azonban nem rendezkedhet be erre.
Markó Emil

Tájékoztatás pályázó pedagógusok részére
A PázmányPéter Alapítvány kuratóriuma által meghirdetett tananyagfeldolgozással kapcsolatos pályázatot a
Pedagógusfórum februári számában
tettük közzé az érdeklődő kollégák részére. A pályázati munkák beküldésének határideje 2006. május 31. A kiírt
pályázat iránt jelentős pedagógusaink
érdeklődése.
Ezzel a pályázati kiírással párhuzamosan szövetségünk az SZK Oktatási
Minisztériuma által az Európai Szociális Alap keretében meghirdetett programba A tananyag innovációja és digitalizációja című projektjével is sikeresen pályázott. Ennek a programnak
a megvalósítása 2006 áprilisában kezdődik, és 2007 júliusában fejeződik be.
A Pázmány Alapítvány pályázatától ez
az EU-s projekt annyiban különbözik,
hogy itt a tananyag számítógépes feldolgozása is fontos szerepet játszik.
Nincs akadálya azonban annak, hogy a

Pázmány Alapítványhoz benyújtott pályamunka további bővítése, módosítása, digitalizálása az EU-s program keretében valósuljon meg. Ehhez a tananyagfejlesztőknek a digitális tananyagfejlesztésben jártas
informatikus kollégák segítségét is felkínáljuk, vagyis a tananyagfejlesztést az adott tantárgyat képviselő kolléga /kollégák/ az informatika szakos pedagógussal
történő együttműködés során valósítja
meg.
Mivel a két pályázat témakörét tekintve
szorosan kapcsolódik egymáshoz, szívesen vennénk, ha a Pázmány Alapítvány pályázatába bekapcsolódó kollégák mielőbb
jeleznék részvételi szándékukat az Európai Szociális Alap programjában is. Az
EU-s projekt fejleszteni kívánt tantárgycsoportjait a programba bekapcsolódó pedagógusok által kiválasztott témaköröknek megfelelően alakítjuk ki. Bármely művelődési terület, tantárgy és évfolyam vonatkozásában lehet tartalomfejlesztési

témát választani. Szívesen látjuk a választott témában egymással együttműködő pedagógusokat.
Kérjük az érdeklődő kollégákat,
hogy 2006. május 5-ig jelentkezzenek
a programba a fejleszteni kívánt témakör és módszer pár soros jellemzésével
a pek@ szmpsz.sk e-mail címen. A
programba bekapcsolódni szándékozó informatikusok jelentkezését a
tomolya@tomolya.net címre várjuk.
A programot elsősorban az internetes kapcsolattartás eszközeivel kívánjuk megvalósítani. A program keretében a pedagógusok tananyagfejlesztési
kompetenciákra irányuló képzésére is
gondoltunk. Az EU-s program célja olyan tananyagok kifejlesztése, melyek
jól hasznosítható tananyagtartalmak,
újszerű módszerek és az információs
technológiák bevonásával hatékonyan
segítik az oktatási folyamatot.
Pék László

PEDAGÓGUSFÓRUM

18

2006. április

Múzeum az iskolatáskában
A Magyar Kultúra és Duna
Mente Múzeuma A múzeum
a nemzet szolgálatában címmel meghirdetett múzeumfejlesztési programjának fontos pillére a múzeumpedagógia, melynek bei ndí tására
már a 2003-as évben történtek kísérletek. Ebben az évben a múzeum két munkatársa, Fehér Csaba történész és
Tóth Imre etnológus elindította az Alapy Gyula Filmklub tevékenységét, melynek
célja az volt, hogy tanulóifjúságunkat filmvetítések és
az ezekhez kapcsolódó érdekes történelmi előadások, valamint a múzeumban őrzött
tárgyak segítségével beavassák a magyar történelem jelentős korszakaiba.
A foglalkozások nagy sikere ellenére intézményünk
akkori vezetése nem tartotta
fontosnak az ilyen irányú hivatalos múzeumi tevékenységet. A 2005-ös év januárjától az intézmény élére az előbb említett két fiatal szakdolgozó került. Ez a vezetőváltás, valamint a Nyitra Megyei Önkormányzat hathatós
anyagi támogatása, illetve a
ko máromi magyar t aní tási
nyelvű alapiskolák igazgatóival történt egyeztetést követően elkezdődhettek a mun-

kálatok a múzeumpedagógiai
program számára nélkülözhetetlen szaktantermek kialakítására. Amíg a fentiekben
említett munkálatok folytak,
a múzeum szakdolgozói az
oktatási intézményekben és a
Komárom környéki falvakban tartottak történelmi és
természettudományi tárgyú
előadásokat.
2005. december 16-án átadásra került a mintegy 450
ezer korona költséggel elkészült két múzeumpedagógiai
szaktanterem, melyek közül
a tágasabb tu laj donképpen
audiovizuális előadó- és konferenciateremként is működik. Ez a múzeumpedagógiai
foglalkozások szempontjából
rendkívül előnyös, hiszen az
érintett iskolák szaktanáraival való egyeztetés után kialakult múzeumpedagó giai
program jelentős része tulajdonképpen filmvetítésekkel
összekapcsolt rendhagyó történelemórákat foglal magába. Természetesen a foglalkozásokon bemutatásra kerülnek a múzeum gyűjteményében található és az éppen
tárgyalt történelmi korszakhoz kapcsolható tárgyak és
dokumentumok is. A tanulók
körében – ahogy a mellékelt
fotók is bizonyítják – éppen

Kovács-Csomor Endre múzeumpedagógus előadásáa

A 18. századi fegyverek éppúgy érdekelték a fiúkat,
mint a lányokat.

a foglalkozások e részei a
legnépszerűbbek, hiszen ezeken a tárgyakon, dokumentumokon keresztül átélhetőbbé,
él ményszerűbbé vál nak az
elmúlt évszázadok történelmi eseményei. Már a foglalkozások megtervezésénél is
nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a magyar történelmet a diákok számára a világtörténelmi folyamatok szerves részeként tárgyaljuk, ezáltal elősegítsük azt, hogy a
tanulók korukat és benne saját és nemzetük helyzetét is
megfelelően tudják értékelni.
A tulajdonképpeni múzeumpedagógiai fo gl alkozás
érdemi része intézményünkben ez év februárjától indult
el A ma gyar ho n fo gl a lá s
fegyver- és viselettörténete
című, az alapiskolák hetedikesei számára szervezet t
rendhagyó történelemórával.
A foglalkozást e sorok írója
ho nfoglaláskori vi seletreko nst ru kci óban vezett e. A
kísérő t ört énelemt anáro k
egybehangzó véleménye szerint sikerült az előbb említett
történelmi ko rszakot a szó
szoros értelmében „kézzelfoghatóbbá” tenni a diákok
számára, hiszen a gyerekek

