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Szövetségünk vezetése az új
szlovák kormány létrejöttét követően levélben szólította meg
Ján Mikolaj oktatási minisztert,
hogy a nemzetiségi oktatás kérdéskörének áttekintése céljából
fogadja az SZMPSZ képviselőit.
A találkozóra augusztus 24én került sor az oktatási minisztériumban. A megbeszélésen a pedagógusszövetséget Pék László
országos elnök és Fibi Sándor, az
Intézményvezetők Országos Társulásának vezetője képviselte.
Ján Mikolajnak, aki szívélyesen fogadott bennünket, látogatásunk céljaként elmondtuk, szívesen vennénk, ha a megváltozott
politikai viszonyok nem hatnának negatívan a nemzetiségi oktatásra és iskoláink mindennapi
életére. Kifejtettük annak fontosságát, hogy diákjaink az anyanyelvű oktatás keretében váljanak tisztességes emberekké, és
szerezzenek a kor követelményeinek megfelelő ismereteket. Kértük őt arra, hogy időszakonkénti
konzultációkkal építsünk ki egymással korrekt kapcsolatokat, és
időben előzzük meg a konfliktusok kialakulását. A miniszter úr
megjegyezte, hogy jó kapcsolatokat kíván fenntartani szövetségünkkel, nincs szándékában a
nemzetiségi oktatás terén olyan
lépéseket tenni, melyek megrontanák a magyar–szlovák viszonyt
az oktatásügy területén.
A látogatás során alkalmunk
volt bemutatni szövetségünk tevékenységét, melyről a megalakulásunk 15. évfordulójára készült kiadványt átlapozva elismerőleg szólt.
Tájékoztatott bennünket arról, hogy az OM Nemzetiségi Főosztályán megüresedett hely betöltésére rövidesen pályázatot írnak ki, és szeretné, ha számára
és számunkra is megfelelő személy kerülne a főosztály élére.
Ennek kapcsán megkértük őt arra, hogy a főosztály szerkezetének átalakítása során tehermentesítse a főosztály munkatársait
azon feladatok (a kábítószerfüggő fiatalok problémáinak kezelése és az iskolai nyomtatványok
aktualizálása) ellátásától, melyek
elvonják a munkatársak energiá-

ját a nemzetiségi oktatással öszszefüggő kérdések megoldásától.
Igényként fogalmaztuk meg
az Állami Pedagógiai Intézet magyar részlegének létrehozását.
Az oktatás színvonalának vizsgálatára szolgáló Monitor program
folytatását, az oktatás tartalmi átépítését, az anyanyelv és a szlovák nyelv hatékony oktatására
megfelelő módszertan kidolgozását, a tankönyvkiadók kínálatának javulását csak kiépített
szakmai háttérintézmény-rendszer keretében színvonalas munkát végző szakemberek, csoportok tevékenységével látjuk megoldhatónak. A miniszter úr említette, hogy az Állami Pedagógiai
Intézet munkájának erőteljes javulását csak egy új vezető kinevezésével tudja elképzelni.
Mivel a kormányprogram is
kiemelten foglalkozik a pedagógushivatással járó igényes szakmai és erkölcsi követelmények
fontosságával, kértük a minisztert az anyanyelven folyó pedagógus-továbbképzés rendszerének kialakítására, egy önálló, magyar, állami támogatással működő módszertani központ létrehozásának szükségességére, mely
feladatok ellátása céljából hoztuk
létre a Comenius Pedagógiai Intézetet.
Ján Mikolaj felvetéseinkre válaszolva ígéretet tett egy, a nemzetiségi oktatás irányítását segítő
tanácsadó testület létrehozására
az SZMPSZ bevonásával. A tanácskozás során felmerült még
a szlovák nyelv hatékony elsajátítására tett erőfeszítések kérdésköre és a Selye Egyetem további
fejlesztésével összefüggő akkreditációk támogatása.
Bízni szeretnénk abban, hogy
a találkozó folytatásaként – a
gesztusok szintjén tapasztalt barátságos fogadtatást követően – az
oktatási miniszter nem az 1994/
1998 közötti időszak oktatásirányításának szellemét hozza viszsza, de lehetőséget teremt arra,
hogy a szlovákiai magyar oktatási intézmények, intézetek és szervezetek az Európában általánosan elfogadott értékrend szerint
végezhetik munkájukat.
Pék László
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Országos tanévnyitó Nagykaposon
2006. szeptember 2-án a
nagykaposi református templomban került sor a szlovákiai magyar iskolák hetedik
országos tanévnyitójára.
Megnyitójában Szuperák
Mária, az SZMPSZ OV alelnöke kiemelte, hogy az Ungvidék 2003 után másodszor
ad otthont ennek a rangos
rendezvénynek. Ez megtiszteltetés és egyben elismerés
is a Tőketerebesi és Nagymihályi Területi Választmány,
illetve az itt működő pedagógusok részére.

Az ünnepség résztvevői
között volt Bugár Béla, az
MKP elnöke, Varga Attila,
az MK Oktatási és Kulturális
Minisztériumának főtanácsosa, Riskó Nagy László,
az MK pozsonyi nagykövetségének főkonzulja, Szigeti
László, az MKP alelnöke,
Szögedi Anna, Pásztor István, Andruskó Imre és Simon Zsolt, az MKP parlamenti képvi sel ői, Al be rt
Sándor, a Selye János egyetem rektora.
Az ökumenikus istentisz-

telet után Bugár Béla köszöntötte a magyar pedagógusokat, diákokat és szülőket. Ezután Szigeti László tanévnyitó beszéde következett, majd
Pék László, az SZMPSZ OV
elnöke üdvözölte a pályakezdő peda gógusokat . Nagy
Magdolna nyugdíjas pedagógus ugyancsak a pályakezdő pedagógusokhoz szólt.
Albert Sándor, a komáromi
Selye János Egyetem rektora
köszöntőjében a pedagógusküldetés és elhivatottság fontosságáról beszélt.

Részlet Bugár Béla, az MKP
elnökének köszöntőjéből
Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy még életképes a
magyar közösség, még képes
önálló iskolarendszert fenntartani. A helyszín, a templom, szimbólum, az összefogást jelképezi, az iskolák és
a templom összefogását. Az
iskola és a templom az a két
intézmény, amely a történelem viharaiban is segített abban, hogy megmaradjunk

magyarként. Az elkövetkező
időszakban is óriási jelentősége lesz az iskolának. Nemcsak az a feladata, hogy lexikális tudással ruházza fel a
diákokat, hanem az is, hogy
emberi tartást adjon, hogy
megtanítsa a diákokat magyarként élni. Megtanítsa az
öntudatra, s arra is, hogy
mindenhol vallják meg nemzeti hovatartázásukat.

Az ünnepségen a nagykaposi Erdélyi János MTNYAI
elsősei is bemutatkoztak, a
rendezvényt a helyi Csemadok ASZ mellett működő Erdélyi János Vegyeskar műsora egészítette ki s tette emlékezetessé.
Az országos tanévnyitó
befejezéseként a résztvevők
felhívást intéztek a magyar
szülőkhöz, pedagógusokhoz
és diákokhoz, és állásfoglalásban ítélték el az utóbbi hetekben megszaporodott magyarellenes megnyilvánulásokat.
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A magyar iskola a szellemiségétől magyar
Szigeti Lászlónak, az MKP alelnökének tanévnyitó beszédéből
Hat évvel ezelőtt Deákiba invitáltunk mindenkit, aki fontosnak tartotta, hogy a magyar iskolák országos tanévnyitóján
részt vegyen. Sokan akkor azt
jósolták, hogy ez a kezdeményezés felesleges, nem lesz iránta
érdeklődés. A pesszimista jóslatok nem váltak be, bizonyítja ezt
ittlétünk Ung-vidék központjában. Szükség lesz ezután is a
magyar iskolák országos tanévnyitójára, az együttlétre, mely erőt és reményt ad mindannyiunknak.
Sok mindenben hasonlítanak
egymásra az előző tanévnyitók,
talán csak a helyszín jelentette
a másságát. Mindenhol optimizmus jellemezte a hangulatot.
Ezen a mostanin mintha hiányozna a mosolygó arc, aggódó,
kételyekkel teli embereket vélek
felfedezni a jelenlévők között.
A helynek megfelelően egy bibliai idézettel szeretnék enyhíteni
a feszültségen. Ne féljetek, mert
a magyar emberhez méltatlan a
félelem. Történelmünk vérzivataros időszakaira a bátorság, a
hazaszeretet, a szabadságvágy,
a Szent István-i keresztény hithez való ragaszkodás volt a jellemző.
Mindnyájan érezzük, hogy
elmúlt az a pozitív politikai légkör, amely a mögöttünk lévő 8
évet jellemezte. Talán egy kicsit
elkényelmesedtünk, s most mintha meglepetéssel ért volna a
tény, hogy hazánk politikai egén
fekete felhők tornyosulnak. Az
egyre erősödő magyarellenesség, a hangulatkeltés az önálló
Szlovákia történetében eddig
nem tapasztalt atrocitások, magyarverések miatt, sajnos, úgy
néz ki, hogy egyre nagyobb súlya lesz a hasonló összejöveteleknek.
Az eredmények, melyeket az
elmúlt 8 évben elértünk az oktatás területén, arra köteleznek
bennünket, hogy minden erőnket mozgósítva megvédjük a
reformokat, erősítsük iskoláink

autonómiáját, tiltakozzunk az esetleges visszarendeződés ellen.
Az anyanyelvi oktatás joga az
alkotmányból és több nemzetközi dokumentumból ered. Ha
ezek a jogok sérülnének, erőteljesen hallatjuk majd hangunkat.
Mi befolyásolhatja iskoláink
életét a következő tanévben?
A kormányzat nagyobb mértékben szeretné érvényesíteni a

nek fejlesztéséről is keveset hallani. Ha a kormányprogramot
nézzük, a következő évben nagyobb szerepet kap a pedagógusok továbbképzése és az élethosszig tartó képzés feltételeinek megteremtése.
A nemzetiségi iskolák nem
számíthatnak az elmúlt 8 évre
jellemző háttérre. Éppen ezért
sokkal nagyobb felelősség hárul

hazafias értékeken nyugvó nevelés és oktatás elveit, mint a
polgári értékeket és a tolerancia
elmélyítését.
Minden iskolafenntartó és
pedagógus türelmetlenül várja
az oktatási törvény elfogadását,
erre a kormányprogram szerint
a következő tanévben még nem
kerül sor. S várnunk kell a tartalmi reform igazi megindítására
is, mely a tudásalapú társadalom
megteremtésenek egyik legfontosabb feltétele. Az ellenzék
kezdeményezni fogja az iskolák
finanszírozásáról szóló jogszabály módosítását, mely 2-3 évvel meghosszabíthatná az állam
által garantált minimum folyósítását. Mivel ez is csak átmeneti
megoldás, az előrelépést a települések közötti egyeztetés jelenthetné. Lehet, hogy a következő tanévben intenzív viták
lesznek a kerületi hivatalok további létjogosultságáról, ebben
a települési vagy városi tanügyi
hivatalok kialakítása jelenthetne
elfogadható megoldást.
Iskoláink háttérintézményei-

a fenntartókra, iskolavezetőkre,
pedagógusokra, szülőkre és
mindenkire, akinek szívügye az
oktatás. Ne legyenek illúzióink.
A kormányprogram diplomatikusan fogalmaz a nemzetiségi
oktatással kapcsolatban, sajnos,
a sorok közt olvasva elképzelhető, hogy sok, számunkra elfogadhatatlan intézkedést rejt. Elfogadhatatlan, hogy a magyar tanítási nyelvű iskoláink minőségének egyetlen és legfontosabb
célja az államnyelv oktatásának
színvonala legyen. Eddig is, ezután is fontosnak tartjuk az államnyelv oktatását, elsajátítását,
de a másik félnek is megértőnek
kell lennie s tudatosítania, hogy
iskoláink színvonalát a megfelelő tárgyi tudás, az elért eredmények alapján kell megítélni komplex módon.
Olyan iskolákra van szükségünk, ahol a diák és pedagógus
jól érzi magát, s amelyekkel a
szülő, a fenntartó és az állam is
elégedett. Óriási felelősség hárul a polgármesterekre, az önkormányzati képviselőkre, isko-

latanácsokra, intézmények vezetőire, a szülőkre.
Legyen az iskola nyitott, a helyi közösség szellemi központja.
A magyar iskola nem attól lesz
magyar, hogy az iskola homlokzatára fel van írva, hanem a szellemiségétől, eredményeitől, az
emberek szorgalmától, magatartásától, a nemzet iránt érzett hűségtől. Itt az ideje, hogy rendet
teremtsünk a fejekben, s hogy
rávezessük a szülőket arra, hogy
magyarként őseiket tagadják
meg, ha gyermekeiket nem magyar nyelven taníttatják. Zoboralján, Nógrádban, Gömör és
Hont megyében, és itt a keleti
végeken is össze kell fognunk.
Iskoláink fejlődése és megmaradása érdekében fel kell készülnünk a problémák kezelésére, a
kistérségi együttgondolkozásra,
a regionális oktatáspolitikai koncepció kidolgozására.
Sokunkban kételyek merülnek fel a harmadik évét kezdő
Selye Egyetem jövőjével kapcsolatban. Főleg ha tudjuk,
hogy a jelenlegi miniszter az egyetem alapítása ellen szavazott. Minden, ami törvény által
jött létre, törvénnyel meg is szüntethető. Ha egy új kormány 100
nap haladékot kap, egy induló
egyetemnek legalább 5-6 esztendőre van szüksége ahhoz,
hogy megerősödjön. A Selye Egyetemnek is inkább segítségre
lenne szüksége, mint akadályokra.
Innen Nagykaposról a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségéről üzenjük a szlovákiai magyar nemzeti közösségnek, hogy a templomot és az
iskolát nem adjuk.
Milyen lesz a tanév?
A külső körülményeket a pedagógus nem tudja befolyásolni. De az biztos, hogy ő az, aki
az osztály ajtaját becsukva csodákat művelhet gyermekeinkkel. Ehhez kívánok alkotó légkört, kitartást, sikerekben gazdag új tanévet.
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A kezdő pedagógusok
köszöntése...

A frissen végzettek közül tavaly és az idén is kevesen jöttek
el a tanévnyitóra. Bizonyára a
távolság is közrejátszik ebben,
de az is, hogy a diáklétszám apadása miatt mind kisebb mértékű pedagógus-utánpótlásra
van szükség a magyar alapiskolákban. Tanári diplomát
szerzett diákok kerülnek kényszerhelyzetbe, kénytelenek képzettségüknek nem megfelelő tevékenységet folytatni. Sajnos,
sokan már nem kíváncsiságból
vagy nyelvgyakorlási szándékból, de szükségből választják a
külföldi munkavállalást, mely a
tartós elvándorlás lehetőségét

Útravaló
Üzenet a pályakezdő pedagógusokhoz
lyen dicső az ezeréves történelmünk, s hogy milyen szegény
az a magyarul beszélő diák, akit
nem Petőfi, Arany, Ady gyönyörű költeményei vezetnek be
a nagybetűs életbe. Egy kisebbségi pedagógusnak mindig többet kell nyújtania, nagyobb a felelőssége anyanyelve, kultúrája
megőrzésében és ápolásában.
Reményik Sándor versrészlete
Nekünk nehezebb volt, ked- mindig ott csengjen a fületekves pályakezdők. Oly korban él- ben:
tünk, amikor torz eszméket kel- „Vigyázzatok ma jól, mikor
lett magunkévá tenni és átadni,
beszéltek
amikor nem Isten áldásával És áhítattal ejtsétek a szót.
kezdtük és fejeztük be a tanítási A nyelv ma néktek végső meévet. Mennyi balgaságot kellett
nedéktek
megélnünk. Mennyi szomorú, A nyelv ma tündérkert és katabecstelen esemény vehette volkomba.”
na el munkakedvünket az elmúlt
Fiatal barátaim! A mi pápártállam 40 éve, akár a 90-es
lyánk örök érvényű törvénye,
évek közepén.
De erőt adott a tiszta gyerme- hogy mindig a ma pedagógusai
ki lélek, a hálás szülő, a jó kol- készítik fel a holnap nemzedélektíva, és nem utolsó sorban a két. Kell-e ennél több, szebb, nemunkánk sikereibe vetett hit. mesebb feladat? „Szárnyakat adErősek voltunk, és egységesek. ni, s reptében segíteni az egyént”
Így tudtuk csak megvédeni ré- – mondja egy ókori mondás. A
giónk 50 éve alakult magyar in- pedagógus számára ez egy kihítézményeit.
vás kell legyen, hiszen a repülést
Hányszor kellett értelmes mindenkinek magának kell megbölcs érvekkel újra és újra meg- tanulnia, ám kéz a kézben az őt
győzni és rávezetni a szülőket oktató pedagógusokkal. Kisebbarra a valós tényre, hogy milyen ségi közösségben élve sokszogazdag a magyar irodalom, s mi- rosan érvényes ez az igazság.