többek között a kezükbe foghatták őseink rettegett viszszacsapó íjának rekonstrukció ját , megcso dál hatt ák a
szinte művészi szakértelemmel összeállított fanyerget, a
míves bőrpajzsot. A vetített
képanyag segítségével tanulmányozhattuk az e korszak
tárgyain leggyakrabban előforduló palmettadíszes motívumokat.
A márciusi múzeumpedagógiai program az alapiskolák nyolcadik évfolyamos tanulóit szólította meg, melynek témája Mária Terézia kora és a komáromi földrengések. Az e havi foglalkozások
négy részből álltak. Elsőként
a diákok történelmi totót oldottak meg, majd Mária Terézia korának fontosabb történeti összefüggéseit tárgyaltuk a már szokásos vetített
képanyag segí t ségével . A
foglalkozás e részét a múzeumpedagógus vezette, majd a
tárgyalt korszak helytörténeti
vo natkozásait múzeumu nk
munkatársa, Mácza Mihály
történész mutatta be. Végezetül újra a múzeumpedagógus vette át a stafétabotot és
következett a tanulók véleménye szerint is a legizgal-
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masabb rész a korabeli tárgyakkal – ebben az esetben
főképpen a 18. századi fegyverekkel –, dokumentumokkal való ismerkedés. Nagy érdeklődést keltett a nebulók
körében annak az 1745-ből
származó oklevélnek a másolata, mellyel Mária Terézia
szabad királyi városi rangra
emel te Ko máromot . Tal án
még ennél is érdekfeszítőbb
volt a korabeli huszárfegyverekkel való ismerkedés. Az
elő adásoko n el hangzo tt ,
hogy a Mária Terézia háborúiban milyen nagy szerepet
játszottak a Magyarországon
felállított katonai alakulatok,
nem utolsó sorban a magyarországi illetőségű huszárezredek. A múzeum dolgozói –
köztük jómagam is – elégtétellel nyugtáztuk, hogy ezek
a „fiús” dolgok, vagyis az elöltöltős kovás puska, a korabeli huszárkarabély, a „dali
pár pisztoly”, a huszárszablya a lánytanulókat is éppúgy
leköti, mint a fiúkat.
A Magyar Kultúra és Duna
Mente Múzeuma a múzeumpedagó giai pro gramj ában
messzemenő en figyelembe
vette az ebbe bekapcsolódó
helyi alapiskolák igényeit, ezért úgy alakította ki tervezett foglalkozásainak témáit,
hogy abba az iskolák minden
felső tagozato s évfo lyama
bekapcsolódhasson. Ezt figyelembe véve javasol tu k
áprilisi témakörünket, mely a
régészet jegyében telik majd,
és a hatodikosok tananyagához kötődik. Májusban és júni usban a kil encedi keseké
lesz a terep, hiszen az I. és
II. világháború fegyvertörténetével, majd az azt követő
kommunista diktatúra vészkorszakával foglalkozunk az
iskolai év utolsó hónapjában.
Intézményünk múzeu mpedagógiai programját már a
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kezdetekkor szerettük volna
kibővíteni, és lehetőségeink
szeri nt minél több ko rosztályt bevonni a foglalkozásokba. Éppen ezért a 2005/
2006-os tanév második félévében az alapiskolások mellett az óvodások számára is
szervezünk mú zeu mpedagógiai foglalkozásokat, melyek az időszaki kiállításokhoz kapcsolódnak. Mivel a
múzeummal való i smerkedést nem lehet elég korán
kezdeni , fontosnak t artjuk,
hogy a legkisebbek úgy is-

legnagyobb lelkesedés „természetesen” a kirakós játékhoz kötődött, hiszen az ovisoknak l ehető ségü k nyíl t
egy-egy kiállított festményt
összerakni a puzzle segítségével. Fontos részét képezte
ezen korcsoport foglalkozásainak a kiállított műveken
látható motívumok azonosítása, keresése, ahogy az ovisok mondták: „a nagy kincskeresés”. A motívumokhoz,
mint pl. a kapu, csigavonal és
más, kö rjátékok kö tődtek,
hiszen ebben a korban a gyer-

Szabó Csekei Tímea művészettörténész az óvodásokkal

merkedjenek meg intézményünkkel, mint a gyermeklél ek számára i s cso dálato s
élmények tárházával. Ennek
reményében kerestük fel a
város óvodáit, és örömmel tapasztaltuk a kedvező fogadtatást.
A tizenöt fős öt-hat éves
gyermekekből álló kis csoportokban megvalósuló játékos, zenés, interaktív tárlatvezetéssel összekapcsolt múzeumpedagógiai foglalkozásokat Szabó Csekei Tímea,
múzeumunk művészettörténésze vezeti nagy sikerrel. Az
óvodások az eddigi foglalkozásokon megismerkedhettek
a tájkép és csendélet fogalmaival, játék közben kitértek
az évszakokhoz kapcsolható
szí nekre, hangu lato kra. A

mek egyik fő tevékenysége a
játék és az ehhez kapcsolható
játékos megismerés. Nagy örömünkre szolgált a kísérő
óvópedagógusok aktivitása –
a játékokban való tevékeny
részvételük, az óvodában tanult és a kiállított tárgyakhoz
köthető versek, mondókák,
énekek felelevenítése –, hiszen ez véleményünk szerint
nagyban befolyásolta a foglalkozások sikerességét.
A múzeumokról sokan beszélnek úgy, mint a művészet
templo mairól, a tu domány
szentélyeiről, magasztos vagy
éppen kritikus jelzőkkel. Ez
természetes. Az iskola és múzeum kapcsolatából azonban
mi ndkét fél profi tálhat. A
mindennapokban a kapcsolat
nemigen lehet kiegyensúlyo-
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zott, hiszen egy iskola, egy
pedagógus viszonylag kevés
mú zeummal áll kapcsolatban. A hosszabb távú kapcsolattartás mást jelent. Ha egy
iskola rendszeresen látogat
múzeumot, vagy a mi esetünkben bekapcsolódik annak múzeumpedagógiai programjába, rendszeres kapcsolatban áll annak múzeumpedagógusával, akkor az pozitívan befolyásolhatja az oktatás menetét, gyakorl atát és
bővítheti annak repertoárját.
A tanulók tudása, látóköre,
eszköztára bővülhet, gyökereihez való ragaszkodása erősödhet.
Ha egy múzeum több iskolával, osztállyal, pedagógussal áll kapcsolatban, akkor az
befolyásolhatja a kiállítások
témáját, tartalmát, kommunikációját. A múzeumpedagógus eszköztára bővülhet, és a
múzeumban történő változások nemcsak az iskolai, de a
többi látogató múzeumi élményére is jó hatással lehetnek.
A mú zeumpedagó gi a i lyen jellegű megfogalmazásában, kialakításában és műkö dtet ésében a F elvidéken
intézményünk úttörő szerepet játszik. Új alapokra helyeztük és módszertanilag is
kibővítettük múzeumunk és
az iskolák kapcsolatát, illetve
a történelem, művészettörténet és a néprajz oktatását,
mert Davi d Anderson u tán
mi is valljuk: „A múzeumok
lényegi részét képezik annak a tág a bb kulturá lis
környezetnek, amelyben az
iskolai tanulás folyik és fejlődik.” Vagy ahogy egyszerűbben megfogalmazhatnánk:
a múzeumnak ott kell lenni
minden magyar diák iskolatáskájában.
Kovács-Csomor Endre
múze umpedagógus
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Strassburgi pillanatképek
2006. április 2-a és 5-e között a Selye
János Gimnázium 44 diákjának lehetősége nyílt arra, hogy ellátogasson az Európa fővárosaként emlegetett Strassburgba. Bauer Edit képviselő asszony és
Duka Zólyomi Árpád képviselő meghívására árpilis 2-án érkeztünk meg az egykoron németajkú Elzász tartományba.
Lancz Attila, Sidó Árpád, Vincze Norbert, Száraz Krisztina és Mészáros Anikó
asszisztensek (akik egyúttal a program
szervezői, összeállítói is voltak) mindenben a szolgálatunkra álltak, szívélyes vendégl átóknak bizonyultak, akiknek fáradságos munkáját ezúttal is szeretnénk
megköszönni.
M i n d an n yi a n
nagy lelkesedéssel
készültünk az útra,
ho gy betekintést
nyerhessünk
a
Nyugat világába,
képet kapjunk az
emberek gondolkodásmódjáról, életstílusáról. Biztos vagyok benne,
hogy keserű szájízzel senki sem tért haza,
mindenki újszerű, fontos tapasztalatokkal
gazdagodott. Már maga a város ámulatba
ejtett minket, mely turisztikai látványosságaival, sajátos építészetével és kutúrájával hívja fel magára a figyelmet. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
Strassburg történelmi városközpontja a
közelmúltban felkerült az UNESCO világörökségi listájára. Maradandó élményt
kínált a Petit France is, amely valaha a
halászok és molnárok lakhelyéül szolgált,
mára a város egyik legfestőibb része faházaival. Az egész régióra rányomja bélyegét az a tény, hogy Elzász évszázadokig Németország szerves részét képezte,
ami legegyértelműbben az építészetben
nyilvánul meg.
A 14 órás buszutat követően este 10
körül érkeztünk meg szálláshelyünkre,
egy kétcsillagos hotelbe. A program másnap reggel vette kezdetét, reggeli után az
Európa Tanács épülete közelében elterülő
gyönyörű parkban töltöttünk el egy kis időt, majd elindultunk az Európai Parla-

ment felé. Az esős idő ellenére gyalog
tettük meg az odavezető utat, addig is a
város egy újabb szeletével ismerkedhettünk meg. A parlament épülete már távolról elbűvölő látványt nyújtott, kis várakozás után belülről is megtekinthettük
azt, ahol ebédet, kávét, illetve teát is kaptunk. Ezután egy beszélgetésre voltunk
hivatalosak Bauer Edit és Duka Zólyomi
Árpád képviselőkkel, akik szívesen válaszoltak kérdéseinkre. A parlament műkö-

désével kapcsolatban sok új információt
szereztünk, ismereteinket egy rövid dokumentumfilm segítségével is bővítettük.
Hogy a látogatás teljes legyen, még a plenáris ülésre is beülhettünk egy órára, ahol
a fülhallgatók segítségével akár anyanyelvünkön is hallgathattuk az eseményeket.
Az üvegmonstrumtól késő délután kellett
búcsút vennünk, ha fáradtan is, de maximális elégedettséggel tértünk vissza a
szállásra, ahol megkaptuk vacsoracsomagjainkat. Este a busz ismét a városba
indult. S ha egy kicsit megázva is, de bejártuk a várost. A napot este fél tizenegy
körül zártuk.
Az utolsó, keddi napunk ugyancsak jó
hangulatban telt, bár hivatalos programunkat felülírta az időjárás. Történt ugyanis, hogy a magas vízállás miatt kénytelenek voltunk lemondani a Strassburg
szívében tervezett sétahajózásról. Ám
szervezőink ezt a helyzetet is remekül
megoldották, a délelőtt folyamán így jutottunk el a közeli városkába, Obernaiba,
melyet a térség „legelzászibb” városának
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tartanak. Kétség sem fér hozzá, hogy igaz
a szóbeszéd, hisz a hangulatos kisváros
mindnyájunkat rabul ejtett hagyománytiszteletével, tipikus német építészetével,
boltocskáival, egyszerűségével és tisztaságával. A városháza reneszánsz épülete,
a katedrális vagy a Szt. Odill-kút ékes bizonyítékai annak, miként lehetséges a történelmi értékek megóvása a fejlődés
fenntartása mellett. Úgy vélem, sokat tanulhatnánk az ott élő emberektől, s nem
csak ezen a téren...
A délutánt már Strassburg központjában töltöttük, ahol a monumentális
No tre-Dame katedrális megtekintése u tán ki sebb
csoportokban folytattuk a városnézést . A nyüzsgő
belváros, a turisták
hada egyeseket
magával ragadott,
megi nt másokra
épp ellenkező hatást gyakorolt, ebből kifolyólag némelyek hosszú sétákkal ütötték el az
időt (meg kell jegyeznem: páran a
tüntető egyetemisták közé is keveredtek), míg a többiek a parkokban,
kis boltokban, kávézókban leltek menedékre. Mindenki megtalálhatta a számára
leginkább megfelelő programot a rendelkezésre álló szabadidőben. Ezért is gondolom, hogy dicséret illeti kirándulásunk
szervezőit, hisz nem terheltek minket végeláthatalan múzeumlátogatásokkal,
unalmas monológokkal, hanem lehetőséget biztosítottak az önálló programtervezésre, ily módon mindenki legjobb belátása szerint oszthatta be a kiszabott időt.
Véleményem szerint várakozásainkat
felülmúlta ez a Strassburgban eltöltött néhány nap. Bizton állíthatom, hogy mindnyájan az elégedettség jóleső érzésével,
hasznos tapasztalatokkal s életre szóló élményekkel gazdagodva tértünk haza. Ha
csak egy-két napra is, de betekintést nyerhettük a Nyugat mindennapjaiba, láthattuk, merre tart kicsi országunk; s megbizonyosodhattunk arról, hogy az irány
megfelelő, most már csak rajtunk áll vagy
bukik az ország felemelkedése.
Zuber Szilvia, Nagy Viktória,
Gőgh Anna, az SJG diákjai
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„A nevelés lényege a helyes vezetés!”
Harmadikos gimnazista koromban új tanárt kaptunk. Fiatal volt, okos, felettébb
csinos, csak... hihetetlenül szigorú és következetes. Most kollégaként az utóbbi tulajdonságaiért becsülöm leginkább. Az elért eredményei alapján neve már fogalom.
Diákjai, neveltjei bejárták szinte az egész
világot. Ő Szabó Endre, a komáromi Selye
János Gimnázium fizikatanára.
Éle ted felét ebbe n az intézményben
töltötted...
– Hát igen. 1975-ben érettségiztem Oláh
Imre tanár úr osztályában. Nyitrán végeztem matematika–fizika szakon, 1984-től tanítok a gimnáziumban.
Pályake zdő fiatal tanárként
nem lehetett egysz erű dolgod.
A mindennapi módszeres tanítás ebben az iskolában már akkor is csak egy részét képezte a
tanári munkának.
– Volt tanáraim, példaképeim
közé jöttem vissza tanítani. Egyrészt könnyű dolgom volt, emberségből, munkaszeretetből, a hivatás iránti alázatból még diákként
olyan példát kaptam, amelyet követnem nemcsak kötelességem,
hanem egyfajta erkölcsi igényem
is lett. Másrészt a hagyományok,
az elkezdett út a fizikatanításnak és a tehetséggondozásnak is irányt szabtak.
A Nemze tközi Fizikai Diákolimpiát
idén nyáron 37. alkalommal re nde zik
meg. Fel tudod sorolni a tanítványaink
által elért eddigi eredményeket?
– Természetesen, habár – nem kis büszkeséggel mondom – igen terjedelmes a lista. A legelső igazi nagy sikert Kis Petik
Katalin érte el, aki Salzburgban és Jénában
képviselte országunkat, iskolánkat. Varga
Tamás Ausztráliába (Canberra), Mize ra
Ferenc pedig az USA-ba és Pekingbe jutott
el. Az ő fizikatanára Szakál Ildikó volt,
jómagam szakköri tanárként foglalkoztam
vele. Európában – Angliában és Padovában
– versenyzett Kurucz Keve, Koltai Péter
és Rakyta Péter már Indonéziába utazott
erre a világversenyre. A következő két évben Rakyta Péter Bagócsi Szilviával Tai
Pei és Söul vendégszeretetét élvezhették.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a
nemzetközi olimpiai megmérettetés nagyon igényes és magas színvonalú verseny.
Tavaly például a világ 65 országából érkeztek versenyzők. Szlovákiát öttagú csapat
képviseli, s amire talán a legbüszkébbek
vagyunk, hogy hár om egymást követő
évben ebből az öttagú csapatból két diák

iskolánk tanítványa volt. Az országunknak
gimnáziumunk tanulói eddig 4 bronz- és
egy ezüstérmet hoztak haza.
Az idei A kate gória fizikaolimpiájának országos versenyét március 16-a és
19-e között tartották meg Eperjesen.
– Az országból 31 diák mérte össze tudását, az első tíz helyezett tekinthető a verseny győztesének. Négy diákunkból hárman az első tíz között végeztek. Konczer
József érte el a legjobb eredményt, ő 6.
lett, Kacz Krisztián a 9., Kajtár Gergely
pedig a 10. helyen végzett. Édes Zoltán
15. helyezésével a döntő eredményes ver-