Felvidéki magyarként minden
nap meg kell vívnunk a magunk
csatáját. Különösen érvényes ez
napjainkra, amikor, sajnos, újra
éledezni kezd a nacionalizmus.
Ezért újra hangsúlyozom a bátorító, erőt adó szót: ne félj! Bár
az anyaország határoszlopai eltávolítottak bennünket, de a lelkeket soha egy pillanatra sem sikerült eltávolítani egymástól.
Igen, a nemzet összetartó erejével induljatok el. Mindig egyenesen a kijelölt cél felé. Bátran, emelt fővel. Ne csalogasson
mellékútra titeket sem a kecsegtető anyagi tőke megszerzése. A
pedagógus erkölcsi tőkére gyűjt,
amit úgy nevezünk, hogy hála,
megbecsülés, szeretet.
Bár sokan vannak, akik másként gondolkodnak, akik meg-
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is magában hordozza.
A politikai viszonyok átrendeződése is okot ad az aggodalomra. Aggasztó jelek mutatják,
hogy az elmúlt évek nyugodtabb közéleti légköre megbomlóban van. Határozottabb fellépésre van szükség azért, hogy
a nemzeti gyűlölködés felelőtlenül kiengedett szellemét minél hamarabb visszaparancsoljuk a palackba. Össze kell fognunk, hogy korlátozzunk minden brutalitást és rosszindulatú
cselekedetet.
(Részlet Pék Lászlónak
a tanévnyitón elhangzott
beszédből)

torpannak, akik megfélemlíthetők, akik nem mindig a szív szavai szerint teszik dolgukat.
Merjetek a pályán a szeretet
erejével, a keresztényi értékrend
felvállalásával olyan emberformáló, oktató-nevelő munkát végezni, ami meghozza munkátok
gyümölcsét. Szent Ágoston szavai vezéreljenek titeket is: „Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele, a szeretethez
nem kell erszény.” És valóban a
szeretet erejével minden adódó
probléma, konfliktushelyzet megoldható. Váljatok e hivatás szolgáivá, akik kézen fogják a gyermekeket, bevezetik őket az életbe, akik segítenek eligazodni
nemcsak a tudományoknak világában, hanem ami ennél sokkal
fontosabb, az emberi kapcsolatok titkaiban.
(Részlet Nagy Magdolna
nyugdíjas pedagógus
beszédéből)
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Üzenet
„Minden ember: ember, de van egy megkülönböztető jegye, a
nyelv. És a nyelv: népek egyénisége. Aki ezt az egyéniséget törpíteni próbálja, vagy egyenesen kisemmizni, az gyilkos, mert elevenbe vág: szellembe, emberbe, életbe-halálba!”
Fábry Zoltán
Mi, a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitójának résztvevői, szeretettel és
tisztelettel köszöntjük a magyar
tanítási nyelvű oktató-nevelő intézmények diákjait, pedagógusait, valamint a szülőket, akik
gyermekeiket magyar nyelvű intézményekben taníttatják. Nagykaposról, abból a városból szól
ez az üzenet, ahol Erdélyi János
bölcsője ringott, Mécs László
versei születtek, s szárnyaltak angyali magasságokba. Örömmel
vállalt, de nagyon nehéz feladatunk ezen ünnepélyes esemény
üzenetének megfogalmazása.
Néha a legegyszerűbb dolgok
tudnak a legnehezebbek lenni.
Nehéz, mert manapság, a 21.
században nem az üres frázisok,
fogadkozások azok, melyekre
pedagógusnak, szülőnek, diáknak szüksége lehet. Ennek az üzenetnek hitet, bizalmat és energiát kell sugároznia. Hogy miért? Azért, mert maga a tanév
nem puszta tanügyi aktusok sorozata, hanem energiákat felszabadító és energiákat szülő nagy
emberi folyamat. A tanuláshoz
energia kell. A tanításhoz energia kell. A helytálláshoz energia
kell. S honnan szabadul föl ez a
temérdek energia? Önökből, kedves szülők, diákok, leendő kicsi
elsősök, kedves pedagógustársaink. Az, hogy üzenetünk az Isten házából, a nagykaposi református templomból szól, nem
puszta fizikai folyamat, hanem
társadalmi erőforrás, annak bizonyítékául, hogy a 2006/2007es országos tanévnyitó nem egyszerű pedagógiai tanácskozás,
hanem a felvidéki magyar kultúra eseménye. A római bölcs,
Seneca tanító célzatú leveleit,
melyek magasröptű, tartalmas
gondolatokat tartalmaznak, rendszerint mindig ekképp fejezte
be: „Élj egészségben!”
Szavai elgondolkodtatóak,
melyek sok mindent jelenthetnek. Számunkra mégis a követ-

kezőt jelenti: azt, hogy légy teljes, légy egész, ne elégedj meg
a megszerzett tudással. Vállalj
akár kevesebbet a munkában, tanulásban, de végezd el azt becsülettel, tanuld meg, s az általad választott úton menj végig.
Légy az, akinek vagy aminek Isten megteremtett, s bárhol is
születtél vagy élsz, vállald önmagad s magyarságod. Most
még előttünk a tanév zárt ajtaja.
Rajtunk a választás, hogy belépünk-e a zárt ajtón. Mi, akik ma
idejöttünk – pedagógusok, szülők és diákok – tudjuk, hogy a
tanévkezdés olyan ajtó, amely
mögött az ismeretlen áll, amely
mögé saját félelmeink állítanak
rémeket. Megállunk előtte, s nehezünkre esik bemenni ezen az
ajtón. Tárjuk ki e bezárt ajtót, s
töltsük meg élettel a júniusban
megürült iskolafalakat, mert soha nem a megnyílt ajtó az ijesztő, hanem az ismeretlen, amelyről még csak nem is sejtjük,
hogy mi lakozik mögötte. Fábry
Zoltánnak, a „vox humana” hirdetőjének gondolataival küldjük
üzenetünket Nagykaposról, s kívánunk minden kedves pedagógusnak, szülőnek és diáknak sok
erőt, egészséget és kitartást a
2006/2007-es tanévben.
„Magyarságom nem lehet akadálya a közösségi kommunikációnak. Ellenkezőleg: ez az egyetlen reálisan járható útja és
eredményes módja. A velem születettség: könnyítés, mert természetesség. Csak magyarul beszélhetek hitelesen emberül, csak a
magam legsajátosabb hozzájárulásával lehetek az emberiség
része és az emberség részese: elkötelezettje. Csak ha a magaméból adok, lehetek megértője és
megérdemeltje annak, amit
mástól kapok.”
Nagykapos, 2006. szept. 2.
A Szlovákiai Magyar Iskolák
Országos Tanévnyitójának
résztvevői
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Pedagógusnyár 2006

SZMPSZ N Y ÁR I E GY E TE M E K
2006. július 9–14. – augusztus 6–11.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2006 nyarán 15. alkalommal szervezte
meg nyári egyetemeit.
Tizenöt év után az ember
megkapja első személyazonossági igazolványát, a tizenöt év
a felelősség és a nagykorúság
bizonyítéka is. Mit ér a bizonyíték a minőség, a tartalom és
a teremtett érték nélkül?
Ter emtet t-e ér téket az
SZMPSZ nyári egyetemei
szervezése és megvalósítása
által? S milyen értékeket? Lehet, a kérdést fel sem szabadna
tenni, mert a kétkedők és a közönyösök tábora elég nagy (ők
azok, akik az elmúlt 16 év során alig vagy egyetlen továbbképzést sem tartottak rangjukhoz méltónak), de ha mégis, a
választ igennel vagy nemmel
is el lehetne intézni. Izgalmasabb azonban a második kérdés, hogy milyen értékeket. De
ennek a kérdésnek is vannak előkérdései, hogy mik és melyek az értékek a pedagógia, az
ember világában és Európában, de a világban is. A válasz
teljessége nélkül: érték-e, ha
belső késztetés folytán nyaranta, nyári szabadsága rovására
400 pedagógus találkozik, ha
egy héten keresztül ismerkedik, pedagógiai és szakmaimódszertani, szervezési problémák megoldását feszegeti, ha
ismerkedik a helyszínnel és
belakja azt, megismeri az adott
környezet művelődés- és kultúrtörténetét, természeti szépségeit, ha kiváló emberekkel
találkozik, akik példaképként
szolgálhatnak a mindennapok
munkájában, ha részese a minőségteremtés nem kis fáradsággal járó szellemi tevékenységének, ha saját élményét és
megélt tapasztalását tudja hitelesen tolmácsolni, ha maga is
részese egy-egy továbbképzés

sikeres szervezésének, és még Rimaszombat már besegített, tében és mindennapjaiban
sorolhatnám.
mentesített. Aztán jött Nagy- címmel Szarka László törtéTizenöt év mérlege: a szám- megyer, majd Dunaszerdahely, nész tartotta.
Szarka László történész gondolkodása szerint a magyar–
szlovák viszonyban azokat a
kapcsokat kellene keresni, amelyek összekötötték a két népet évszázadokon keresztül.
Mítoszainkat fel kellene
számolni, tudomásul kellene
venni a realitásokat, hogy azok
saját megtépázott önbecsülésünk erősítése érdekében születtek. Jövőnk nem a hátrafelé
nézés és a múltba való menekülés kell legyen, hanem a fejlesztés, az önfejlesztő közösségi műhelyek létrehozása, a
talan szakmai együttlét, a minő- közben volt Komárom, Kassa minőségi oktatás, az értékteség, a kit és hogyan kérdésre és Rimaszombat. Rimaszom- remtés. A múlt és vesztett dokeresve a pedagógiai válaszo- bat idén a 10. nyári egyetemét minanciánk siratása révén még
nem épülnek hidak, melyek
kat és megoldásokat. Tizenöt szervezte.
év a Kárpát-medence magyar
2006. július 9–14. között összekötnek, nem lesz tanulpedagógusai életének és prob- Dunaszerdahelyen a Szabó tabb a szlovákiai magyar, csak
lémáinak, ugyanakkor örömei- Gyula Magyar Tannyelvű A- akkor, ha felzárkózunk Európa
nek megismerésével – gazdag lapiskola, 2006. július 10–15. nemzeteihez. A jövő nem a betörténet. Erős és nagy elhatáro- között Komárom, 2006. au- zárkózás, a szekértáborokban
zás született 1992-ben, amikor gusztus 6-tól 11-ig Rimaszom- való befelé fordulás és védekezés, hanem a kapuk és a szívek
megnyitása, mások tapasztalatainak, a tudásnak a beengedése és továbbfejlesztése. Elgondolkodtató útravaló Európában a közép-keleti európaiaknak: bátorság a tudáshoz és a
demokrata bátorsága az élethez.
A Rimaszombati Nyári Egyetem szervezői ragaszkodtak a klasszikusan kialakult hagyományokhoz: nyitó előadásként A két pedagógiáról (avagy a paradigmaváltás szükséges voltáról) tartott előadást
Hegedűs Gábor, aki a kecskePukkai László, az SZMPSZ bat adott otthont a Szlovákiai méti székhelyű Magyar Proakkori országos elnöke meg- Magyar Pedagógusok Szövet- jektpedagógiai Társaság elnöszervezte a Deáki MTNY A- sége 15. Nyári Egyetemének. ke és a Kecskeméti Tanítóképlapiskola pedagógusaival az
Dunaszerdahelyen és Ko- ző Főiskola főigazgatója.
első Deáki Nyári Egyetemet, máromban a nyitóelőadást
A pedagógia világában két
ami aztán öt éven keresztül Sztereotípiák, mítoszok a kö/Folytatás a 8. oldalon/
működött úgy, hogy 1996-ban zép-európai nemzetek történe-
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pedagógia között feszül az ellentét: a hagyományos, a herbarti pedagógia vívja harcát a
konstruktivista szemlélettel,
módszereiben a frontális munka az együttműködésen alapuló ismeretszerzéssel. Korunk
szakmai kihívása: tudunk-e
szemléletet váltani, vagy marad minden a régiben. Adyt idézve: „Vagy lesz új értelme a
magyar Igéknek, / vagy marad
régiben a bús magyar élet.”
Míg a régi pedagógia tartalmat, tárgyi, enciklopedikus tudást akar tanítani a gyerekkel,
addig az új a tudás megszerzésére irányuló érdeklődést fejleszti ki benne. Az új szemléletváltás szükségességét tá-

gógusok motivált szülők motivált gyermekeit sikerélményhez juttatják. Az új pedagógiai
szemlélet kiváló módszertani
eszköze a projektpedagógia,
mely nem kész feladatsor megoldására készteti a tanulót, hanem lehetőséget teremt számára az önmegvalósításra. Az iskola funkciói: 1. szeressen a
gyerek iskolába járni; 2. tanítson meg az iskola kommunikálni; 3. tanítson meg az iskola
az önmegvalósítás és az önelfogadás megélésére. Mert: „az
ember azt akarja, amit tud, és
azt tudja, amit akar” – zárta
meggyőződéssel gondolatai
sorát Hegedűs Gábor.
Ezekhez a nyitó gondolatokhoz zárkóztak fel a hazai pedagógusok mindennapi mun-

masztja alá: a tankötelezettség
kitolódása, a felsőoktatás eltömegesedése, az élethosszig
tartó tanulás fontossága, a tudásalapú társadalom munkaerő-piaci követelménye, mely
új, használható tudást igényel
a potenciális munkavállalótól.
Ebben az összefüggében fontos a kreativitás szerepének
növekedése, hiszen a határok
közé szorító és lemerevítő tanterv nem nevel találékonyságra, nem kedvez a kreatív személyiségnek. Tényként kell
kezelni, hogy a tanuló a tudást
nem kizárólagosan az iskolában szerzi, tehát új tanulási
környezetet kell teremteni, ahol érvényesül az új pedagógiai szemlélet: motivált peda-

kájához kötődő szakmai problémák megoldása érdekében
kialakított programok. E programok a pedagógusi mesterség
alapozását szolgálták, módszertani és motivációs megoldásokat kínáltak a résztvevőknek.
A nyári egyetem programjaiban teljes súlyával megjelent „a motiválatlan szülő motiválatlan gyermeke”, a figyelem- és magatartás-zavaros,
tanulási problémával küszködő gyermek fejlesztésének igénye, ami nem kevés energiát és
találékonyságot követelő feladat, amire a pedagógus egyedül kevés, szükség van a támogató környezetre, s ennek kialakítására nem hónapok, ha-