senyzője lett, ez is elégedettséggel tölt el.
Fontosnak tartom ugyanis elmondani,
hogy Édes Zoltán és Konczer József korengedménnyel versenyeztek, „még csak” harmadikosok – ez azt jelenti, hogy a versenyre való felkészüléskor vállalják a nem kevés többletmunkát: önszorgalomból megtanulják a negyedikes tananyagot is, hogy egyenlő esélyekkel induljanak a versenyben.
Úgy hallottam, az elért eredményekre
nagyon büszke vagy.
– Konczer József az elméleti verseny
után toronymagasan vezetett, sajnos a 2.
versenynap gyakorlati része gyengébben
sikerült, így lecsúszott a 6. helyre. Eredményeink értékelésekor meg kell állapítanunk,
hogy diákjaink csapatként minden idők
legjobb teljesítményét nyújtották.
A fiúk számára a versenyzés még nem ért
véget, a közeljövőben egy válogató versenyre kerül majd sor, ekkor választják ki azt az
öt diákot, akik idén Szingapúrban vesznek
részt a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián.
Remélem, reményeink nem alaptalanok.
A 45 perces tanítási óra ezen eredmények elérésére kevés. Kitűnő fizikatanár
vagy, de igazi erősséged a tehetséggondozás, a szakköri munka. Az elért sikerek mennyiben tudhatóak be csak a te

munkád hatékonyságának?
– Semmiképpen sem csak az én érdemem. Először is a diák képtelen lenne megküzdeni a magas szintű fizikai problémákkal megfelelő matematikai tudás nélkül –
ebben nagy segítségemre vannak a matematikus kollégáim. Sőt, éppen Konczer József esetében én csak a szakköri tanára vagyok, fizikára Sebők István kollégám tanítja. Úgy gondolom, elsődleges feladatom
a tehetség felismerése és a megfelelő fokú
ösztönzés. Versenyzőim egytől egyig kiemelkedő képességű, okos diákok, de ez ilyen
szinten már nagyon kevés. Ahhoz, hogy a
fent említett eredményeket
elérjék, szinte a fizika megszállottjaivá kell válniuk. Egy
bizonyos szint felett a tudásvágy kielégítésének háttérbázisát kell biztosítanom, lehetővé téve például a budapesti
szakkörök rendszeres látogatását. Állandóan ösztönözni,
fanatikussá tenni őket – a
többi már rajtuk múlik. Az eredmények mögött rengeteg
önszorgalom rejlik, s persze,
az elődök sikereinek túlszárnyalása is hajtja őket.
A közel huszonöt éve tanító pedagógusnak mit adnak e zek az
eredménye k?
– Állandó munkát, hogy lépést tudjon tartani a gyerekekkel. Nem szégyellem bevallani, egyik-másik diákom túlszárnyal: a fiatal elmével, kreativitásukkal, gyors problémamegoldó képességükkel a sokéves gyakorlat, a rutin bizony nem mindig veheti fel
a versenyt. Örömmel tapasztalom, hogy a kiváló eredmények nem szédítik meg őket; mire a pályaválasztáshoz érnek, a szakma már
jól ismeri képességüket, nevüket, ők ennek
ellenére szerények és alázatosak maradnak.
A beszélgetések zárszavaként illik valami jót kívánni a riportalanynak. Tedd
meg ezt most te helyettem! Mit kívánnál
magadnak, a tanárnak?
– Közhelynek fog tűnni, de sok-sok lelkes diákot, a többi már a mi dolgunk. Tanárként és emberként is mindig Platón szavai jutnak eszembe hivatásommal – ha úgy
tetszik, küldetésemmel – kapcsolatban: „A
nevelés lényege a helyes vezetés, mely a
gyermek lelkét játszva vezeti el annak szeretetéhez, amiben a jövendő embernek tökéletesnek, az illető foglalkozás kiváló mesterének kell lennie.”
Tanár úr, köszönöm a beszélgetést!
Spátay Adriana
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Ünnepség a Selye János Gimnáziumban
Komárom. A Selye János
Gimnáziumban március 15-én
nem a megszokott megemlékezésre került sor. Az ünneplés 10 órakor kezdődött, mikor is felavatták a történelem
szaktantermet, amelyet Bíró
Luciánról neveztek el. A rendezvényen elhangzott, hogy
Bíró Lucián, az intézmény
jogelődjének számító bencés
gimnázium utolsó igazgatója
volt, aki nemcsak rendkívüli
tanáregyéniség volt, hanem
nevelő munkája megmutatkozott abban is, hogy a komáromi cserkészcsapat parancsnoka volt , több nagytábort is
rendezett és irányított. Bíró
Lucián az ifjúságot a történelem szeretetére és tiszteletére
Pszota Dávid (balról) átveszi az új igazolványokat Ovšonka
nevelte, tanítói munkája nem Márktól, a Rákóczi Szövetség gimnáziumi alapszervezetének
csak az iskola falai közé szoelnökétől, valamint Halzl Józseftől /középen/, a Rákóczi
rult. Élete és munkássága pélSzövetség elnökétől.
da lehet mindenki számára. A
névadó ünnepséget Kovácsné gimnázium igazgatóhelyettese ünnepünk. Az ünnep apropóDeák Irén történelem szakos méltatta.
ján a Rákóczi Szövetség elnötanárnő szervezte, Bíró LuciMárcius 15-e az egyik leg- ke, Halzl József ünnepélyes
án életútját Kustyán Ilona, a nagyobb nemzeti-történelmi keretek közt adta át a 33 új

tagnak a szövetség igazolványait. Az igazolványokat Pszota Dávid vette át a 2.B osztály
nevében. Az elnök úr Babits
Petőfi koszorúi című verséből
idézett: „Kelj, magyar ifjúság…” Halzl József elmondta,
hogy nagy öröm számára az,
hogy egy egész osztály belépett a Rákóczi Szövetségbe,
és ez a sok történelemszerető
diák hallgatott Babits felszólítására, amely örök érvényű.
Elmondta: fontosnak tartja,
hogy az ifjúság, amely majd a
jövő „embere” lesz, méltóképpen tudjon megemlékezni
a történelmi eseményekről, és
elősegítse a kisebbségi kultúra fejlődését is.
A diákság számára az ünneplés az aulában folytatódott, ahol megzenésített versek összeállítását hallgathatták
meg. A nap – szokás szerint –
délután a Klapka téren ért véget, ahol a diákönkormányzat
is elhelyezte az emlékezés koszorúját a Klapka-szobornál.

Hangversennyel ünnepelt a Komáromi Művészeti AI
Ha március 28., akkor tanítók napja. Ha tanítók napja és Komárom, akkor a hagyományokhoz hűen a helyi
művészeti alapiskola (MAI) pedagógusai nyilvános hangversenyt rendeznek.
Ez az iskola egyre nagyobb szerepet vállal városunk zenei életében.
Szinte zenei műhellyé nőtte ki magát.
Egyre gyakoribb, hogy nemcsak az
iskola növendékei szerepelnek a különböző városi rendezvényeken, hanem az iskola pedagógusai együtt lépnek fel növendékeikkel, illetve közülük egyre többen vállalják az önálló
szereplést is, művészi teljesítményeikkel örvendeztetve meg hallgatóságukat.
Most sem volt ez másként: a már
jól ismertek, de az „újoncok” is kitettek magukért. A rendezők változatos,
színes műsort állítottak össze, Bach-

tól és Mendelssohnon és Dvořákon át
Sztravinszkijig a dzsesszel bezárólag.
Az emlékezetes est szereplői az igényes
műveket tanári precizitással, szépen kidolgozva, átéléssel tolmácsolták. Az előadó művésztanárok név szerint: Balogh Rózsa /ének/, Bobálová Mária
/zongora/, Fekete Éva /fuvola/, Fekete
Vince /hegedű/, Hrabovská Elena /zongora/, Kalmár Beáta /zongora/, Kalmár
Zsuzsanna /zongora/, Lakatos László /klarinét/, Petr František /zongora/, Prágai
Marianna /zongora/, Sýkorová Eva /fuvola/, Zvirinský Pavol /trombita/.
Ahogy azt Fekete Vince, az iskola igazgatója a hangverseny kezdetén kívánta: művészi élményekben gazdag egy
órában volt részünk. Örömünkbe azért
némi üröm is vegyült, mert a Tiszti Pavilon patinás dísztermében csak egy jó
félháznyi közönség gyűlt össze. Ez a valóban nemes szórakoztató rendezvény