/Folytatás a 7. oldalról/

nem évek szorgalmas munkája
és elhivatottság szükségeltetik.
A nyári egyetemek programjai között hosszú évek óta
slágernek számított a számítástechnika. Mára ez digitális tananygafejlesztés minőségi kategóriába lépett elő, illetve a digitális ismerethordozókkal való bánás és azoknak az ismeretszerzés folyamatába való
beépítése korkövetelmény, európai mérce.
A Rimaszombati Nyári Egyetem ECDL-vizsgára előkészítő képzése keresett volt. El
kell azon gondolkodni, hogyan
és milyen módon lehet olcsón
hozzáférhetővé tenni minél több
pedagógus számára a vizsgát,
hiszen ez az európai számítógép-használói jogosítvány a
nyitott Európában a munkavállalást is megkönnyítheti, ugyanakkor a pedagógus mindennapi munkájának elengedhetetlen tartozéka (ahogy az idegennyelv-tudás is a világban
való tájékozódás szempontjá-
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ból). Megoldásra vár az is (és
nagyobb odafigyelést igényel),
hogy csak 24 kolléga számára
volt nyitott ez a szakcsoport.
Az meg fölöttébb elgondolkodtató, hogy csak a tavalyi
nyári egyetemen az első négy
összetevőből sikeresen vizsgázottak vehették igénybe a további három összetevőból álló
vizsgalehetőséget (vagy élhettek a lehetőséggel). Számomra
sajnálatos, hogy a nyugat-szlovákiai kollégák (akik esetleg
tavaly még nem ismerték fel az
ECDL-ben rejlő lehetőségeket), ebben az évben kimaradtak a vizsgára való felkészítésből. A szövetségnek mindenképpen azon kell lenni, hogy
mind a Nyugat-, mind a Keletés a Közép-Szlovákiában élő
kollégáknak sikeres pályázatokkal lehetővé tegye az ilyen
irányú fejlődést. Ez még vonzóbbá teheti a szövetséget, a
szövetségben folyó érdemi
munkát. De a figyelmetlenség
el is riaszthatja az érdeklődő
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kollégákat. A szövetségben főállásbban dolgozók feladatunk
pedig az igényekre való odafigyelés, a szolgálat.
A nyári egyetemek igénylői,
megrendelői – gyakorló pedagógusok – és szervezők gondolata a tehetséggondozást erősítette volna, de, sajnos, ennek a nagyon is időszerű feladatnak nem volt keletje. Pedig
a Rimaszombati Nyári Egyetem programkínálata között
még az informatika és a matematika szakos tanároknak is
tantárgyi szinten kínáltak tehetségfejlesztési programot a
szervezők. Ahogyan az is érthetetlen, hogy mintha az óvodapedagógusok országosan

„bojkottálták” volna a nyári egyetem meghirdetett programját Dunaszerdahelyen és Rimaszombatban egyaránt. Pedig az
Óvodapedagógiai Társaság
elnöke volt a témajavasló, illetve a gyakorló óvóvők javaslata alapján állt össze az óvodapedagógiai program. Elmaradt a projektpedagógia és a
belső gondozási rendszer is,
lehet, riasztott a téma súlyossága. De az újjal való ismerkedés, a rendszerépítés és -fejlesztés az iskola mint szervezet
szempontjából elengedhetetlenül szükséges és időszerű. A
projekttel kapcsolatban még
nem érzi pedagógustársadalmunk a saját élmény örömének
felszabadító érzését. Aki egyszer abba belekóstol, biztosan
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megkínálja vele tanítványait is,
s a siker nem marad el.
Kár az elmaradt programokért, kár az elszalasztott lehetőségekért. Egy-egy képzés akkor felel meg valójában a céljának, ha nemcsak a pillnatnyi
problémákra próbál megoldást
keresni, hanem akkor, ha a pedagógus módszertani kultúrájának megújulását veszi célba.
A nyári egyetemek programjainak és a szervezésnek a
minőségi megítélése, a résztvevők visszajelzése alapján
sem igazán megoldott, mert a
szervezők inkább látják és tapasztalják, amin változtatni nácstalanság.
Talán elsősorban nekünk,
kellene, és szóvá is teszik azt,
pedagógusoknak
kellene megmíg a résztvevők merő udvaritanulni kommunikálni, hogy
értsük egymás szavát, hogy üzenjünk egymásnak jót és jól,
ugyanakkor figyelmeztessük is
egymást a hibák elkerülése és
a tanulságok megszívlelése érdekében.
Ami a szervezőket megörvendeztette: Rimaszombatban
több évi kísérlet után megvalósult a romaprogram. A középső és a keleti régió súlyos
problémái közé tartozik a roma
tanulók fejlesztése, mégis csak
13 érdeklődő pedagógus vett
részt a programban. Kérdés:
hol maradtak a közép- és keletasságból elhallgatják az észre- szlovákiai pedagógusok a képvett hiányosságokat, érintsék zésről?
Jó visszhngja volt a gyógyazok akár az előadókat, a tarpedagógusok
részére szervetalmat, a szervezést, az odafizett
szakmai
képzésnek,
ami új
gyelést, a kiegészítő programoinformációkkal
gazdagította
a
kat. A javítás érdekében történő változásokra irányuló viszszajelzések alig működnek,
mert fölösleges udvariassági
gesztusokat teszünk egymás
felé. A nyári egyetem faliújságján megjelenő kérdezőlap
sem hozta meg a várt eredményt:
nem üzent senki senkinek sem
jót, sem javítandót. Ha a szervezők megtudták volna, mit üzennek a távolmaradó óvónők,
igazán milyen szakmai programnak örültek volna, akkor a
helyzeten változtatni tudtak
volna a feladattal megbízottak.
Így marad a némaság és a ta-
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pszichológusok, gyógypedagógusok ismereteit mind rendszer-, mind tartalmi szinten. A
nyári egyetemek szervezőinek
felelőssége az előkészítés fázisában a gyakorlat igényeihez
igazodó képzések megtervezése és kiválasztása, az új iránti
igény megjelenítése.
Üdítő színfoltja volt a nyári
egyetemnek Rimaszombatban
a kézművesség mellett a gyermektánccsoportok vezetőinek
koreográfiai képzése. Ha színvonalas és tartalmas szabadidős programokkal az iskolában akarjuk tartani a tanulókat,
ha nem akarjuk, hogy az utca
és a kortárscsoportok szubkultúrája hatása alatt nevelődjenek, akkor az ilyen és hasonló
képzések tartalma és módszertana is be kell hogy kerülje a
nyári egyetem képzései sorába. Élményszerű, kemény és
/Befejezés a 10. oldalon/
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/Befejezés a 9. oldalról/ – konfliktuskezelés az iskolá- Lapoda multimédia-szerkesztő matikai segédeszközét, mely a

hiteles, tiszta forrásból merített
néptáncoktatási módszertan
volt a programon.
A Komáromi Nyári Egyetem három szakcsoportjának
témája és a megvalósítás telitalálat volt. Talán jó is lenne az
elkövetkezőkben ilyen tartalmi
és területi leosztásban működtetni a nyári egyetemeket, ha
nem tudnánk, hogy dunaszerdahelyi Szabó Gyula MTNY
Alapiskola közössége utoljára
vállalta a nyugati régióban a
nyári egyetem szervezését. Az
öt év vállalásáért minden dicséretet és elismerést megérdemel Csölle Teréz igazgató
asszony és csapata. Köszönjük
a tartalmas és szép éveket.
Komáromban a művészeteké volt a főszerep: zene, képzőművészet és dráma. Mindhárom csoport saját élményű
képzés, a siker, az énekkar fellépése, a kiállítás, a drámajátékok a gyermekkor vidámságát
és az érzelmi intelligencia fejlesztésének fontosságát célozták meg. Komáromban minden
feltétel megvan ahhoz, hogy
átvegye Dunaszerdahelytől a
stafétát. Jókai Tibor és Csintalan Zsuzsa felelősségteljes
munkája köszönetet érdemel.
Rimaszombat csapata –
Csúsz László, Csúsz Ilona,
Tóth Csilla – tizedik alkalommal szervezi töretlen lelkesedéssel a kollégák szakmai nyarát. Itt születik a nyári egyetem
egyetlen és egyedi újságja, a
Batyi Batyu, ami dokumentálja
és láttatja a rimaszombati hét
történéseit. Köszönet illeti a
csapat minden tagját, akik feledhetetlenné teszik a résztvevők számára Gömörörszágot.
A Dunaszerdahelyi Nyári
Egyetemen a következő 30
órás képzés valósult meg:
– digitális tananyagszerkesztés Lapoda-program segítségével,
– magatartászavaros és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése,
– tanulásmódszertan,

ban,
– gyógypedagógia gyógypedagógusok és tanácsadók részére,

programcsomaggal,
– magatartászavar és hiperaktivitás felismerése és pedagógiai „kezelése”,

– digitális eszközök felhasználása az oktatásban,
– digitális tananyagszerkesztés
nem informatikusok részére,
– játék és személyiségfejlesztés.
A Komáromi Nyári Egyetem szakcsoportjai a következők voltak:
– gyermekközpontú vizuális

– tanulásmódszertan,
– kézműves mesterségek tanulása,
– művészetekkel való nevelés
óvodai program,
– romaprogram: a roma etnikumhoz tartotó tanulók nevelési, művelődési problémáinak
feltárása és pedagógiai kísérlet
a problémák megoldására,

nevelés,
– drámapedagógia – játék és
tanítás találkozása,
– ének-zene kórusvezetők számára.
A Rimaszombati Nyári Egyetem a következő képzéseket kínálta a résztvevőknek:
– ECDL-vizsgára előkészítő
képzés és ingyenes vizsgalehetőség,
– digitális tananygafejlesztés

– diáktánccsoportot irányító pedagógusok koreográfiai képzése.
A nyári egyetem hallgatói a
szabad idősávokban különböző magyarországi tankönyvkiadókkal és tanulást-tanítást
segítő kiadványaikkal ismerkedtek meg. Dunaszerdahelyen Csordásné Anda Éva
perkupai tanítónő bemutatta
MATANDA elnevezésű mate-

számolási alapkészség fejlesztésére is kiválóan alkalmas.
Dunaszerdahelyen és Komáromban Kilyén Ilka marosvásárhelyi színésznő Ágról szakadt madár címmel tartott
csángóestet. A komáromi képzés résztvevői pápai tanulmányúton vettek részt, a Rimaszombati Nyári Egyetem résztvevői Nógrád és Gömör művelődés-történeti emlékeivel
ismerkedtek. Rimaszombatban
Urbánné Varga Katalin gyógypedagógus és zeneterapeuta A
hang, a zene és a harmónia születése címmel tartott nagysikerű és élményszerű foglalkozást.
Számokban: a nyári egyetemek résztvevőinek száma Dunaszerdahelyen 180, Komáromban 70, Rimaszombatban
170 volt.
Összegezve: a 2006-os év
nyári egyetemeinek programja
gazdag, egymásra épülő, egymást erősítő és támogató volt.
A gyakorló pedagógusok szakmai igényei szerint alakult a
képzések tartalmának megválasztása. A résztvevők visszajelzése alapján az előadók felkészülése nem hagyott maga után kivetni valót, a témákat a
30 óra időkerethez viszonyítva
teljes egészében kimerítették.
A hazai szervezők a helyzet
magaslatán voltak, mindenki
megelégedésére oldották meg
nem könnyű feladatukat. Nyugalom, jókedv, derű jellemezte
az idei nyári egyetemeket.
A nyári egyetemek szervezői nevében tisztelettel megköszönöm azoknak a kollégáknak a részvételt, akik megtisztelték jelenlétükkel hazai rangos rendezvényünket. Minden
igyekezetünkkel azon voltunk,
hogy megfeleljünk a kihívásoknak, a szakmai igényeknek,
az emberi együttéléshez szükséges feltétlen elfogadásnak.
Köszönjük a bizalmat a nyári
egyetemek 16. évében, 2007ben is meg akarjuk azt szolgálni.
Ádám Zita
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Márpedig csodák léteznek
A már 16. éve (s évről évre
hatékonyabban)
működő
SZMPSZ Révkomáromban
2006. július 10-e és 15-e között
rendezett XV. Nyári Egyeteme a
résztvevők szerint igazi továbbképzés, s mi több, igazi feltöltődés volt. Olyannyira az, hogy az
egyik „hallgató” az eltelt egy hét
alatt történteket így summázta:
márpedig csodák léteznek!
Az egyes szakcsoportok előadói (s egyben „trénerei”) – vizuális nevelés: L. Ritók Nóra és
Török Zita (Berettyóújfalu),
drámapedagógia: Kaposi László és Lipták Ildikó (Budapest)
és ének-zene karvezetők: Józsa
Mónika karnagy, egyetemi oktató (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra) és Tóth Árpád karnagy, Budapest – művelték a
csodát. A résztvevők egyöntetű
véleménye: a csoportok vezetői
a pedagógia korszerű, örömszerző munkaformáit és módszereit
vonultatták föl, amelyekkel olyan aktív tevékenykedésre bírták rá a hallgatókat (a zömmel
fáradt gyakorló pedagógusokat),
amely mindig sikerélményhez
vezetett. Mi tagadás, jómagam
régen láttam annyi s annyira –
„feldobódott” pedagógust, mint
Búcson a péntek esti záróünnepségen, illetve a szombat délelőti kiértékelésen.
A tanfolyam ünnepélyes befejezésére a búcsi református
templomban került sor. A hálaadó istentiszteletet követően a
vendégeket – Riskó Nagy Lászlót, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének konzulját, Pék Lászlót, az SZMPSZ
országos elnökét, Szigeti Jánost,
Búcs község polgármesterét,
parlamenti képviselőt és Molnár
Lászlót, a búcsi református gyülekezet lelkészét és közönséget
– Csintalan Zsuzsa, az SZMPSZ
OV tagja üdvözölte. Szigeti János polgármester köszöntője után Jókai Tibor mondott záróbeszédet.
Felsorakozott a kórus, hogy a
helyhez méltóan „mennyei muzsika” (Martini: Adoramus te
Christe című műve furulya trió
kíséretével) teremtsen meghitt
ünnepi hangulatot. A hallgatósá-

got a szereplők nevében Józsa
Mónika, a hangverseny szóvivője köszöntötte. Megtudtuk,
hogy az alkalmi kórust részben
a tanfolyamra bejelentkezett 13

lelki kapcsolat alakult ki, amely
a fellépésen (az arcokról leolvasható) az egymást segíteni akarásban mutatkozott meg, amely a
kórust maximális teljesítményre

résztvevő és részben más kórusok – a Csábi Szeder Fábián
Dalegylet és a Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa –
néhány vállalkozó kedvű énekese alkotta, és azt is, hogy a műsort az eltelt néhány nap alatt
gyakorolták be és csiszolták
színpadképessé – mint hallhattuk, nem is akármilyenné – a vezénylők. Az elhangzott – a kórusmuzsika virágkorából való és
a többségében kortárs magyar

ihlette. Megszületett (és nemcsak zeneileg) a „nagy harmónia”, a „csoda”, amely ilyenkor
a fellépők és a közönség közt lélektől lélekig hat.
A hangversenyt követő szíves
vendéglátásért a búcsiaknak –
Szigeti János polgármesterrel és
Karkó János vállalkozóval az élen – Pék László mondott köszönetet. Hazafelé Komáromba tartva az autóbuszban mindenki
kórustaggá vált: vígan szólt az é-

zeneszerzők műveiből válogatott
– változatos anyaggal a már
énekkart vezetők s a majdaniak
is gazdagíthatják saját együttesük repertoárját. A hangverseny
hangulatát szavakkal érzékeltetni nagyon nehéz. Az egyszer kórustagként, másszor kiálló vezénylőként (minden résztvevő
vezényelt) szereplők között az
eltelt napok alatt olyan tiszteletre
és szeretetre épülő, bensőséges

nek, a nóta.
A szombat délelőtti értékelőn
is csak vidáman mosolygó arcokat, felszabadult embereket lehetett látni. A drámapedagógiai
csoport (bevonva a kívülállókat
is) kedves, jókedvre derítő játékokat mutatott be, mintegy demonstrálandó Vörös Máriának,
a csoport szervező vezetőjének
szavait: ezen a tanfolyamon többek közt az volt a cél, hogy a

résztvevők megismerkedjenek a
tanítási drámában is alkalmazott
szabályjátékokkal, melyek a szórakoztatáson kívül a személyiség- és közösségépítő folyamat
megkönnyítése szempontjából
válnak felettébb fontossá.
A vizuális csoport tagjai káprázatos kiállítást rendeztek a teljesen új technikákkal alkotott
„csodáikból”.
Mint Jókai Tibor fogalmazott:
a művészet titkos szöveteinek a
lefejtése, a művészet által közvetített üzenetek dekódolása módjait, technikáit sajátították el a
nyári egyetem résztvevői, hogy
általuk élhetőbb, szebb, igazibb,
tartalmasabb életre neveljék tanítványaikat. Talán ennek reményétől „sugárzott” mindenki.
Az egyes csoportok értékelőjében vezetők és „vezetettek”
kölcsönösen nagy tisztelettel
szóltak egymásról az egymást
motiváló lelkes együttmunkálkodásról, a készséges szervezőkről,
kiemelve Ádám Zita alelnök és
Jókai Tibor áldozatkész munkáját. A résztvevők azt az óhajukat
is elmondták, hogy az SZMPSZ
rendszeresen szervezzen Komáromban nyári egyetemet, amelyen a művészeti neveléssel foglalkozzanak. Miután a résztvevők átvették a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt, Vörös Mária, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának
alelnöke köszönetét fejezte ki az
előadóknak hivatástudattal végzett áldozatkész munkájukért.
Megköszönte az MK Oktatási
Minisztériuma, az Illyés Közalapítvány és az SZK Kulturális Minisztériuma anyagi támogatását,
ill. Hortai Éva alpolgármesternek, hogy a város önkormányzata támogatta a nyári egyetem
megvalósítását, valamint Fekete
Vincének, a MAI igazgatójának
és Szalay Szilviának, az iskola
pedagógusának, hogy otthont
adtak a kurzusnak, biztosították
zökkenőmentes lefolyását.