bizony sokkal nagyobb érdeklődést
érdemelt volna, annál inkább is, mert
a pedagógusok ünnepnapja alkalmából rendezték. Bár a hangverseny záróakkordjai után a felsorakozott szereplőket a szülők képviseletében Renáta Uhrínová virággal köszöntötte,
de mennyivel magasztosabb, örömtelibb lett volna az est, ha több szülő
és növendék tüntette volna ki jelenlétével a napi, sok fáradságot igénylő
munka mellett a szereplésre való felkészülést is vállaló tanárnőket és tanárokat.
Mi, akik jelen voltunk a koncerten
– annak a reményében, hogy a jövőre
rendezendő pedagó gusnapi hangversenyen „telt ház” lesz – az idei
hangverseny minden kedves közreműködőjének gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!
Stirber Lajos
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A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megalakulása
2006. március 28-án Budapesten tartotta alakuló ülését a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács (NTT), melyen az SZMPSZ is az
NTT tagjává vált.
A tehetségsegítő tanács fő célkitűzései:
– támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának,
segítésének, ők és mestereik elismerésének
különböző formáit, az
ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését és társadalmi
felelősségvállalását;
– állandó lehetőséget
ad arra, hogy a tagszervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és
kül földi példák tanulmányozásával,
szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új
támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlődését;
– szervezett formát kínál a bekapcsolódó
szervezetek igényeinek megfogalmazásá-

ra, a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek véleményezésére és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenőrzésére;
– véleményt nyilvánít a tehetségek segíté-

sével kapcsolatos kérdésekben, e véleményét a médiában megjeleníti;
– lehetőséget teremt arra, hogy a tagszerve-zetek a róluk szóló információkat közös weboldalon (www.tehetsegpont.hu),
kiadványokban, regionális információs
pontokon (tehetségpontok), regionális fórumokon és a médiában közreadják.
A NTT egyúttal létrehozta a Magyar

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét
mint közhasznú egyesületet, melynek alapító szervezetei: Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed, Erdély), Bolyai Műhely
Alapítvány, Bolyai Farkas Alapítvány a
Magyarul Tanuló Tehetségekért (Zenta, Vajdaság), Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Diákokért Alapítvány,
Logos Alapítvány (kistérségi iskolák), Magyar
Innovációs Alapítvány,
Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tehetséggondozó Társaság,
SZMPSZ, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Tehetséges Magyarországért Alapí tvány, Tehetségpártolók
Baráti Köre, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Géniusz mozgalom).
Az ülés részt vevői az NTT és az
MTSZSZ elnökének Csermely Péter
professzort választották meg, aki a Kutató
Tanárok Szövetsége és Kutató Diákokért
Alapítvány vezetőjeként már eddig is sokat tett a tehetségek felkarolásában.
Pék László

Kincskeresők
Regionális értékek et felkutató diák ok vers enynaptára – regionális fordulók
Helys zín
Időpont
Kapcs olattartó
Vers enyző is kolák
A I: Buzita, Pels őc, KF Tornalja,
Sajógömör

Torn alja

M agyar Közös s égi Há z

május 2.

Korda Edit

Ko márom

Eötvös utcai A I

április 12.

Kovács Tünde

Eötvös u. AI Komárom, IK Komáro m

Los on c

Építőipari Szakközépis kola

május 3.

Kučera Ottília
mérnök

A I: EJ Nagykapos , Ifjús ág u. Fülek,
M L Fülek, PL Ipolys ág, Ragy o lc, EK
Los onc, EG Léva, M TG Léva

Érs ekújv ár

Czu czor Gergely A lapis kola

április 19.

Búcs i Teréz
(AI M uzs la)

A I: Kürt, SJ Köbölkút, PS Ké ménd ,
EJ M uzs la , KM Búcs , Gímes , SZKSZ
Gúta, ÖK Udvard

Nag y meg yer

M agyar Tannyelvű
Gimnázium

április 24.

Varga Lás zló

A I: Nagymagyar, Baka, HJ Ekel, GS
Cs ics ó, M TG Na gymegyer, KA
Nagymegyer

Galánta

Ko dály Zoltán Gimnázium

április 26.

Szanyi M ária

A I: KZ Ga lánta, SZI Fels ős zeli, M D
Nagymács éd, Tallós , KZG Ga lánta

Ors zágos konferencia
Helys zín
Du n as ze rd ah ely

Építés zeti Szakmunkás képző

Időpont

Kapcs olattartó

máju s 11–12.

Szanyi M ária, 031/7807935, 0911-451024,
rpk.gai@s zmps z.s k
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A Magyartanárok Egyesületének
rendezvényei
HOG YAN

KEZDJÜNK HOZZÁ?

Szakmai vezető: Arató László
A tábor formája: 30 órás akkreditált továbbképzés (a
résztvevők tanúsítványt kapnak)
Helyszín: Szeged; szállás kollégiumi szobákban
Időpont: 2006. július 3. (hétfő) – július 7. (péntek)
Részvételi díj: 32 000 Ft; tagjainknak 30 000 Ft (mint tanári
továbbképzést az iskolák kifizethetik dolgozóiknak az összeget)
Jelentkezési határidő: 2006. május 15-ig
Az ötnapos tanfolyamon döntően kiscsoportos műhelymunka
folyik műelemzési és óravezetési gyakorlatokkal. A résztvevők
elsősorban módszertani segítséget kapnak, közös műelemzési
gyakorlatokon vesznek részt, a magyartanítás fontos problémáira
kaphatnak konkrét megoldási ötleteket, javaslatokat, módszereket. A táborban feldolgozandó témák között kiemelkedik Szabó
Lőrinc költészete, valamint Darvasi László prózája. (Mindkét
szerző írt olyan műveket, amelyek döntően középiskolásoknak,
olyanokat, amelyek szakiskolásoknak, és olyanokat is, amelyek
általános iskolásoknak valók.) Szó lesz Szeged irodalmi hagyományairól, lesz továbbá filmvetítés és filmvita.
Három szekcióban indulnak csoportok: általános iskolai,
gimnáziumi és szakközépiskolai, ill. szakiskolai tanároknak.
A tábor általános programjáról, valamint a korábbi táborokról
a http://magyartanarok.fw.hu honlapról kaphatnak tájékoztatást.
Jelentkezni lehet a következő címek valamelyikén: Magyartanárok Egyesülete, H-1088 Budapest, Múzeum u. 7.; Kossuth
Klub; me.tabor@freemail.hu.
A jelentkezők a részletes programot, az utazási információkat
és a befizetési csekket postán kapják meg.
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, levélcím, telefon, email; milyen iskolatípusban tanít? (jelentkezhet bármely csoportba!); iskolájának neve, címe, telefonszáma; melyik csoportban
kíván részt venni /általános iskolai, középiskolai, szakiskolai/.

S ZÖVEGEK

PÁRBESZÉDE

Az intertextualitás gondolata az irodalomban, az irodalomtudományban és a magyartanításban – konferencia és szakmai nap
Május 13. /szombat/, 10 óra, Országos Széchényi Könyvtár
Előadások: Margócsy István: A szövegköziség alapesete –
Weöres Sándor Negyedik szimfóniája*; Szegő János: Intertextualitás és hermeneutika; Kovács Gábor: A bolondság nyelve (Arany
János: Bolond Istók*); Vári György: Pictor Ignotus; Az intertextualitás kultúraelmélete Babits Mihály lírájában és esszéiben;
Fenyő D. György: Szövegek párbeszéde az irodalomtanításban
Kerekasztal-beszélgetés: Tóth Krisztina, Kovács András Ferenc és Szilágyi Ákos költők részvételével Tamás Ferenc vezeti
Szemináriumok (választható, 14.30–16.00)
– Arató László: Rájátszások, vendég- és elődszövegek Tóth
Krisztina néhány versében
– Baranyai Katalin: Az utazás archetípusa – az Odüsszeia és
Márai Sándor Béke Ithakában című regénye*
– Tamás Ferenc: Vendégszövegek és rájátszások Parti Nagy Lajos
verseiben
– Vojtek Sándor: Bolond Istók – háromszor (Petőfi Sándor, Arany
János és Weöres Sándor művei*)
* Kérjük, a műveket olvassák újra!
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SZMPSZ-projekt felzárkóztatása
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége közpo nt i irodáj a és szakért ői
csoportja Jókai Tibor irodavezető koo rdi nál ásával a
HTMH Szülőfö ld Alap támogatásával nemzetközi projekt előkészítésén dolgozik.
Mi ndennapi o ktató -nevelő
munkánkból tudjuk, hogy az
alapiskolákban magas a sajá-