Befejezésül hadd idézzem a
kortárs magyar zene kiemelkedő alakjának, Szokolay Sándornak üzenetét: „A megújulást
magunkon kell kezdenünk!”
Stirber Lajos
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Nyári egyetemek a határokon túl
A hazai nyári egyetemek
mellett közel 150 hazai pedagógus vett részt magyarországi továbbképzéseken, valamint a
Kárpát-medencei pedagógusszövetségek által szervezett egyhetes nyári akadémiákon.
A Kárpát-medencei pedagógusszövetségek már 15 éve töretlen lelkesedéssel a helyi igényekhez alkalmazkodva szervezik a nyári továbbképzéseket.
Július elején Beregszászban
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett
Kölcsey Pedagógusakadémián
első alkalommal vettek részt felvidéki magyar pedagógusok, akik három szakcsoportban dolgoztak. A hazai pedagógusok az
óvodapedagógiai, tanítói és történelem szakos tanárok számára
szervezett továbbképzéseken
vettek részt.
A rendezvényt Orosz Ildikó,
a KMPSZ elnöke nyitotta meg,
aki reményét fejezte ki, hogy a
tanfolyamok során a részt vevő
pedagógusok megfogalmazzák
azokat a legfontosabb kérdéseket, melyekkel a szervezők jövőre tovább tökéletesíthetnék az
akadémia programját.
Valamennyi tanfolyam minden napját plenáris előadások
nyitották, melyeket a szakma
legkiválóbb magyarországi és
kárpátaljai képviselői tartottak.
A szervezők gondoskodtak a kísérőrendezvényekről is. Esténként az elmúlt esztendő magyar
dokumentum- és játékfilmtermésének javából kaphattak ízelítőt a résztvevők, valamint tanulmányi kirándulás keretében
megismerhették Kárpátalja történelmi nevezetességeit.
A hazai résztvevőket elkísérte Jókai Tibor, az SZMPSZ
irodavezetője is, aki a szorosabb
együttműködés érdekében elképzelhetőnek tartja a közös
szervezésű évközi szakmai továbbképzéseket, tanulmányi
versenyeket és szaktáborokat.
Pedagógusaink körében nagyon közkedvelt a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett Bolyai
Nyári Akadémia. A Kárpát-

medence legnagyobb nyári pedagógus-továbbképzésén pedagógusaink 22 szakcsoport közül
választhattak. 52 hazai pedagógus 7 helyszínen 19 szakcsoportban bővítette tudását elméleti és gyakorlati szinten.
Az ünnepélyes megnyitóra
Csíkszeredában, az RMPSZ

se tartotta, aki az informatizálódó oktatás előnyeiről és hátrányairól beszélt.
A művésztanárok továbbképzése Székelyudvarhelyen
folyt. Az ének-zene szakos pedagógusok a módszertani előadások mellett kiemelten foglalkoztak a Kodály-módszer tartal-

székhelyén került sor. Burus
Siklódi Botond, az RMPSZ főtitkára megnyitójában Comeniust idézte: „Az embernek ahhoz,
hogy emberré váljék, képzésre
van szüksége.”
A képzés mellett a pedagógusoknak folyamatos továbbképzésre is szükségük van, hi-

mi elemeivel és a gyermekdalok
világával. Délután kóruspróbákon vettek részt.
Az akadémia kurzuszáró
hangversennyel és a rajz szakosok kiállításával zárult, ahol a
mérnöktanárok szakcsoportja is
részt vett.
Csíkszeredában szervezték a

szen feladatuk nehéz: gondolkodó, kreatív fiatalokat kell nevelniük, akik megállják majd helyüket a társadalomban. Csíkszeredában a hivatalos megnyitón jelen volt Jókai Tibor, az
SZMPSZ irodavezetője is.
Az akadémia nyitó előadását
Kis-Tóth Lajos, az Eszterházy
Károly Főiskola rektorhelyette-

számítástechnikai szakcsoportokat, melyek közül a legnagyobb érdeklődés a Multimédia
az oktatásban c. továbbképzés
iránt volt. A képzés célja: olyan
speciális felkészültségű pedagógus-szakemberek képzése, akik
a multimédia területén szerzett
ismereteik birtokában a közoktatásban tanulókat e területen

oktatják és nevelik, ill. képesek
közvetíteni a multimédia alapszabályait, jelentőségét.
A testnevelés szakos tanárok
továbbképzése Sepsiszentgyörgyben folyt, ahol az előadásokra felkért tanárok igyekeztek
megfelelő elméleti és gyakorlati
tevékenységeket tartani. Fontosnak tartották a gyakorlati testnevelés- és sportoktatásban használt anyanyelvi szakkifejezések
elsajátítását és azok hatékony
alkalmazását a mindennapi oktató-nevelő munkában.
A résztvevők kiegészítő programként megtekintették a környék nevezetességeit.
A múlt héten zajlott Szabadkán az Észak-bácskai Magyar
Pedagógusok Egyesülete által
szervezett X. Szabadkai Nyári
Akadémia. Pedagógusaink immár második éve vettek részt a
délvidéki továbbképzésen, hét
szekció közül választhattak.
„Csak a jól képzett pedagógus nevelhet olyan ifjú nemzedéket, amely helyt tud állni, érvényesülhet ebben a többnemzetiségű közösségben, és meri vállalni magyarságát” – hangsúlyozta megnyitójában Király
Veronka, az egyesület elnöke.
Az óvodapedagógusok továbbképzésének központi témája a gyermek-óvónő-szülő kapcsolata volt, a konfliktuskezelés
témakörét járták körül.
A tanítók szakcsoportjában
nagy érdeklődés mellett tartotta
előadását Dudás Zita a diszlexiáról.
A szervezők itt is gondoskodtak kísérőrendezvényekről.
A tanulmányi kirándulást Hódmezővásárhelyre szervezték, és
megismerkedtek Szabadka szecessziós emlékeivel is.
A résztvevők a zárónapon
Palicson búcsúestet tartottak.
A Kárpát-medencei nyári továbbképzések egyértelműen bizonyították, hogy létünk itt a
Kárpát-medencében nem lehet
természeti tény, tudatos alkotómunkával kell megmaradnunk
az európai nagy nemzetek között is.
Kiss Éva
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Határon túli magyar óvónők továbbképzése Sopronban
Június elején nagy örömmel
és lelkesedéssel olvastam el az
értesítést arról, hogy az általam
megpályázott, a határon túli
magyar óvónők számára szervezett képzésnek én is tagja lehetek.
A továbbképzésre 2006. augusztus 21-e és 25-e között került sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán Sopronban. A polgármesteri hivatal
dísztermében Tóth Mariann,
a továbbképzés vezetője és a
város polgármestere üdvözölte
a Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból, illetve Kárpátaljáról
érkezett óvodapedagógusokat,
megnyitva ezzel a 9. alkalommal Sopronban szervezett továbbképzést. Az ünnepi megnyitót követően dr. Szála Erzsébet tanszékvezető főiskolai
tanár egy helytörténeti sétára
kísért el bennünket, és bemutatta a város történelmi nevezetességeit. Sopron, Magyarország műemlékekben egyik leggazdagabb városa, méltán kapta meg 1975-ben a Műemlékvédelmi Európa Díj nemzetközi
elismerést.
A programban szerepelt előadások témakörei felölelték az
óvodai nevelés szinte valamennyi területét, kiegészítve ezeket a szakterületeket korszerű
pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel. Dr. Lengyel Zsolt
előadása Anyanyelv, második
nyelv, környezetnyelv címmel a
kétnyelvűség alapkérdéseit
boncolgatta. Dr. Závoti Józsefné az óvodáskorú gyermekek
teljesítmény- és viselkedészavarainak leggyakoribb megnyilvánulásait elemezte, Jávorszky Edit főiskolai docens
az önkontrollfolyamatok fejlődéslélektanával ismertetett meg
bennünket. Bucsy Gellértné
egyetemi docens a sokrétű
mozgásgyakorlás szükségességét és fontosságát hangsúlyozta
az óvodás korú gyermek életé-

ben. Dr. Török Ildikó színes
körképet festett elénk a mai magyar gyermekirodalomból.
Eperjesy Barnabásné főiskolai docens Nevelés a természettel Freinet szellemében címmel
tartott előadása után meghallgathattuk dr. Vityi Andrea előadását arról, hogyan lehet a
gyermekeket természet- és környezetvédelemre nevelni. Zsámboki Károlyné főiskolai do-

az óvodáskorú gyermekek játékában címmel tartott előadást. Dr. Patyi Gábor a gyermekkor-történeti kutatások neveléstörténeti tanulságait osztotta meg hallgatóságával.
A tartalmas előadások mellett a kiegészítő programok is
nagyon magas színvonalú szervezésről, vendégszeretetről tanúskodtak. Kiemelném ezek
közül dr. Raffay Ernő egyete-

Balról: Hevesi Valéria /Lekér/, Vankó Terézia /Deáki/,
Harangozó Ágnes /Nagyölved/ és Jeckó Ildikó /Nagykapos/

cens érdekes példákat mutatott
be az óvodai matematikai feladatok megoldására, megtapasztalására. Dárdai Árpád főiskolai docens dalszövegelemzése a gyermekdalainkban ugyancsak kuriózumnak számított.
Ezt követően Mentesné Tauber Anna mestertanár zeneterápiás foglalkozásait nézhettük
meg videofelvételről. Az óvodai programkészítés gyakorlati
teendőit Molnár Katalin főiskolai adjunktus vázolta fel.
Tóth Mariann egyetemi főtanácsos előadásában a játékot
mint fejlesztési módszert neveléstörténeti aspektusból közelítette meg. Takács Judit főiskolai tanársegéd A média hatása

mi docens A nemzettudat értelmezése a Kárpát-medencében
című előadását, a Katedra együttes megzenésített versekkel
való fellépését, az Aranykapu
Gyakorló Óvoda meglátogatását, Józsa Éva főiskolai docens
A gyógyító báb című művészi
előadását vagy éppen a népi
kismesterségek (anyagozás,
gyöngyfűzés) rejtelmeivel való
gyakorlati ismerkedést.
A továbbképzés ünnepélyes
zárására a kirándulás során az
utolsó napon került sor. Az autóbusz először Fertőrákosra vitt
bennünket, ahol a mészkőbarlang csodálatos akusztikája
operaelőadások színhelyéül
szolgál. Következő állomásunk

a Fertő tó megtekintése volt. Innen Nagycenkre érkeztünk, ahol megnéztük a Széchenyi család mauzóleumát és magát a
legnagyobb magyar gróf Széchenyi István sírhelyét. Nem
sokkal később a Széchenyi-kastélyban ünnepélyes keretek
közt vehettük át dr. Szála Erzsébet főigazgató asszonytól a
tanfolyam elvégzéséről szóló
tanúsítványt. Felemelő érzés
volt e történelmi falak közt hallgatni Bartók műveit zongorán,
illetve fuvolán zeneművészek
előadásában. Az egyetem épületébe visszatérve került sor a
búcsúestre, melyen fájó szívvel
búcsúztunk el új barátainktól,
illetve a tanfolyam szervezőitől.
Az utolsó napot körünkben töltötte Király Annamária, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főtanácsosa, aki évek óta
szívügyének tekinti a külhoni
magyar pedagógusok továbbképzését. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani fáradhatatlan, odaadó munkájáért.
Bennünket, akik a Felvidéket képviseltük ezen a továbbképzésen /név szerint: Vankó
Teréziát (Deáki), Harangozó
Ágnest (Nagyölved), Jeckó Ildikót (Nagykapos), Hevesi Valériát (Lekér) és Mičúch Ildikót
(SZK OM Nemzetiségi Osztálya, Pozsony)/ rabul ejtett egy
röpke hét leforgása alatt ez a város, a Hűség városa. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, viszszatérünk.
Köszönöm a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a lehetőséget, hogy részt
vehettem ezen a színvonalas,
tartalmas képzésen. Kolléganőimnek pedig az új tanév kezdetén szívből kívánom, hogy sokszor és sokan vehessenek részt
ilyen és ehhez hasonló szellemű
programokban, melyekből hoszszú ideig táplálkozhat a szellem
és a lélek egyaránt.
Hevesi Valéria
Lekér
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Megkérdeztük:

Csintalan Zsuzsát,
a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola igazgatónőjét

Hogyan kezdi a tanévet?
– Azzal kezdem, hogy a tanulók létszáma a tavalyihoz képest kevesebb lesz tizennéggyel. 44 elsősünk lesz, ez két osztály, elment 3 kilencedik osztály, innen adódik a mínusz 15 tanuló.
Egyéb változások?
– Mivel mi a Selye János Egyetem gyakorló iskolája vagyunk, ebben a tanévben
– az egyetem kérésére – nemcsak kedden,
hanem szerdán is a rendelkezésükre állunk. Ez azt jelenti, hogy az órarendet úgy
kell összeállítanunk, hogy jusson idő a vezetőpedagógusoknak az óraelemzésekre.
Aztán az is befolyásolja hétköznapjainkat,
hogy – köszönhetően Szigeti László volt
miniszternek – kaptunk a minisztériumtól
3,5 millió koronát az iskolaépület statikai
problémájának a megoldására. A munkát
valamikor az ősszel kezdjük el. Gondot
fog okozni a szervezés, de inkább vállaljuk
a problémák megoldását, mert tudjuk,
hogy szebb lesz az iskolánk. Egyébként
tavaly és tavalyelőtt is hasonlóképpen

folytak az építési munkák.
Mit jelent a gyakorlatban az együttműködés az egyetemmel?
– Tavaly hetente 84 hallgató járt hozzánk a Selye Egyetemről, de rajtuk kívül
jöttek még hallgatók Nyitráról is a Konstantin Filozófus Egyetemről és az Apáczai
Csere Pedagógusképzőből is. Volt diákunk
bőven. Tulajdonképpen a szervezésen múlik minden, s ebben már van gyakorlatunk.
Nálunk egyébként is nagy a mozgás. Nyitottak vagyunk más irányba is, például folyik iskolánkban továbbképzés távutasoknak is és egy kétéves képzés lakberendező
szakon. A tornatermünket minden nap egészen estig használják. Tavaly munkanélkülieknek is volt itt egy több hónapos átképzés.
Ezek az iskola kezdeményezései,
vagy az iskola csak a helyet adja?
– Általában megkeresnek bennünket.
Néha, ha kérik, a kollégáink is részt vesznek az oktatásban. Aztán szorosan együttműködünk a művészeti iskolával is. Az a
célunk, hogy ne hordja a szülő a város másik végére a gyermekét a művészeti iskolába, inkább helyben igyekszünk beilleszteni a délutáni programba a foglalkozásokat.
Hogyan történik a művelődési utalványok felhasználása?
– Érdeke minden iskolának, hogy helyben tartsa az utalványokat. Az a tapasztalatunk, hogy tanulóink közül csak néhányan viszik máshova, például a szabadidőközpontba vagy valamilyen sportegyesü-

letbe. A köröket általában a kollégák tartják. Alsó tagozaton informatikai oktatás
is van, ezt az alsós kolléganők tartják. Az
idén úgy tervezzük, hogy harmadikban és
negyedikben két óra idegennyelv-oktatás
lesz, tavaly csak egy óra volt. A munkára
nevelést az informatika oktatására fordítjuk. Megjegyzem, iskolánk felvállalta egy
informatikai továbbképző központ működtetését is. Már második éve vagyunk
az Infovekkel szerződésben. Ennek köszönhetően az idén a nyári szünetben valamennyi nevelőnőnk elvégezte a továbbképzést. Büszkén mondhatom, hogy tantestületünk minden tagja ebben az évben
egy vagy két nyári egyetemen, továbbképzésen vett részt. Ez nagyon dicséretes, és
nagyon örülök neki. A részvételi díjat egyébként az alapítványunk fizette mindenkinek.
Volt más nyári tevékenység is az iskolában?
– Nyári diáktáboraink is voltak. Nagyon jól együttműködünk partneriskolánkkal, a budapesti XIII. Kerületi Számítástechnikai Iskolával. Ők biztosítottak tanulóink számára egy tábort, mi ennek fejében meghívtuk őket erdei iskolába és sítúrára. Velük dolgoztunk ki egyébként egy
EU-s pályázatot is. Mindent összevetve:
aktív nyarunk volt, és lelkesen kezdjük a
tanévet.
Köszönöm a beszélgetést.
-lend-

Búcsi Terézt, a muzslai Endrődy János Alapiskola igazgatónőjét
Hogyan kezdi az új tanévet?
– Iskolánkban a tavalyi évhez képest
két gyerekkel lesz kevesebb. Ez a mai
helyzetben, úgy érzem, nagyon jó arány.
A búcsúzó kilencedikes osztály nagyobb
létszámú volt, az elsősök száma 15, de más
iskolákból is jönnek hárman, így lesz csak
kettővel kevesebb tanulónk. A pedagógusok közül egy kolléga ment nyugdíjba, helyette egy fiatal tanerő érkezik. A szakkörök számával kapcsolatban büszkén
mondhatom, hogy nálunk az utalványok
bevezetése előtt is annyi szakkör működött, mint most. A pedagóguskollégák azelőtt is vezették a köröket. Az idegen nyelv
oktatása bővült, az alsó tagozaton nem kötelező tantárgyként oktatjuk a német nyel-

vet. Az informatikát szintén nem kötelező
tantárgyként tanítjuk minden osztályban.
Annyi számítógépünk van, hogy ha egy
osztály bemegy a terembe, minden tanulónak külön gép jut.
A pedagógusok továbbképzése milyen formában történik?
– A számítástechnikai tanfolyamot
minden pedagógusunk, nevelőnőnk elvégezte. Az egyéb képzéseket igyekszünk a
pedagógusszövetséggel közösen megoldani, regionális képzéseket szervezünk oly
módon, hogy idehozzuk a képzést az iskolába. Így szinte egyetlen pedagógus sem
hiányzik a képzésről, sőt a mi 13-14 fős
csoportunkhoz még jöhetnek a környező
iskolákból is néhányan. Ezt a módszert

jobbnak tartom, mintha egyesével mennének a kollégák más helyekre.
Mi a helyzet a szakképzettség terén?
– Vannak tantárgyak, melyeket nem tudunk teljes mértékben szakképzett tanerővel megoldani, de ez természetes is, hiszen
kis iskola vagyunk. A főbb tantárgyakat
azonban szakképzett pedagógusok oktatják, a fizikusunk most végzi a főiskolát,
informatikusunk külsős, heti 5 órát tanít,
a kémikus kolléganő is hasonló helyzetben
van. Földrajz szakosunk nyugdíjba ment,
helyette nem találtunk még megfelelő helyettesítőt.
Köszönöm a beszélgetést.
-lend-
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Gyakorló pedagógusként a politika első vonalában
Andruskó Imre, a komáromi Selye
János Gimnázium igazgatója elismert
szakembere a hazai magyar pedagógustársadalomnak. A komáromi régióban sokan ismerik őt más oldaláról
is. Közéleti tevékenységével szerepet
vállal a helyi politika alakításában, a
Mivel magyarázod,
hogy a választópolgárok a lista 37. helyéről
„beszavaztak” az élvonalba?
– Úgy gondolom,
hogy ez az eredmény
több tényező szerencsés
egybeeséséből született. Egyrészt biztosan
számít az, hogy 5 évig
a komáromi gimnázium
igazgatója voltam. Nem
szerénytelenség talán
azt mondanom, hogy 5
sikeres év van mögöttem. Az érdem persze
nemcsak az enyém, én mindig is csapatjátékos voltam. Sokat köszönhetek két kiváló
igazgatóhelyettesemnek, akik nagyon jól segítik munkámat. Igyekezetünket a szülők látták, s azt is, hogy az iskola fejlődik, előrehalad. Gondolom, ezt méltányolták a szavazóim
is. A másik ok az, hogy ebben a régióban
már 10 éve részese vagyok a társadalmi életnek. Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának 1996 óta a járási elnöke vagyok. Olyan korszakban választottak meg elnöknek, amikor Slavkovská volt a miniszterasszony. A búcsi, bátorkeszi iskolák ügyeiből
tevékenyen kivettem a részemet. De más társadalmi szervezeteknek is aktív tagja voltam.
A Fórum Intézettel közösen szerveztük például az O.K. 98 programot. Ennek a lényege
az volt, hogy a Mečiar-kormány idején megszerveztük a párhuzamos szavazatszámlálást.
Különös érzés számomra, hogy éppen most
kerülök be a parlamentbe, amikor Mečiar ismét visszakerült a hatalomba. Bizonyára az
is hozzájárult a sikerhez, hogy nagyon jó
kampányt folytattunk. A komáromiak úgy
érezték, hogy az MKP Országos Tanácsa kissé háttérbe szorította a komáromi jelölteket.
Ez részben érthető is, mert úgy látom, hogy
az elmúlt 8-10 évben megjelent a közéletben
60-70 olyan ember, akik jól felkészült szakemberek, s megérdemelnék, hogy parlamenti
képviselők legyenek. A kampány során négyen összefogtunk, és sikerült megszólítani
a Komáromi járás polgárait. Persze tudatosítom, hogy más járásból is sok szavazatot kaptam, hiszen a távolabbi régiókban sokan mint
pedagógust, igazgatót ismernek.
Parlamenti képviselőként vannak-e olyan területek, ahol tevékenykedni sze-

civil társadalom szervezésében. A legutóbbi országos választások óta egy
újabb szerepkörben találkozhatunk
vele. Parlamenti képviselő lett, ráadásul a szinte reménytelennek látszó 37.
helyről jutott be a tisztelt ház tagjai
közé.
retnél?
– Arra mindenképpen
számítottam, hogy bekerülök az oktatásügyi bizottságba, hiszen itt tudom
hasznosítani leginkább eddigi tapasztalataimat. 8 évig osztályfőnök voltam, 5
évig igazgató, így átlátom
a rendszer bizonyos elemeit. A bizottságban, melynek
tagja vagyok, nagyon tekintélyes, elismert ellenzéki
politikusokkal kerültem
egy közösségbe. Itt van
például Fronc volt oktatási miniszter és Szigeti László ugyancsak volt oktatási miniszter.
A bizottság 11 tagú, 6 kománypárti és 5 ellenzéki tagból áll, s mivel a parlamenti matematika működik, bármikor leszavazhatnak. Amit tehetünk, az a törvények véleményezése.
Jelenleg az a tervem, hogy néhány hónapig
gyűjtöm a tapasztalatokat, aztán megpróbálok bekapcsolódni az érdemi munkába. Tudatosítom, hogy nincs, nem lehet annyi tapasztalatom, mint azoknak a képviselőknek,
akik főállásban több választási ciklusban tevékenykednek a paralamentben. De hogy
konkrétan is válaszoljak a kérdésre, két területen szeretnék igazán aktívan tevékenykedni: az egyik a régió érdekeinek képviselete,
a másik terület pedig az oktatás.
Hogyan lehet a gimnáziumi igazgató
munkáját összeegyeztetni a politikusi tevékenységgel? A komáromi gimnázium
nagyon jó hírű, kiváló eredményeket érnek el a diákjai, bizonyára sok tennivaló
akad a tanítás szervezésén kívül is...
– Nehéz megmondani előre, mi lesz később. Most a két helyettesnővel megbeszéltük a jelenlegi helyzetzet. Tulajdonképpen
így volt ez 5 éve is, amikor megpályáztam
az igazgatói posztot. Akkor úgy éreztem,
hogy igazgatóként a stratégiai célok megfogalmazása és a kapcsolatok építése az én területem. Azt hiszem, az elmúlt években ezt
sikerült is bizonyítanom. Parlamenti képviselőként ez még könnyebb lehet, hiszen Magyarországon is olyan ajtók nyílhatnak meg
előttem, melyek eddig zárva voltak. A két
helyettesnőm eddig is kiválóan végezte a napi operatív teendőket. Egyikük, Édes kolléganő a szervezésért felel, Kustyán tanárnő
pedig a pedagógiai program napi gyakorlatba

ültetéséért. Szeretnék mindkettőjüknek köszönetet mondani a Pedagógusfórum hasábjain keresztül is, hiszen nélkülük nem jutottam volna el ide. Jó csapat vagyunk, s ők elfogadták, hogy most kicsit több lesz a dolguk,
de úgy ítélik meg, hogy az iskola érdeke ebben a helyzetben az, hogy vállaljuk a nagyobb terheket.
Hogyan látja az iskolaigazgató az új
tanév indulását?
– Sajnos tény, hogy megyei szinten jelentős változások történtek az elmúlt évben.
Nyitra megyében a jelenlegi kormánykoalíció került többségbe. Ennek következményeként iskolánknak úgymond kisebb lett a „kapcsolatépitő potenciálja”, s a fejlesztésre nem
jut elég pénz. Az elmúlt 5 évben a padlásteret
építettük be, szaktantermeket adtunk át. Most
a fejlesztés nem lesz olyan könnyű, mint eddig volt. Viszont a napi működésben nem látok problémát, a rendszer úgy működik, hogy
ha van diák, akkor van pénz. Ennek ellenére
az a véleményem, hogy a működési szabályokat rosszul találták ki. Nekünk például
osztályonként 30-35 diákunk van, ami nagyon megnehezíti a kollégák munkáját. Ilyen
létszámú diákot sokkal nehezebb tanítani,
mint 20-22 fős osztályokat. A megoldás az
lenne, ha úgyis kevesebb a diák, hogy a kormány tegye lehetővé a 22-25 fős osztályok
működését, tehát, hogy ilyen létszámú osztályokkal is biztonságosan működjön az iskola. Nálunk a kollégák ismerik e helyzetet,
tudják, ha pénzt akarunk, magasabb költségvetést, akkor magasabb létszámú osztályokkal kell dolgoznunk. Én kevesebbet vagyok
a diákokkal, de azt tudom, hogy mennyivel
nehezebb így tanítani, mintha csak 20-25
diákkal foglalkoznánk.
Lesz valami különleges esemény is az
új tanévben?
– Tulajdonképpen két évforduló. Ebben
az évben emlékezünk meg névadónk, Selye
János születésének 100. évfordulójáról.
1906. január 26-án született, és nagy öröm
számomra, hogy a Selye Egyetemmel együtt
szervezhetünk egy konferenciát ebből az alkalomból. A másik jelentős esemény az 56os forradalom évfordulója. Büszkék vagyunk
arra, hogy a felvidéki magyar középiskolák
közül a miénk az egyetlen, ahol 1956-ban
megjelentek az itteni kommunista párt képvielői, s arra kérték fel a diákságot, hogy ítéljék el a forradalmat. Ők ezt nem voltak hajlandók megtenni, s erről a „tettről” szeretnénk méltó módon megemlékezni, egy emléktáblát szeretnénk avatni. Ebben az évfolyamban végzett Dolnik Erzsébet is, akit
az ünnepi beszéd elmondására kértünk fel.
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert
a parlamenti munkához.
Lendvay Tibor
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A Comenius Pedagógiai Intézet hírei
(2006. június – augusztus)
Az alábbiakban a Selye eseményekről, rendezvéJános Egyetem Comenius nyekeről adunk rövid, hírPedagógiai Intézetét érintő szerű összefoglalót.

Június 8-án Komáromban
munkaértekezletet tartott a
diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER-programcsomag) szlovákiai bevezetésén dolgozó szakcsoport,
melynek tagjai Bereznai Malvin, Csík Zoltán, Markovics
Tímea és Kocskovics Gabriella. A tanácskozás napirendjén a témához kötődő akkreditált továbbképzés tartalmi
összeállítása és az ősszel induló DIFER-vizsgálatok előkészítése szerepelt.
*
Június 13-án Komáromban
a Selye János Egyetemen tartotta 4. ülését a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatótanácsa Erdélyi Margit elnök
vezetésével. Az igazgatótanács értékelte az intézet 2005.
évi tevékenységét és gazdálkodását, valamint jóváhagyta

a 2005. évi éves jelentést.
*
Június 20-án Komáromban
került sor arra a megbeszélésre, amelyen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Országos Választmánya és a
Comenius Pedagógiai Intézet
jövőbeli együttműködésének
feltételeit és területeit vitatták
meg a két szervezet képviselői: Pék László és Jókai
Tibor az SZMPSZ, Fodor Attila és Csík Zoltán a PI képviseletében.
*
Június 23-án Komáromban
a Selye János Egyetemen tartotta 5. ülését a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatótanácsa Erdélyi Margit elnök
vezetésével. Az igazgatótanács megvitatta és jóváhagyta
az intézet 2006. évi munkatervét és költségvetését.

A pedagógiai program tervezése

Augusztus 22–25. között
került sor Galántán a Kodály
Zoltán Alapiskolában a Pedagógiai program tervezése és
TQM-alapú minőségbiztosítása

c. 30 órás, a Comenius PI által
akkreditált továbbképzésre. A
tantestületi jellegű továbbképzést 22 pedagógus végezte el,
és szerzett tanúsítványt.

Augusztus 28-a és 30-a között került sor Ekelen a Hetényi
János Alapiskolában a Pedagógiai program tervezése és
TQM-alapú minőségbiztosítá-

sa című 30 órás akkreditált továbbképzésre. A tantestületi
jellegű továbbképzésen egy fő
kivételével a teljes kollektíva
részt vett.

2006. szeptember
Július 7-én Dunaszerdahelyen tartottak szakmai foglalkozást Az óvodai munka tervezése és minőségbiztosítása
címmel Szabó Edit és Fodor
Attila, a PI munkatársai. A
résztvevők a Pozsonyi Módszertani-pedagógiai Központ
által szervezett vezetőképző
tanfolyamot látogató óvodavezetők voltak.
*
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Július 18-án Komáromban
munkaértekezletet tartott a
diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER-programcsomag) hazai fejlesztésén
dolgozó szakcsoport. Bereznai Malvin, Csík Zoltán,
Markovics Tímea és Kocskovics Gabriella az őszre tervezett DIFER-vizsgálatok tartalmi és szervezési részleteit
vitatta meg.