Az iskolai segítő hálózat
tagjai hazai szakemberek, iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akik anyanyelven
foglalkoznak majd a tanulókkal.
Az ő közreműködésükkel
az iskolába lépéskor kiszűrhetőek lennének az írási, olvasási, számolási, figyelem-

tos tanu lási nehézségekkel
küszködő tanulók százalékaránya, de a gyakorlatban jelenleg nekik nyújtott szakszerű magyar nyelvű gyógypedagógiai segítség elenyésző, nagyon kevesen jutnak
hozzá. Az iskola jelenleg oktatás- és teljesítménycentrikus, a lemaradóknak, speciáli s i gényű eknek nyújt andó
segítség sokszor meghaladja
a lehetőségeit.
A projekt célja olyan iskolai háló zat létreho zása, amely a sajátos tanulási nehézségekkel küzdő, gyakran
diszfunkciós gyermekek szakszerű ellátásához, folyamatos
fejlesztéséhez, az iskolákban
szaporodó, súlyosbodó nevelési, magatartási problémák
kezeléséhez, a (kül önbö ző
okok miatt) hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához nyújtana segítséget.

és/vagy magatartászavaros,
illetve a fejlődésükben megkésett gyerekek, és a korrekció időben elkezdődhetne. A
pedagógus napi munkáját kiegészítené, segítené a szakszerűen tervezett és végrehajtott felzárkóztatási folyamat
az iskolapszichológus, gyógypedagógus segítségével.
A projektbe gyakorló hazai és magyarországi szakértőkkel együtt aktívan bekapcsolódik a Selye János Egyetem is, amely a jövőben akkredit ál t to vábbképzéseken
biztosítaná megfelelő számú
szakember képzését, illetve
átképzését. Jelenleg több régióban kérdőíves adatfelmérés folyik a kiválasztott hazai
magyar tanítási nyelvű alapiskol ákban, melyet az adato k kiértékelése, elemzése
követ.
Vörös Mária
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Tankönyvgondok
A 2005/06-os tanév indulásakor – az
előző évekhez hasonlóan – szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy sok tankönyv nem érkezett meg a szállítótól
/AD REM/, mert nincs is raktáron, hiányzik az utánnyomás, a készletek hiányosak. Eltelt fél esztendő, a hiányzó
tankönyvek csak nem érkeztek meg, és
félő, hogy 2006 szeptemberében ismét
úgy indulunk, hogy hiányozni fognak.
A tankönyvhiánynak több oka is
lehet.
1. Nincs tervezett utánnyomás.
Figyelembe kellene venni, hogy egyegy tankönyv legfeljebb 5 esztendeig
használható, azután feltétlenül ki kell
cserélni, mert elhasználódott, elnyűtt,
koszos. Ebből következik, hogy bizony
ötévenként a sikeres, jól bevált tankönyveket ú jra kell ene nyomtat ni .
Minden bizonnyal időnként fel kellene
mérni a szükségleteket. Erre egy viszonylag egyszerű kérdőív is megfelelne. Jelenleg vannak olyan tankönyveink, amelyeket már tizedik éve használnak tanulóink, nem tudjuk őket mással
helyettesíteni.
2. A pedagógusok nem tervszerűen
és nem rendeltetésszerűen választanak könyvet.
A hetvenes, nyolcvanas években abból tanítottunk, amit elénk tettek, nem
volt választék. A kilencvenes években
néhány tantárgyból többféle kínálat is
megjelent, ill. magyarországi kiadók
piacot keresve ajánlgatták a könyveket,
s az e téren tapasztalatlan pedagógusok
próbálgatták egyiket-másikat anélkül,
hogy megvizsgálták volna, mi lenne a
legmegfelelőbb abban a közegben, ahol
ők tevékenykednek. Az is előfordult,
hogy évente váltottak tankönyvet, így
aztán nem csoda, ho gy el fo gyt ak a
készletek, miközben valószínűleg néhány iskolában a raktárban porosodnak
az egy-két éven át használt példányok.
Másutt meg nem volt, nincs elegendő
belőlük.
3. Nem arányos a kínálat minden
tantárgyból.
Hiányzik a tervszerűség. Egyes tantárgyak esetében 2-3 kínálat is megjelent, míg más tantárgyak esetében egyáltalán nincs újabb, korszerűbb tankönyv.
Általában az van, hogy a szerző /pedagógus/ a szakterületén, alsósoknál kedvenc tantárgy esetében, jó ötletekkel áll

elő, s megpróbálja tankönyv formájában megval ósí tani . Gazdaságosság
szempontjából azonban helyesebb lenne, ha felmérés, pályázat kiírása után
jelentkeznének szerzők azon a területen, ahol szükség van erre.
4. A magyarországi kiadványok
esetében első helyen nem mindig a
szakmaiság, hanem a piacszerzés a
meghatározó.
A magyarországi tankönyveket pedagógusaink nem körültekintően rendelik, s nem körültekintően alkalmazzák. Nem mind arany, ami fényli k!
Nem minden tankönyv alkalmazható
jól nálunk. A tankönyválasztásnál az

olvasók figyelemébe ajánlom a Pedagógusfórum márciusi számában megjelent kritériumokat a tankönyvválasztással kapcsolatban is.
Mely tantárgyak küszködnek tankönyvhiánnyal?
Alsó tagozatos olvasókönyvek a harmadik, negyedik osztály részére mintegy tíz éve jelentek meg utoljára. A
nyelvtankönyvekkel hasonló a helyzet.
Igaz, megjelent az apáczais tankönyvek
adaptált változata, de nem biztos, hogy
minden pedagógus ezt választja. A mi
szerzőink tankönyvei is vannak olyan
színvonalasak, helyenként még jobbak
is, tematikájukat tekintve jobban illenek a mi iskoláinkba, ezért méltánytalan ezeket mellőzni, teljesen elhagyni,
a tankönyvkiadó mégis ezt tette, hiszen
nem nyomtatta újra a mieinket, hanem
kissé átírva megjelentette a magyarországiakat.
Az alsó tago zatos szlovák nyelvkönyvek esetében most már három tankönyvcsalád vetekszik egymással: Mi-
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ku li , Csu ka, Ádám, Orvo s könyvei
mellett ott a Szkabela–Bóna kínálat, s
újabban az Y-os kiadványok már a második osztálytól. Ez természetesen nem
lenne baj, ha nem venné el a kiadótól a
más tantárgyakra szánt energiát. Mert
mivel magyarázzam, hogy az alsós matematikakönyveink o lyan rongyosak,
hogy elviselhetetlen, mégsem adnak ki
újakat. Még szerencse, hogy a hozzájuk
tartozó munkafüzeteket viszonylag időben küldik. Nem elég az alsó tagozatos honismeret, természetismeret tankönyv, hiába rendelünk évek óta, elfogyott, mondja a szállító, nincs utánnyomás.
A felső tagozaton is hiányoznak a
magyar irodalom és nyelvtankönyvek.
Évek óta nem küldenek a nyolcadikos
és kilencedikes tanulók részére. Ezekre
azért is szükség lenne, mert a Monitor
kérdései kizárólag e tankönyvekből indulnak ki.
Nem következetesen adják ki a fizikatankönyveket, hiányzik a megfelelő
kémia-, természetrajz-, s a szlovák nyelvre sem kaptunk elég tankönyvet. Egyik
osztály részére a Jožo-Fero változatot
kínálják, másik osztály részére az Yos változat áll rendelkezésre, pedig ugye az ideális az lenne, ha az egyes évfolyamok egymásra épülhetnének.
A történelemkönyvek közül egyáltalán nem tudnak küldeni a tankönyvhöz
tartozó naplót, ill. a második félévre
tervezett Szlovákia a középkorban, újkorban, legújabb korban példányokból
sem kapunk évek óta, bár tudjuk pótolni a kitűnő Simon-féle tankönyvekkel.
Teljesen hiányoznak a speciális tankönyvek az arra rászoruló tanulók részére. Sem alsó, sem felső tagozatos
könyveink nincsenek, pedig, sajnos, ezekből egyre több kellene, mert egyre
több a sérült gyermek.
Mindebből az következik, hogy jobban követni és koordinálni kellene a
tankönyvkiadást, tankönyvpiacot, mert
most úgy látszik, hogy nincs gazdája,
ennélfogva sok a fogyatékossága. Jelen
pillanatban sem világos még, hogy a
következő t anévben mire számíthatunk, mivel csak május végére dől el,
hogy mit tud/nak/ vállani a kiadó/k/.
Félő, hogy ennek megint hiány, kapkodás, keresgélés, kölcsönkérés, fénymásolás lesz a vége. Ez pedig egyáltalán
nem tesz jót az iskolai munkának.
Bohák Valéria
az Érse kkétyi MTNY Egyház i AI
igaz gatója
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Bolyai Nyári Akadémia 2006
A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége felhívja az érdeklődő
pedagógusok figyelmét,
hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége meghívására 45
felvidéki magyar pedagógus vehet részt 2006.
július 16-tól 22-ig a XIV.
Bólyai Nyári Akadémián.
Jelentkezni a honlapunkról (www.szmpsz.
sk) letölthető jelentkezési letölthető jelentkezési
lapon lehet 2006. május
17-ig. Bővebb felvilágosítást Jókai Tibor irodavezető ad (tel.: 035/7713572 vagy a 035/7714755, illetve e-mail cím:
szmpsz@szmpsz.sk).
Az SZMPSZ Komáromból autóbuszt indít.
Minden jelentkező június 5-ig írásbeli értesítést kap. Jelentkezni a
következő tanfolyamokra lehet.