Nyáron tanul a pedagógus
A tanév végén zsibongó
gyereksereg zárja be maga után az iskolakaput. Ők elvonulnak a megérdemelt nyári
pihenőre. A pedagógusoknak
is megkezdődik a feltöltődés
időszaka. Ezen sokan a pihenést értik, de ilyenkor van ideje a pedagógusnak továbbfejleszteni magát.
2006. július 3-tól 6-ig egy
héten keresztül a Pelsőci Magyar Tannyelvű Alapiskola
adott otthont az SZMPSZ
Rozsnyói Területi Választmánya és a Pelsőci AI közös
rendezvényének. Nyugodt,
csendes iskolaépület a Szlovák-karszt tövében a Sajó
partján, ahol mindig zajlik az
élet. A gyermekek az iskola
udvarán és a tornateremben
örülhettek a Nyitott iskola
programnak, amely biztosította számukra tíz napon keresztül a sportolás lehetőségét.
Szádalmás, Görgő, Rozsnyó, Pelsőc, Gömörhorka,
Hosszúszó és Kecső iskolavezetői és pedagógusai pedig
beültek az iskolapadokba,
hogy elsajátítsák a pedagógiai program tervezését és a
TQM-alapú minőségbiztosítást. A harminc órás továbbképzés tartalmi biztosítója az
SJE Comenius Pedagógiai
Intézete volt, a továbbképzés
előadója Fodor Attila.
A képzés résztvevői meg-

ismerkedhettek az oktatásfejlesztés időszerű problémáival, lehetőségeivel és technikáival. Megtanultuk felvázolni az intézmény tervezett
és minőségszemléletű működtetése lehetőségét és módját.
Az egyes iskolák képviselői
összeállítottak egy ütemtervet és cselekménysort az iskola pedagógiai programjának a kidolgozásához. S nem
utolsó sorban tudatosítottuk
a csapatmunka és a kommunikáció fontosságát, a problémamegoldás fortélyait. Sikerült kibányászni iskoláink erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Megterveztük intézményünk logóját (amire esetleg eddig nem
volt idő), megfogalmaztuk
küldetésnyilatkozatunkat.
A gyerek akkor elégedett
a tanítási órával, ha nem unatkozik, foglalkoztatva van,
be van kapcsolva a tanítási
folyamatba. Valahogy így éreztük mi is magunkat a forró
nyári napokon a tanterem falai között. Szembesültünk saját magunkkal, problémáinkkal, volt alkalmunk ezek megbeszélésére, megvitatására.
Elhatároztuk, hogy jövőre újra bevonjuk a járás pedagógusait az ilyen jellegű továbbképzésekbe.
Kulik Szilvia
a továbbképzés
szervezője
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Továbbképzés Pelsőcön is
Július 3-a és 6-a között a
pelsőci alapiskola és az
SZMPSZ Rozsnyói Területi
Választmánya közös szervezésében került sor a Comenius PI
által biztosított Pedagógiai
program tervezése és TQM-

alapú minőségbiztosítása c. 30
órás akkreditált továbbképzésre. A pelsőci alapiskolában
megtartott kistérségi jellegű
tanfolyamon négy teljes szervezettségű és négy kisiskola 26
pedagógusa vett részt.

PEDAGÓGUSFÓRUM
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Kecskemét és a projektpedagógia,
avagy egy továbbképzés margójára
Egy száztizenhatezer lélekszámú városban 2006. augusztus 13–18. között,
amikor a Hírős Napok a város egyik
nagy rendezvénysorozata, kezdődött és
zajlott. Érdekes módon két régiós és városi újság is felfigyelt arra, hogy Kecskeméten 30 határon túli magyar pedagógus egy héten keresztül projektpedagógiával foglalkozik. Ez azért volt érdekes és figyelemre méltó számomra, mert
hazai egyetlen magyar napilapunk szóra
sem méltatta az SZMPSZ nyári egyetemén a 420 hazai és határon túli magyar
pedagógus továbbképezésének eseményét, mintha ez mindennapos történet
lenne széles e hazában. Azt gondolná (és
elvárná) az ember: a pedagógusok önbecsülését úgy is lehetne emelni (már azokét, akik képezik magukat, és ott vannak
mindig a sűrűjében!), hogy odafigyeltet
a sajtó a körülöttük történtekre (legalább
ennyit megérdemelnek!), hogy beszámol
arról, a pedagógus nyáron már készül a
következő tanévre, hogy szakmailag
karbantartja magát, hogy fontos neki a
naprakész ismeretek megszerzése, hogy
közvetve így törődik a szlovákiai magyar gyermekének fejlődésével. (De ez
egy másik téma!)
Térjünk vissza hát Kecskemétre. Életem több x-én túl olyan saját élményű
képzésben volt részem, ami még sokáig
lelkesít további munkám során, s ezt a
lelkesedést ragályként szeretném továbbadni, szeretnék fertőzni.
Sajnos, a szöveg nem tudja visszaadni az élmény- és örömhangulatot, amit
magunkkal hoztunk a kecskeméti tanítőképző falain belül folyó képzésről.
De képzeljen maga elé az olvasó egy
28 emberből álló osztályt, közösséget,
akik különböző projekteken dolgozva
jönnek-mennek, egymást nem zavarják,
kutatnak, olvasnak, fel vannak villanyozva, csoportokban vitatkoznak, egy
ötletből ezret csiholnak, boszorkányrelikviákat gyártanak, seprűn repülő boszorkányt mintáznak, boszorkánypereket tanulmányoznak, jelenetet írnak és
rendeznek, a boszorkányüstbe gyártják
az origamikígyót és békát, újságot kreálnak és szerkesztenek, rigmusokat költenek és dúdolnak, gondolattérképet készítenek, a főiskola konyháján boszorkányitalt kotyvasztanak, aminek készítését teli ötlettel power pointos formában

mutatják be, biomániások részére alapítanak éttermet, a levegő tanításának módjairól nem szokványosan gondolkodnak.
És még ezernyi kreatív megnyilvánulás
a hét minden percében, felsorolni sem
lehet. 28 ember az öt csapat, de az öt
csapat egyben egy közösség, amit közös
célok és élmények kötnek össze és mozgatnak.
A hétfői nap a megszokott mederben
telt, elmélet elmélet hátán. Élvezetes
volt, mert új volt, mert ugyanazt másképpen mutatta meg. Pedagógiai munkánk során nem kellene egyebet tenni,
mint tervezetten motiválni és dolgozni
hagyni a gyereket.
Kedden kiszabadult a szellem a palackból: csoportokba verődve projekttémát választottunk, gondolattérképet készítettünk, s az altémák rengetegéből egyet meg kellett valósítanunk. A főiskola tanárai csak segítettek: merre van a
könyvtár, a számítógépterem, milyen segédeszközt kell vásárolni, hogy működik a kamera, van-e elég alma a tetraéder
megalkotásához, hol található a „boszorkányrepülő”, a söprű, hogyan kell betördelni az újságcikkeket. Mert olló, színes
papír és karton, ragasztó, gyurma, kötél,
zsineg, gyertya, ki mire nyitotta a száját,
megvolt. Minden készen állott arra,
hogy egy-egy választott témában a csoportok alkotni tudjanak, utánajárjanak
a témát kibontó altémáknak, elkészüljenek a produktumok a bemutatásra.
Aztán beindult a fantázia, s nem lehetett rá féket rakni.
Szerdán vizuális projektkészítés és
egy-egy boszorkányper megtervezése
bábjáték formában volt a feladat. A készülődés izgalma mindenkit magával ragadott. A csapatok végigizgulták egymás bábjelenteinek bemutatását, majd
együtt szórakoztak a bakikon, melyeket
izgalmában követett el a felnőtt ember.
De senki nem volt szorongásos, de felszabadult igen. Fantasztikus játék volt!
Csütörtökön kirándulás volt a Kiskunsági Nemzeti Park galériaerdejében,
a Döglött-Tisza árterében, majd fürdőzéssel egybekötött napfénykúra Cserkeszőlő gyógystrandján.
Pénteken az elkészített projektproduktumok bemutatása tele izgalommal,
mint a kisiskolások.
Ez csak a hét leltára. A hozadék még

nem ülepedett le egészen. Nem lehet hirtelen felsorolni, mi mindent tanultunk
egymástól. Dalocskák és koreográfiák
születtek, a Banya Tanya Lapja boszorkányújság írása és szerkesztése közben
kisimultak a homlokok, elfeledtük a napi
munka szorítását. A tanulás feltételei adottak voltak, csak lelkesedni kellett.
Abból pedig nem volt hiány.
Volt egy nagy csapatban egy öttagú,
Székely-Felvidék összetételű kiscsapat,
amelyik együtt lélegzett, együtt tanult és
alkotott. Kecskeméten a nyáron én egy
hétig boldog gyermek voltam!
Az jutott eszembe, ha hagynánk, hogy
a gyermek rácsodálkozzon a dolgokra,
hogy felébredjen kíváncsisága, átcsapjon érdeklődésbe, hogy élménnyé nemesedjen az ismeretszerzés, hogy sikerélményhez jusson bármilyen képességű
gyermek, ha megtanítanánk kommunikálni egymást (ami nem megy egyik napról a másikra), jobban szeretne mindenki
iskolába járni is, a gyerekek szellemi fejlődése, önbecsülése és önértékelése is
javulna, s értékrendjükben is változás
történne. Ez az állapot akkor lenne ideális, ha a szülők is partnerei lennének
az iskolának, ha őket is bevonná az iskola abba a tevékenységbe, amit fontosnak
tart és érez, amire a szülőnek is igénye
mutatkozna.
Meghatározó nyári élményemet és tanulási projektemet írtam le. A projektpedagógiáról sokat lehet olvasni, utána kell
járni. Nem akartam ilyen tudományos
köszörűkövekkel terhelni senkit az iskolakezdés pillanatában. A projekt koncentrált világ(kép), a tanulásra való csábítás eszköze. S ki ne akarna elvarázsolódni akár egy napra is, s észrevétlen
megtanulni mindazt, ami parancsszóra
sehogyan sem működik.
Már itthon is tanulgatjuk a projekttel
való varázslást, kezdő „mágusokat” is
fel lehet lelni. Hívni kell, s el lehet sajátítani a tantervi anyag tudományoskodása
helyett az örömmel, kedvvel való, saját
élményen alapuló ismeretszerzés új
módját.
Hívni és hinni kell.
Jó lenne, ha a pedagógus azt hinné,
hogy ő a nyíl, a biztonság, a gyerek a
nyílvessző, aki röpülni akar.
Ádám Zita
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Házi feladatok ellenőrzése
Az írásbeli házi feladatok helyes kijelölése és előkészítése döntő módon hat sikeres megoldásukra. Csak a jól átgondolt, kellő időben feladott, megfelelő útbaigazítással előkészített házi feladatok teszik lehetővé a tanulók számára az otthoni önálló és
eredményes munkát.
Az írásbeli házi feladatok didaktikai és
módszertani szempontból helyes, eredményes ellenőrzése a tanártól, a tanítótól körültekintő, kitartó munkát kíván. Hogy az
írásbeli házi feladatok valóban hozzájáruljanak a tanulók ismereteinek elmélyítéséhez, rögzítéséhez, készségeik fejlesztéséhez, rendkívül fontos a mindenre kiterjedő,
következetes, a nevelőtestületen belül a
legteljesebb mértékben összehangolt ellenőrző munka.
Az írásbeli házi feladatok ellenőrzése
valóban sok időt vesz igénybe akkor, ha:
a/ sok volt az írásbeli feladat,
b/ ha a tanulók nem egységes feladatot
kapnak,
c/ ha a házi feladat kijelölése, illetve előkészítése nem volt megfelelő.
Csaknem általános az a szokás, hogy a
tanár, a tanító a tanítási óra elején ellenőrzi
az írásbeli házi feladatot függetlenül annak
tárgyától. Ezzel bizonyos mértékben gépiessé, megszokottá teszi a tanítási óra megkezdését, ami sem a tanár, tanító, sem a tanuló szempontjából nem szerencsés. A helyes témaválasztás lehetővé teszi az óraközbeni vagy az óra végi ellenőrzést is. Tehetjük a szóbeli számonkérés után is, ha mintegy az elmondottak alátámasztására, igazolására szolgál, de tényanyagot szolgáltat.

A tanítási óra végére főként akkor maradhat
az írásbeli feladat ellenőrzése, ha sem a
szóbeli számonkéréssel, sem az új anyaggal
semmiféle kapcsolatban nincs.
Hogyan történjék az ellenőrzés?
Sokat vitatott és sok helyes gondolatot,
eljárást eredményező kérdés: hogyan történjék az írásbeli házi feladat ellenőrzése?
A gyakorlatban a tanítási órán az ellenőrzésnek két módjával találkozunk: az egyik
az alaki (formai) ellenőrzés, a másik a tartalmi. Az előbbinél a tanár, tanító futólagos
ellenőrzéssel győződik meg róla, vajon
minden tanuló elkészítette-e a házi feladatot; az utóbbinál annak megállapítására törekszik, hogy megfelelő úton-módon oldották-e meg a tanulók a feladatok tartalmi vonatkozásait, s a kívánt eredményhez jutottak-e.
A tartalmi ellenőrzés minden tárgyra
nézve azonos módon követhető, részletekig
menő szabályokat felállítani nem lehet,
mert úgyszólván minden tantárgynak más
és más a természete, sőt ugyanazon a tárgyon belül a váltakozó, más-más megoldású feladatok más és más ellenőrzést igényelnek.
Például a magyar irodalomban lehetnek
egyöntetű és eltérő megoldású írásbeli házi
feladatok. A számtan írásbeli házi feladatok
ellenőrzése és javítása könnyebb, nemcsak
rövidebb voltuk miatt, hanem azért is, mert
a legtöbb esetben az osztály azonos feladatot kap. A tanár, a tanító számára ez a forma
megkönnyíti az ellenőrzést, de ez nem jelenti azt, hogy a közös feladatok megoldása
minden tanuló számára azonos munkát

Lapoda oktatási program
Szeretném felhívni az iskolaigazgatók
figyelmét a következő lehetőségre.
Sikerült megoldani a Lapoda oktatási
verziójának a megvásárlását a szlovákiai
magyar iskolák számára.
A Holnap iskolája konferencián volt lehetőségünk megismerkedni a Lapoda multimédia szerkesztővel. A pedagógusok digitális tananyagot, bemutatókat tudnak vele készíteni nagyon magas színvonalon.
Most az iskoláknak a Pázmány Péter Alapítvány jóvoltából, vagy egyéb forrásból
lehetőségük nyílik megvásárolni a Lapoda
multimédia szerkesztő programot nagyon
kedvezményes áron. Ha az iskolák most
jelzik nekem a vásárlási szándékukat, akkor az ár kedvezményesen 29 000 Ft lesz,
természetesen az éppen aktuális árfolya-

mon koronában kell majd kifizetni számla
ellenében. Magyarországon ez 29 000 Ft
+ áfa, összesen tehát 34 800 Ft, vagyis nálunk az áfával lenne olcsóbb. Érdemes
megnézni a www.lapoda.hu oldalt, mert
rengeteg oktatási CD közül lehet válogatni
ezen kívül.
Aki szeretné megrendelni a Lapoda
Multimédia Stúdió oktatási verzióját és egyéb oktatási cédét, kérem, küldjön egy
email-t címemre (tomolya@tomolya.net).
A visszajelzést sürgősen kérem visszaküldeni, hogy mielőbb kiküldhessük a
számlákat. Akik már egyszer elküldték az
adatokat, azoktól elnézést kérek.
Tomolya Róbert
az informatikatanárok
szakcsoportjának vezetője
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jelent. A legjobbak, akik a tanítási órán teljesen megértették az anyagot, biztosan kezelik, azoknak a tanulóknak, akik a tanítási
órán nem szereztek ilyen fokú biztonságot,
sokkal több fejtörést, nehézséget jelent a
feladatok megoldása, lényegében több időre is van szükségük.
A tanár, a tanító feltétlenül törekedjen
az ellenőrzés változatosságára. Az azonos
módon végzett ellenőrzés ugyanis a formálissá, merevvé válás veszélyét rejti magában. Egy pillanatra se tévessze szem elől a
tanár, a tanító, hogy az írásbeli házi feladat
csak úgy lesz az oktatás alkotó részévé, ha
előkészítésének és ellenőrzésének minden
mozzanatát a kezében tartja.
Fontos az írásbeli házi feladatok értékelése, észrevételekkel való ellátása. Buzdító
hatású és a házi feladat értékét nagyban növeli a tanuló szemében az, ha feladatára
osztályzatot is kap. Különösen fontos ez a
gyengébb tehetségű tanulóknál.
Ha azt akarjuk, hogy az írásbeli házi feladatok valóban betöltsék fontos didaktikai
és módszertani szerepüket, akkor ellenőrzésük és javításuk során a következőkre
kell tekintettel lennünk:
– az ellenőrzés, javítás egységes legyen,
nemcsak formai, hanem tartalmi vonatkozásaiban is,
– a mindenre kiterjedő javításra, ellenőrzésre minél sűrűbben kerüljön sor, s a javítást
úgy végeztessük el a tanulókkal, hogy az
valóban nevelő hatású legyen,
– az ellenőrzés, javítás ne legyen formális,
merev, megszokott,
– a tanár, tanító érezze át a munka nagy
nevelő erejét, hatását.
Markó Emil