Ssz.

Tanfolyam megnevezése

Helyszín

1

Magyar nyelv és irodalom

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

2

Nyelv, s zöveg, stílus

3

Angol

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

4

Német

Segesvár, Gaudeamus Ház

5

Matematika

6

Fizika

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

7

Kémia

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

8

Biológia

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

9

Földrajz

Nagybánya, Németh Lás zló Gimnázium

10

Történelem

Kolozs vár, Apáczai Csere János Líceum

Szováta, Teleki Oktatás i Központ

Segesvár, Gaudeamus Ház

11

Ének-zene

Székelyudvarhely, Dr. Palló Imre Műveszeti Líceum

12

Vizuális nevelés

Székelyudvarhely, Dr. Palló Imre Műveszeti Líceum

13

Mérnök-tanárok

Székelyudvarhely, Bányai János Műs zaki Kollégium

14

Testnevelés

15

Osztályfőnöki

Szováta, Teleki Oktatás i Központ

16

Nevelés lélektan

Szováta, Teleki Oktatás i Központ

17

Multimédia

Cs íkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

18

Számítástechnika – tanárok

Cs íkszereda, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

Seps is zentgyörgy, Mikes Kelemen Líceum

19

Médiainformatika

20

Mentálhigiéné pedagógusoknak

Seps is zentgyörgy, Mikes Kelemen Líceum

Cs íkszereda, Sapientia EMTE

21

Kézművesség

Seps is zentgyörgy, Mikes Kelemen Líceum
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Fakultatív magyar nyelvoktatás

Békés-Tarhosi Nyári Zenei Napok
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége felhívja az érdeklődő pedagógusok figyelmét, hogy Békés városa meghirdeti 2006 nyarára a Békés-Tarhosi Nyári Zenei Napokat.
A nyári továbbképzések programján
pedagógusok továbbképzése és zenei kurzusok szerepelnek.
1. KŐRÖSI NYÁRI AKADÉMIA,
ÉNEK-ZENEI SZEKCIÓ
2006. július 1–9.
A határon túli magyar énektanítókat és
óvodapedagógusokat tizedik alkalommal
várja jubileumi ének-zenei továbbképzésre a szervező, a szarvasi Tessedik Sámuel
Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara.
Az 57 órás tanfolyamot a Kodály-módszerre épülő, ének-zenei tantárgyi, módszertani, elméleti és gyakorlati programok
jellemzik. A tanárok neves szakemberek,
Gulyás György tehetségmentő iskolájának
neveltjei, akik az ének-zene és a kóruséneklés iránti elhivatottságot és a szakmai
tudást kívánják továbbadni a hallgatóknak.

2. SZÉP MAGYAR BESZÉD, TANÁRI TOVÁB BKÉP ZŐ TANF OLYAM: 2006. július 1–9.
Anyanyelvünk a nemzet egyik összetartója, melynek történetével, nyelvtanával,
szókincsével, nyelvjárásaival, stílusbeli
szépségeivel, kultúrájával foglalkozik a
tizenharmadik alkalommal meghirdetett
nyelvművelő tanfolyam. Kiváló magyar
nyelvművelő és zenei szakemberek előadásaira várjuk a határon túli érdeklődőket. A tanfolyam szakmai irányítója dr.
Szathmári István egyetemi tanár.
Mindkét továbbképzésre a határon túli
magyar jelentkezőnek a részvétel térítésmentes. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon lehet május 20-ig.
Bővebb felvilágosítást Jókai Tibor
irodavezető ad (035/7713572, 035/7714755; szmpsz@szmpsz.sk).
A programon szerepelnek még zenei
jellegű szaktáborok, kurzusok diákok,
zeneiskolás, zeneművészeti szakközépiskolás vagy továbbképzős fiatalok részére, melynek részletei megtekinthetők a
www.bekesvaros.hu honlapon.

Temes vár, Bartók Béla Líceum

Bartók-konferencia
Komáromban
Tisztelt igazgató asszony, igazgató
úr, kedves kollégák!
A Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Selye János Egyetem
és a kecskeméti Kodály Intézet 2006. május 24–25-én Komáromban zenepedagógusok részére Bartók-konferenciát szervez a zeneszerző születésének 125. évfordulója tiszteletére.
Rendezvényünk május 24-én 12.00 órakor kezdődik a komáromi Selye János
Egyetemen.
Tisztelettel kérem önöket, hogy a nevelőtestület körében propagálják rendezvényünket, mely nemzeti identitástudatunk
és kulturális hagyományaink ápolásához
járul hozzá, s egyben szakmai programok
is. A konferenciára való jelentkezés határideje április 21-e volt.
Bővebb felvilágosítást Jókai Tibor, az
SZMPSZ irodavezetője ad a 035/7714775
telefonszámon.
Jókai Tibor

PEDAGÓGUSFÓRUM

2006. április

Röplabda emléktorna

A Nagytárkányi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola volt a házigazdája a
2006. március 23-án immár harmadik
alkalommal megrendezett Vanczák István röplabda emléktornának. Vanczák
István pedagógus, iskolaigazgató, polgármester volt, aki aktívan bekapcsolódott a
kulturális és sportéletbe. Felkarolta a fiatalokat. A kiváló pedagógust a halál egy röplabdatornán érte.
A rendezvényt Főző Péter /az SZMPSZ
Királyhelmeci Területi Választmánya sportbizottságának elnöke/, Kopasz József
/Nagytárkány polgármestere/ és Lázár
László /a helyi alapiskola igazgatója/ nyitotta meg. Később a sportrendezvényen
megjelent Szuperák Mária, az SZMPSZ

Királyhelmeci Területi Választmányának
elnöke. A versenybe Bodrogszerdahely,
Szomotor, Zétény, Nagygéres, Királyhelmec, Nagykapos és Nagytárkány alapiskoláinak pedagógusokból álló csapata kapcsolódott be. A torna színvonalát növelte
a kitartóan küzdő magyar tanítók „harca”.
A Vanczák István-vándorserleg a helyi
alapiskolából a Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában talált új otthonra egy teljes évre.
„S míg tetteimet emlegetik,
s komoly szavakkal nevezgetnek engem,
ők dicsekednek, büszkén énhelyettem:
Közülünk származik!”
/Váci Mihály: Származás/
Bajzák Katalin

Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság

Később kezdődnek a felvidéki selejtezők
Különböző okokból később kezdődik
a Felvidéken a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság. A szervezőbizottság
jelenleg dolgozza fel a beérkezett jelentkezéseket, készíti a csoportok beosztását,
illetve jelöli ki a selejtezők, regionális
döntők helyszíneit, időpontját. A tervek
szerint május első hetében kezdődne a versengés, a döntők május végén és június elején lesznek. A labdarúgótorna győztesei
június végén részt vesznek a Magyarországon lebonyolítandó döntőben, melynek
kicsúcsosodása a Fradi pályáján lesz. A
többi sportág /asztalitenisz, kézilabda,
sakk/ győztesei pedig majd novemberben
képviselik régiónkat a Bükkfürdőn megrendezendő döntőben.
A tavalyi évhez viszonyítva örömteli
dolog, hogy az idén lényegesen többen
neveztek be a versenybe, és míg tavaly

gyakorlatilag csak csallóközi és mátyusföldi csapatok vetélkedtek, most szinte az
egész országból – Kassától Pozsonyig –
jelezték részvételi szándékukat az iskolák.
Mint köztudott, az idén új sportággal
bővül a rendezvénysorozat, a sakkal, amely iránt szintén nagy az érdeklődés. Tehát már nemcsak az ismert sportágak keltették fel az érdeklődést, hanem az első
ízben induló sakk is.
A szervezők hamarosan minden résztvevőt értesítenek a lebonyolítás mikéntjéről. Mindenkinek sok sikert, jó versenyzést és győzelmet kívánunk. A pedagógusszövetség honlapján szintén tájékoztatjuk
az érdeklődőket a versenyekkel kapcsolatos aktuális eseményekről.
A szervezőbizottság nevében
Ibolya Olivér
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Munkatársaink
figyelmébe!
Tájékoztatjuk külső munkatársainkat, hogy a beküldött írásokért akkor tudunk honoráriumot
fizetni, ha annak a terjedelme eléri a 4-5 flekket. Természetesen
figyelembe vesszük a rövidebb
cikkeket is, ezeket – miután elérik
az említett terjedelmet – összegezzük, s küldjük a honoráriumot.
A félreértések elkerülése végett kérjük munkatársainkat, írásaikkal együtt küldjék el pontos
címüket, telefonszámukat és számlaszámukat is.
Az írásokat lehetőség szerint a
pedfo rum@ szmpsz.sk e-mai l
címre vagy hagyományos levélként a főszerkesztő postacímére
küldjék /Lendvay Tibor, 93601
Šahy, Tabánska 2./.

Újra igénybe vehető a
szakkönyvvásárlási
kedvezmény
A határon túli magyar pedagógusok és oktatók számára ismét megnyílt
a kedvezménytörvény alapján járó
szakirodalom-vásárlási kedvezmény,
így 2006. április 24-től újra felhasználható a támogatás, melynek összege
2006-ban változatlanul tizennégyezer
forint. A kedvezmény levásárlásának
feltétele, hogy a jogosult érvényes határon túli pedagógusigazolvánnyal,
ill. oktatói kártyával rendelkezzen. Azon jogosultak, akik 2005-ben nem
tudták igénybe venni a támogatást, ez
idei keret mellett a tavalyi összeget is
levásárolhatják.
A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (KELLÓ) az alábbi könyvesboltjaiban biztosítja a kedvezmény
igénybevételét: Kódex Könyváruház
(Budapest, V. kerület, Honvéd utca
5.), Kazinczy Ferenc Könyvesbolt
(Szeged, Jósika u. 34/a.).

A holnap iskolája
Informatikai konferencia Füleken

A Géniusz Polgári Társulás volt a
kezdeményezője annak a szakmai
konferenciának, mely a sokatmondó
A holnap iskolája elnevezést kapta.
Először 2006. március 31-én Füleken
találkoztak a Közép- és Kelet-szlovákiai kerület magyar iskolaigazgatói és
informatikusai, májusban további két
hasonló konferencia lesz Komáromban és Dunaszerdahelyen.
A rendezvény célja az volt, hogy
a hazai szakemberek első kézből ismerkedjenek meg az oktatásban alkalmazható informatikai eszközökkel, oktatóprogramokkal. A konferencián részt vett Szigeti László oktatási miniszter, aki a közoktatás helyzetéről és fejlesztési terveiről beszélt.
A találkozó végén Csepeli György,
az MK Informatikai és Hírközlési
Minisztériumának államtitkára informatikai oktatócédéket adott át 30
szlovákiai magyar középiskola képviselőjének.

A BEMUTATÓN ELHANGZOTT
INFORMÁCIÓKRÓL, ESZKÖZÖKRŐL

Sulinet Digitális Tudásbázis
/SDT/ – elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelő rendszer, melyet a mindennapi tanítási-tanulási folyamatban tanárok és diákok egyaránt
felhasználhatnak. Az SDT rendszerben elérhető minden közismereti tantárgy középiskolai tananyaga, több
százezer önállóan is felhasználható
tananyagelemmel (kép, mozgógép, animáció, szöveg, hang). A tananyagtartalom folyamatosan bővül a törzsanyagot kiegészítő kisebb-nagyobb

modulokkal, így gyűjteményekkel,
tesztekkel, kereszttantervi anyagokkal, általános iskolai tananyagokkal.
Az SDT keretrendszerben levő tananyagok és azok elemei szabadon felhasználhatók a tanítás során. A digitális tananyagokhoz módszertani információk tartoznak, de tetszés szerint át is alakíthatóak az adott tanári
igényeknek és módszertani céloknak
megfelelően.
A Lapoda egy egyszerű, könnyen
megtanulható és kezelhető szerkesztő
program, amely a multimédiában rejlő lehetőségek teljes palettáját felvonultatja. A szerkesztővel előállított
bemutató, tananyag vagy óravázlat a
szöveges adatokon, rajzokon, képleteken kívül digitális eszközökkel előállított hangfelvételeket, álló- és
mozgóképeket, valamint ezek programozott variációját tartalmazhatja.
A Lapoda használható egyszerű prezentáció készítésére, vetítésére és öntanulást segítő komplex tananyag elkészítésére is. A tananyagok tovább-

szerkeszthetők, átdolgozhatók, ami elősegíti a minél jobb felhasználhatóságot.
TáblaPC – speciális kézírás-felismerő laptop, gépre viszi a kézzel írt
szöveget, teljes értékű laptopként is
használható az összes megszokott
funkciójával. Diákok és tanárok számára a következő évek egyik legtöbbet használt eszköze lesz.
A Manó CD sorozat (Manó ABC,
Manó Olvasás, Manó Nyelvtan, Manó Matek, Manó Angol stb.) óvodások, alsósok és felsősök számára készült. A programok szórakoztató, ugyanakkor fejlesztő feladatokat tartalmaznak, megmozgatják a fantáziát,
fejlesztik a figyelmet, az összpontosítást, a beszédkészséget, valamint a
gondolkodás alapjait: az analízist, a
szintézist, a csoportosítást és a fogalomalkotást.
ECDL – az informatikai írástudás
bizonyítványa. A PC használatához
szükséges valamennyi ismeretet garantálja, minőségorientált, az EU által
támogatott és felügyelt vizsgarendszer, a hardver és a szoftver típusától
függetlenül biztosítja az alapvető alkalmazásokban való jártasságot. A
vizsga moduláris jellegű, adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni. Szlovákiában ECDLvizsgát bármely akkreditált ECDLvizsgaközpontban lehet tenni. A bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell teljesíteni, ezek bármelyike
bármely vizsgaközpontban letehető.
-lt-