Tanévnyitó
Nagyölveden
2006. szeptember 4-én a hagyománytól kissé eltérően nyitottuk meg
a tanévet. Óvodánk az iskola egyik
megüresedett épületébe költözött.
Fenntartási költségeink miatt kényszerültünk erre a lépésre.
A kissé átalakított és újrafestett
osztályokban egy magyar és egy szlovák csoport kapott helyet. E két csoportban 42 óvodás kezdte meg a tanévet. A szalag átvágása előtt ünnepi
köszöntőt Harangozó Ágnes óvodavezető mondott.
Az első nap a csoportszobákban
tartott rövid szülői értekezlettel ért véget.
Mácsadi Erika
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Visszapillantás a nyárra…
Iskolánk, a Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola
tanulói nyáron jutalomüdültetésben részesültek. Azon tanulóink, akik az elmúlt tanév folyamán az egyes tanulmányi
versenyeken járási, kerületi,
országos szintű eredményt értek el, a nyári hónapokban jutalomtáborozáson vehettek részt.
Így tanulóink Zánkán, az Őrségben, valamint a Velencei-tó
mellett üdültek.
2005-ben iskolánk első ízben csatlakozott egy európai uniós programhoz: az eTwinning
/internetes testvériskolai kapcsolatok/ nevű projektbe kapcsolódtunk be. Az eTwinning
brüsszeli központja 2005 októberében meghirdette a legjobb

eTwinning partnerségek első
nemzetközi versenyét, ahol a
budapesti XIII. kerületi Számítástechnikai Általános Iskolával karöltve az előkelő második
díj tulajdonosai lettünk. Testvériskolánk diákjaival a nyár
folyamán is találkoztunk, és egy
kellemes, élményekben gazdag
hetet töltöttünk el közösen a Velencei-tó melletti táborban.
Meghívásuknak eleget téve
augusztus 18-án 12 tanuló és
egy pedagógus kelt útra. Budapestre vonattal utaztunk, s ott a
Déli pályaudvaron vártak barátaink. Az út hátralevő részét közösen tettük meg, s a gyerekekek pillanatok alatt összebarátkoztak, s Velencén mint jó barátok szálltak le a vonatról. A

XIII. kerületi Számítástechnikai Általános Iskola nagyon
gazdag programot készített a
közös nyári táborozásra. A fürdés, napozás mellett részt vettünk Kápolnásnyéken nyitott
irodalomórán, megtekintettük a
Csokonai-emlékszobát. A néphagyományok nyomán járva
szintén Kápolnásnyéken megcsodáltuk a kovácsmúzeumot
is. Hogy ne lustuljunk el, nem
feledkeztünk meg a turisztikáról sem. Egyik este felmentünk
a Bence-hegyre, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk a Velencei-tóra. Jártunk Székesfehérvárott, ahol a Karib-tenger
kalózai film második részét
néztük meg. Esténként a táborban diszkó volt, s a bátrabbak
zenei aláfestéssel kipróbálhatták, milyen ügyes énekes válhatna belőlük. Tanulóink bebizonyították, hogy nemcsak a

számítógépekhez értenek és sikeres képviselői iskolánknak az
egyes tanulmányi versenyeken,
hanem kitűnő énektudással is
rendelkeznek. Kézműves foglalkozás keretében megismerkedtek a táskafestés, díszítés
fortélyaival, továbbá a gyöngyfűzés rejtelmeivel. Így a legszebb ajándékkal lepték meg
szüleiket, testvéreiket: saját díszítésű táskával, nyaklánccal,
karkötővel. A Velencei-tó strandján gyermekeink kipróbálták az
óriás csúszdát, s élvezték a közös vízicsatákat.
Az egyhetes közös nyári kirándulás gyorsan eltelt, s Budapesten a tábor résztvevői szomorúan búcsúztak. A búcsú
nem végleges, hiszen a két testvériskolára vár az új tanévben
is a közös munka, az újabb
nemzetközi projektek.
Kolek Margit

A Comorra Kamarazenekar vendégszereplése Berencsen
„Községünk önkormányzati szervei szívélyesen meghívják Önt Berencs község első
írásos említésének 850. évfordulója megünneplésére” – állt
a meghívó szövegében. A háromnapos (2006. június 23–
25.) rendezvénysorozat szervezői gazdag és színes műsort
állítottak össze. A magyar és
szlovák nyelvű ünnepi szentmise mellett volt komoly- és
könnyűzenei hangverseny,
szerveztek sportnapot és kulturális-társadalmi délutánt,
rendeztek helytörténeti kiállítást és folklórműsort is.

A Révkomáromi Városi
Művelődési Központ Comorra Kamarazenekarát – melynek tagjai zenetanárok és zenei pályára készülő növendékek – az a megtiszteltetés érte,
hogy a rendezvénysorozat ünnepi megnyitóján adhatott önálló hangversenyt a község
patinás katolikus templomában. Mint köszöntőjében dr.
Eduard Gulka, a község polgármestere hangsúlyozta: úgy
gondolták, az évforduló megünneplésének egy komolyzenei hangverseny lesz méltó
nyitánya. Berencs község kul-

túrélete lelkes szervezőinek egyike Kazán József zenepedagógus. Ő a Comorra régi ismerője, javaslatára hívták
meg a zenekart. A szervezők
kérésére színes, változatos
műsort állítottunk össze.
Hogy a karmester, a zenekar
és a szólisták egyaránt művészi teljesítményt nyújtottak,
mi sem bizonyította jobban,
minthogy a templomot megtöltő közönség mindvégig nagy
tetszéssel fogadta a felcsendülő zeneműveket, a hangverseny
végén pedig felállva, vastapssal köszönte meg a nívós mű-

sort. De a szervezők sem fukarkodtak a köszönő szavakkal; s a hangversenyt követő
vendéglátás sem maradt el.
A zenekar tagjai, a szólisták és Szabó Ferenc karmester nevében is köszönjük a
meghívást, köszönjük, hogy a
Comorrát választották, és a
szíves vendéglátást. A község
elöljáróit és a szervezőket illesse dicséret, hogy szép ünnepükön helyet adtak a semmivel sem pótolható élőzenének, a nemesebb muzsikának,
a komolyzenének is.
Stirber Lajos
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Jókai Mór Versmondó Tábor
Komáromban
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Regionális Pedagógiai Központja és Területi Választmánya az MK OM, az MK NKÖM
és az Illyés Közalapítvány támogatásával 2006. július 8–13.
között Komáromban rendezte a III.
Jókai Mór
Vers- és Prózamondó Tábort. Az idei
rendezvényen
közel 50 tanuló vett részt
Dél-Szlovákia alap- és
k öz é p i s k oláiból.
Jókai Tibor, az SZMPSZ
irodavezetője megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy e
rendezvény célja a tehetséggondozás, illetve a belső rend
kialakítása. „A tábor komoly
tartalmával olyan képességek
fejlesztését célozza meg, mely
képességek a személyiség kiteljesedése, az értelem és az érzelem, az ész és a szív, a kerek emberi világ egybenlátását segíti
elő. Minden ezen cél köré szerveződött ezen a héten, hogy érzőbb és értőbb emberekké váljatok, hogy szomjazzátok a tiszta és őszinte szót, a szavakon
túli igaz gondolatokat, melyek,
ha akarod, építenek, ha akarod ,
rombolnak is.”

A nyitó előadást Oláh Imréné nyugalmazott pedagógus
tartotta Jókai Mór Komáromban töltött gyermekkoráról.
A diákok életkoruk alapján
csoportokba sorolva szakfoglalkozásokon vettek részt az
Eötvös Utcai
MTNY AIban.
A hazai és
magyarországi előadók –
Dobos Katalin színésznő
(Szegedi
Nemzeti
Színház),
Előd Nóra
drámapedagógus (Budapest), Kiss P. József rendező
(Komárom), Szabó Csilla és
Várady Kornélia pedagógus
(Csallóközaranyos) – társaságában töltött foglalkozásokat
/helyes beszédtechnika elsajátítása, szövegválasztás és elemzés, drámapedagógiai gyakorlatok, pódiumművészet alapjai/
különféle szórakoztató műsorok egészítették ki. A táborozók
megtekintették a komáromi és
a pápai Jókai-emlékhelyeket.
A zárónapon a táborlakók a
szülőknek és a XV. Nyári Egyetem komáromi résztvevőinek
mutatták be műsorukat a helyi
Limes Galériában, végül oklevelet vettek át a rendezőktől.
Kiss É.
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Jutalom: zánkai táborozás

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a
2005/2006-os iskolai évben
szervezett és támogatott tanulmányi versenyek és műveltségi vetélkedők országos

A strandolás mellett a résztvevők szabadidős programjairól is gondoskodtak a szervezők. Több tanulmányi kiránduláson is részt vettek, ahol a
környék nevezetességeivel is-

döntőjében elért kimagasló
szereplése alapján 14 felvidéki tanuló és két kísérőpedagógus vett részt a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatásával a nyár folyamán egy nyolcnapos nemzetközi balatoni táborozáson
Zánkán.

merkedtek meg. Esténként
műveltségi vetélkedőkön mérték össze tudásukat.
Hazai tanulóink mellett részt
vettek a táborban erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi és szlovéniai magyar
diákok is.

A hazai tanulók a következő tanulmányi versenyekben szerepeltek:
– Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny,
– Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny,
– Jókai és kora /műveltségi vetélkedő/,
– Fekete város /műveltségi vetélkedő/,
– Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny.
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A középiskola tehetségsegítésről
A szövetség elnökségének legutóbbi
tanácskozásán megvitattuk az iskolai tehetséggondozás problémakörét. Lehetőségeinkhez mérten a középiskolákban
oktató kollégák felé is igyekszünk olyan
tájékoztatással szolgálni, amely az ügyet
hatékonyan segíti, előmozdítja.
*
A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma szept. 5-én kelt közleményében hirdette meg a www.minedu.sk
honlapon, hogy 2006. október 4-i határidővel a középiskolák is pályázhatnak
akár 50 000 korona támogatásra is, amennyiben a tudomány hetében (2006.
november 20–26.) tehetséggondozással
kapcsolatos rendezvényt – szemináriumot, diákmunkák bemutatását, tudósokkal való találkozót – szerveznek. A pályázathoz szükséges űrlapot és a további
részleteket is az említett honlapon találjuk meg.
*
A XVI. Természet-Tudomány Diákpályázat felhívása értelmében 2006.
október 31-ig kell a diákok pályamunkáit beküldeni a Természet Világa szerkesztőségébe (cím: H-1444 Budapest 8,
Pf. 256.).
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

– Természettudományos múltunk felkutatása
– Önálló kutatások, elméleti összegzések
– Szkeptikus különdíjra
– Matematikai különdíjra
– Biofizika-biokibernetikai különdíjra
– Biodiverzitás különdíjra
– A kultúra egysége különdíjra
– Orvostudományi különdíjra.
*
A Kutató Diákok Országos Szövetsége közzétette, hogy a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciáját
(TUDOK) megelőzik a regionális diákköri konferenciák, ahonnan az országos
konferenciára juthatnak a diákok. Az idén a szlovákiai régió konferenciája
együtt lesz a budapesti és a közép-magyarországi régió konferenciájával
2006. december 1–2-án Budapesten a
Szent Margit Gimnáziumban (cím: H1114 Budapest, Villányi út 5–7.). A konferencián a tehetséges középiskolások
az egyes szekciókban (természet- és társadalomtudományok, művészetek bármely területe) maximum 10 perces előadásban és 5 perces vitában bemutatják a lehetőleg önálló kutatáson alapuló
új tudományos felismeréseiket. Az előadás egyoldalas összefoglalóját és a ki-

Felhívás
A Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Pozsonyi Casino mellett működő VIDÉO Alapítvány
2006 novemberére hagyományteremtő
szándékkal meghirdeti a
KULCSÁR TIBOR VERSÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY-t.
Kulcsár Tibor 1960-tól 30 éven át a Pozsonyi Magyar Gimnázium tanáraként
működött. Munkája mellett a felvidéki magyar vers- és prózamondó versenyek aktív
szervezőjeként számos fiatal tehetség felfedezője, majd támogatója volt. Megalapítója volt a legendás, számos országos díjat
nyert Forrás Irodalmi Színpadnak is. 1971.
szeptember 1-jétől az Ifjú Szivek Magyar
Dal- és Táncegyüttes igazgatójaként tevékenykedett, de a pozsonyi magyar iskolával haláláig nem szakította meg a kapcsolatot.

A verseny meghirdetésekor tudatában
vagyunk annak, hogy számtalan hasonló,
nagymúltú, magas színvonalú hazai és
nemzetközi megmérettetés szólítja meg az
irodalomkedvelő diákokat és tanáraikat.
Viszont éppen ezen versenyek értékelésében hiányolja gyakran a zsűri a szlovákai
magyar irodalom alkotásainak megjelenését. A Kulcsár Tibor vers- és prózamondó
verseny meghirdetésével e hiányt szeretnénk pótolni: célunk a szlovákiai magyar
irodalom alkotásainak megszólaltatása és
népszerűsítése, és nem utolsó sorban tisztelgés e kiváló pedagógus és ember emléke előtt.
A versenyt az alapiskolák nyolcadik és
kilencedik osztályos, a négyosztályos gimnáziumok, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok harmadikos és negyedikes, valamint felső tagozatos diákjai számára hirdetjük meg két kategóriában.
A versmondók 2 költeménnyel készül-

töltött jelentkezési űrlapot a szervezők
címére 2006. október 20-ig postán vagy
elektronikusan kell elküldeni. Az érdeklődők részletes információt a 0905-439111 telefonszámon, a 031/5515477-es
faxon vagy a következő e-mail címen
kapnak: ksuds@realmail.sk; ugyanide
kérjük a nevezési lapok és az egyoldalas
összefoglalók másolatát is.
*
A Balassi Bálint Magyar Kulturális
Intézet az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően szaknyelvi továbbképzést szervez a Kárpát-medencei magyar szakértelmiség részére két
szakaszban (2006. november 24–26. és
2007. március 16–18. között) a következő három területen dolgozó szakemberek számára: oktatáspolitika, jog- és
közigazgatás, műszaki és gazdasági területen oktató/kutató szakemberek.
A műszaki és gazdasági szaknyelvi
képzésre elsősorban a szakközépiskolák és a gimnáziumok szaktanárait várják. A szaknyelvi képzésre vonatkozó
részletes tájékoztatás megtalálható szövetségünk honlapján: www.szmpsz.sk;
bővebb információt Pék László elnök
ad a pek@szmpsz.sk e-mail címen.
Hecht Anna
az SZMPSZ alelnöke

jenek: az egyik egy szlovákiai magyar költő (ajánlott Kulcsár Tibor) műve legyen,
a másik pedig egy, az 1956-os magyar forradalomhoz kötődő alkotás, mivel a magyar történelem e jelentős eseményének
50. évfordulója előtt is tisztelegni szeretnénk szavalóversenyünkkel.
A prózamondók egy szlovákiai magyar
író alkotásával indulhatnak a versenyen.
Egyben felkérjük Kulcsár Tibor volt tanítványait, tisztelőit, hogy vegyenek részt
rendezvényünkön egy Kulcsár Tibor-vers
versenyen kívüli előadásával. (Kérjük,
részvételi szándékukat jelezzék az iskola
titkárságán vagy e-mail címünkön.)
A versenyre jelentkezni lehet a gimnázium címén vagy a kulcsarm@gdunaba.sk
e-mail címen (a jelentkező lap megtalálható a www.gdunaba.sk honlapon is).
Jelentkezési határidő: 2006. október 6.
Elérhetőségek: ZŠ a Gymnázium s vjm
– Pozsonyi Magyar Tannyelvű AI és Gimnázium, Dunajská 13, 81484 Bratislava;
az iskola titkárságának telefonszáma: 02/
5296-4315; fax: 02/5292-7769.
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A pedagógiai dokumentációról –
jogaink és a törvények
A tanév elején a tantestületekben újra
szóba hozzuk az iskolában megírandókat
– mit milyen nyelven kell megírnunk, leadnunk, kitöltenünk. Gyakran előfordul,
hogy az igazgató és a pedagógusok véleménye e téren eltérő.
A pedagógusok általában az egyszerűbb, a kevesebb felesleges munkát igénylő megoldást szorgalmazzák, a feladatot pedig az igazgató adja ki, és ő kéri
számon, övé a felelősség.
Legtöbbször a tananyagbeosztás írásbeli elkészítésénél tesszük fel a kérdést:
hány nyelven kell megírni ezeket. Elége csak magyarul – a magyar tannyelvű
iskolában és a vegyesben a magyar osztályok számára – vagy magyarul és szlovákul kell, esetleg fordított sorrendben,
netán három nyelven, ha éppen például
az angol nyelv tananyagáról van szó.
Mindenekelőtt tisztázzuk: a pedagógus által elkészített tananyagbeosztás írásos formája a pedagógus saját dokumentációjának minősül, tehát az iskola belső
anyaga. Nem olyan anyagról van szó, amelyet az iskolán kívül, a közéletben, hivatalokban, más nyelvű iskolákban szoktak felhasználni, közzétenni (előfordulhat
ilyesmi is, pl. szakmai egyeztetésnél, egyéb fórumokon, ilyenkor – ha szükséges
–, természetesen lefordítjuk más nyelvre
is). Nem az ilyen tananyagbeosztásról
szól az iskola pedagógiai dokumentációját meghatározó 596/2003-as törvény.
Lássuk részletesen, mit mondanak a
törvények a pedagógiai dokumentációról.
Az említett oktatásügyi igazgatásról
szóló törvény 28. §-a az (1) bekezdésben
körüljárja az iskolai pedagógiai dokumentáció fogalmát, értelmét, majd a (3)
bekezdésben felsorolja a pedagógiai dokumentációnak minősített iratfajtákat. A
(3) bekezdés a), b) és c) pontjában említett tantervekről, tanmenetekről és tananyagtartalmakról a (4) bekezdés kimondja, hogy ezeket a minisztérium adja ki, ugyanakkor a (2) bekezdés szerint
a magyar tanítási nyelv esetén ezeket két
nyelven – államnyelven és magyarul –
kell kiadni (a magyar nyelv és irodalom
tantárgyon kívül az egyes tantárgyaknál
kétnyelvűen ezek mindmáig nem készültek el).
A (3) bekezdésben az f-től l-ig felso-

rolt iratokat az (5) bekezdés szerint kizárólag a minisztérium által jóváhagyott
nyomtatványokon kell vezetni, ilyen az
osztálykönyv és az osztálynapló is. Ezeket a dokumentumokat is – a (2) bekezdés
szerint – két nyelven kell vezetni, bár a napi tananyag és a hiányzók beírásánál egyszerűbb és logikus lenne csak röviden,
egy nyelvet, a tanítás nyelvét használni.
A tanfelügyelőnek – munkaköri feladatainak megfelelően – ismernie kell az
ellenőrzött vagy megvizsgált iskola vagy
oktatási intézmény tanítási nyelvét. Ezt
a tanfelügyelőkre megfogalmazott követelményt nem tartalmazza sem az 596/
2003-as törvény, sem pedig az állami tanfelügyeletre vonatkozó 2005. március
15-én kiadott 137/2005-ös számú legújabb miniszteri rendelet. Ez a szabály az
oktatási rendszerre vonatkozó, eddig tizenkilencszer módosított 29/1984-es törvényben található meg (az utolsó módosítás száma 5/2005 Z. z.). Ennek a többszörösen módosított törvénynek, amelynek gyökeres megváltoztatását az oktatási miniszterek már az előző választási
ciklusokban is megígérték, az 51a/ paragrafusa szól az oktatásügyi alkalmazottak
szükséges képesítéséről, ennek (3)-as bekezdése tartalmazza a tanfelügyelők nyelvismeretére vonatkozó követelményeket.
Végezetül tehát milyen tanácsot adhatunk az írásbeli anyagok, tervek, tananyagbeosztások elkészítéséhez, ezeket hány
nyelven készítsük, készíttessük el?
Az iskola pedagógiai dokumentációját
a minisztérium által kiadott nyomtatványokon a törvény szerint kétnyelvűen kell
vezetni, az iskola tervét és az órarendet
is két nyelven kell megírni. A jövőben
arra kell törekednünk, hogy az 596/2003as törvény módosítása az osztálykönyvbe
való napi bejegyzéseket és az órarendet
is minősítse olyan belső iskolai dokumentációnak, amelyeket a pedagógusok, az
igazgató és a tanfelügyelő számára elég
egyszer leírni az iskola tanítási nyelvén.
A pedagógusok által elkészítendő tananyagbeosztást is – belső dokumentációnak minősítve – egy nyelven célszerű
megkövetelni, hiszen az érintettek, akik
az ellenőrzés során ezzel kapcsolatba kerülnek, megértik.
Hecht Anna
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Pályázat
A Pozsonyi Casino mellett működő VIDÉO Alapítvány és a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium esszéíró pályázatot
hirdet 13-16 éves tanulók számára
azzal a céllal, hogy föltérképezze a
szlovákiai magyar fiatalok kulturális
életét.
A pályázat formája: írásos dolgozat, azaz esszé.
A pályázat témái
1) Az 1956-os magyar forradalom helyi vonatkozásai (interjú viszszaemlékezőkkel vagy írás a rendelkezésre álló szakirodalom alapján)
2) Szülőhelyed olyan egykori lakóinak az élettörténete, akik az 1956os (esetleg az 1968-as) események
idején vagy hatására hagyták el hazájukat
3) Mit tehet az iskolánk környékünk kulturális életének fellendítése
érdekében? (előremutató példák,
ötletek leírása)
Az alapítvány 13-16 éves, tehát
8.-os, 9.-es és elsős gimnazista tanulók írásos pályázatát várja Szlovákia
egész területéről, akik a fenti három
téma egyikéről minimum 2, maximum 3 oldal terjedelmű írott anyagot készítenek. A pályázat egy kategóriában és egyéni versenyként zajlik. Az esszét lehet kézzel vagy számítógéppel írni, de minden esetben
rá kell írni a szerző teljes nevét, életkorát és pontos lakcímét.
A munkákat az alapítvány tagjai
és pedagógusok fogják olvasni és értékelni. Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok a munkák, amelyeknek szerzői kritikus szemmel nézik
környezetüket, ugyanakkor pozitív
példát tárnak az olvasók elé, és jobbító szándékú javaslatokat fogalmaznak meg.
A pályázatoknak 2006. szeptember 30-ig kell beérkezniük a gimnázium címére: Gymnázium s vyuč. jaz.
maďarským, Dunajská ul. 13, 814 84
Bratislava, esetleg csatolt fájlként a
kulcsar.m@freemail.hu e-mail címre.
A legjobb munkák készítőit 2006
októberében pozsonyi kirándulásra
hívják a szervezők. Az összes döntőbe jutott résztvevő jutalomban részesül. Ezen felül az első három helyezett díja egy nyári táborozás.
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Felhívás
A komáromi Selye János Egyetem
COMENIUS Pedagógiai Intézete a közoktatási intézmények fenntartásával,
működtetésével és értékelésével összefüggő területek szakmai támogatására 710 fős szakértői-szaktanácsadói csoport
kialakítását tervezi.
Az intézet olyan pedagógusok, intézményvezetők és oktatási szakemberek jelentkezését várja, akik – megfelelő felkészítés után folyamatos képzésekkel és önképzéssel támogatva csapatmunkában kidolgozott programok, képzések és szakmai anyagok alapján – szakértői, szaktanácsadói, oktatói és tréneri feladatokat vállalnak az alábbi területeken:
– közoktatási intézmények fenntartása
és finanszírozása, erőforrás-gazdálkodás,
– helyi és kistérségi oktatástervezés,
– közoktatási intézmények tevékenységének tervezése (programkészítés) és fejlesztése,
– közoktatási intézmények tevékenységének értékelése és minőségfejlesztése,
– az intézményvezetői munka szakmai
támogatása, vezetőképzés,
– szervezetfejlesztés, TQM-filozófia

intézményi bevezetése,
– az iskolatanácsok tevékenységének
segítése.
A jelentkezés feltételei:
– felsőfokú (pedagógiai, közgazdasági,
jogi) végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat az
oktatásügy területén,
– a magyar és a szlovák (szak)nyelv
előadói szintű ismerete,
– számítógép-felhasználói ismeretek
(Word, Excel, PowerPoint, internet, elektronikus levelezés),
– nyitottság és elszántság a folyamatos
képzésre és önképzésre, valamint a csapatmunkára való alkalmasság.
A jelentkezés módja
Az érdeklődők jelentkezésükhöz szakmai életrajzot csatolnak, amelyből láthatóvá és követhetővé válnak a fenti feladatok
ellátásához ezidáig megszerzett ismeretek
és tapasztalatok, valamint a jelzett területeken végzett tevékenységek.
Jelentkezési cím: COMENIUS PI Univerzity J. Selyeho, Roľníckej školy 1519,

2006. szeptember
94501 Komárno.
Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 30.
A jelentkező érdeklődők közül az intézet személyes meghallgatás után választja ki a szakcsoport tagjait, akikkel külső
munkatársi szerződést köt.
A szakcsoport tagjai a 2006/07-es tanévben elsősorban közös képzéseken (4-5
összejövetel, alkalmanként 2-3 nap), hazai
és külföldi szakemberek segítségével zajló
felkészítéseken, tréningeken vesznek
részt, valamint kialakítják a jelzett területeket érintő szakmai-szolgáltatói kínálatot (előadások, tréningek, képzési programok, mérőeszközök, akkreditációk...).
A felkészítést követően a szakcsoport
tagjai a Comenius PI szakértőiként látnak
el feladatokat, elsősorban fenntartói és
intézményi megrendelések alapján. A
szakértők jutalmazása feladatfinanszírozásos alapon történik. Az intézet vállalja
a szakértők folyamatos képzését, szakmai
fórumokon, konferenciákon való részvételük támogatását és a csapatmunka koordinálását.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a
0905-912006-os telefonszámon kérhetnek.

Indulhat a DIFER-mérés
A Comenius Pedagógiai Intézet értesíti az intézmények vezetőit és pedagógusait, hogy az SZK Oktatási Minisztériumának Akkreditációs Bizottsága jóváhagyta a benyújtott diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) akkreditációs anyagát.
A jóváhagyás lehetővé teszi, hogy
az intézet hosszabb távú együttműködést alakítson ki az iskolákkal, amely
során követhető az alapkészségek fejlődése 4-8 éves korban. Az alapkészségek fejlődése – az eredményes iskolakezdés kritikus feltételeinek elsajátítása
– 3-4 éves korban kezdődik, és 8-9 éves
korig is elhúzódhat.
A feltáratlan, lassú fejlődés, megtorpanás, elakadás akadályozhatja a gyermek sikeres iskolai tevékenységét és a
pedagógus hatékony munkáját.
A feltüntetett e-mail címen megrendelhetők az alábbi szolgáltatások:
1. az óvodák középső csoportos (5
éves) gyermekeinek mérése,

2. az iskolák 1. osztályos tanulóinak
mérése,
3. egyórás tájékoztató előadás szülők
részére,
4. egyórás tájékoztató előadás pedagógusok részére,
5. 8 órás előadás a DIFER oktatócsomag megismertetésére,
6. 30 órás képzés a DIFER elméletének
és gyakorlatának megismertetésére.
A mérés a gyermek számára szórakoztató beszélgetés formájában zajlik. Egy
gyermek esetében a beszélgetés 3 alkalommal 20-20 percig tart, amelyet szeptember-október-november folyamán bonyolítunk le. A mérések eredményeit diagramok formájában, minden tanuló részére
külön, anonim módon készítünk el, amelyet a pedagógus és a szülő kap kézhez.
Az eredményeket a mérőszakember értelmezi, összeveti az országos mérések átlagával, s a pedagógus (szülő) számára javaslatot tesz a fejlesztés módjára.
A diagnosztizálással tetten érhető és bi-

zonyítható a pedagógiai hozzáadott érték, amely különösen a gyege képességű tanulók esetében kívánatos.
A DIFER-mérés jól kiegészítheti az
orvosi, pszichológiai, valamint logopédiai értékeléseket, ugyanis pontosan
láttatja, milyen készség milyen fokán
akadt el a tanuló. Ily módon a mérés az
érintett tanuló integrálásának minőségbiztosítási elemeként is értelmezhető.
Az idei mérések felmerülő költségeinek jelentős részét, amelyek a mérőszakember útiköltségéből, a fejlődési
útmutató beszerzéséből és a tanulónként meghatározott honoráriumból tevődnek össze, a Comenius Pedagógiai
Intézet saját költségvetéséből fedezi.
A szolgáltatás megrendelhető az intézet címén: Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete, Roľníckej
školy 1519, 94501 Komárno; vagy a
csik.zoltan@comeniuspi.sk e-mail címen.
Csík Zoltán

2006. szeptember
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KINCSKERESŐK
Az SZMPSZ, a CSEMADOK és
a Pro Pátria Honismereti Társulás
a Szülőföld Alap támogatásával
A pályázat célja a szülőföldhöz, a szlovákiai magyarság tájegységeihez, településeihez és etnikai csoportjaihoz kapcsolódó kulturális, helytörténeti és tájföldrajzi
értékek felkutatása és bemutatása diákok
pályamunkái által, regionális és országos
diákkonferenciákon a következő kategóriákban.
I. kategória / 1–4. évfolyam/
Az iskola vagy a település névadójához
vagy a helyi közösség jeles személyiségéhez kapcsolódó album készítése, fényképek, fogalmazások, rajzok, illusztrációk és
szakirodalom felhasználásával.
Pályázhatnak kisiskolák, évfolyamok,
napközis csoportok és osztályközösségek.
Jelentkezni a pályamunka beküldésével
lehet. Ezzel egyidőben kell elküldeni a felelős pedagógus által írt 1-2 oldalas bemutatkozó levelet az album témájáról, az album készítésében részt vevő csapatról, ill.
diákközösségről, valamint a megvalósítás
folyamatáról.
Beküldési határidő. 2006. október 31.
Cím: SZMPSZ – RPK, Ul. Z. Kodálya
777, 92401 Galanta.
II. kategória /az alapiskolák 5–9.
évfolyama és a nyolcosztályos
gimnáziumok 1–4. évfolyama/
1. A település kulturális életének története (Csemadok, dalárdák, színjátszás
stb.) a 20. sz. elejétől napjainkig – beleértve akár a mai falunapok és egyéb kulturális rendezvények hagyományokra épülő
leírását is.
2. 1956 – ahogy a helybeliek megélték.
Helyi emlékek felkutatása 1956-ról.
3. Tetszés szerint választható témakör:
egy település vagy egy tájegység története,
mese- és mondavilága, hírességeinek, kulturális és természeti kincseinek, vallásos
hagyományainak, néprajzi értékeinek, épített örökségének, táji, földrajzi jellemzőinek, növény- és állatvilágának stb. regionális (a továbbjutók országos) konferencián Power Point segítségével tíz perces
előadás keretében történő bemutatása. (Az
előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is
kapcsolódhat.)
Pályázhatnak egyének vagy csapatok

KINCSKERESŐK – Regionális
értékeket felkutató diákok címmel
pályázatot hirdet.
(legfeljebb 2 fő), bármely szabadon választott témával.
A jelentkezéssel egyszerre kell beküldeni a választott téma 1-2 oldalas, számítógéppel írt összefoglalását és a forrásanyag
(irodalom, adatközlők) megjelölését.
Jelentkezni (iskolánként legfeljebb 2
csapatnak) a kitöltött jelentkezési lapon
lehet, postán és e-mailben az alábbi címeken: SZMPSZ – RPK, Ul. Z. Kodálya 777,
92401 Galanta; (rpk.ga@szmpsz.sk).
Jelentkezési határidő: 2006. okt. 31.
III. kategória /középiskolások/
Szlovákia tájaihoz és községeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes
kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunkák készítése a következő témakörökben:
1. A település kulturális életének története (Csemadok, dalárdák, színjátszás
stb.) a 20. sz. elejétől napjainkig – beleértve akár a mai falunapok és egyéb kulturális rendezvények hagyományokra épülő
leírását is.
2. 1956 – ahogy a helybeliek megélték.
Helyi emlékek felkutatása 1956-ról.
3. Tetszés szerint választható témakör
(kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, iskolatörténet, művészet, irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet stb.): egy település
vagy egy tájegység története, mese- és
mondavilága, hírességeinek, kulturális és
természeti kincseinek, vallásos hagyományainak, néprajzi értékeinek, épített örökségének, táji, földrajzi jellemzőinek, növény- és állatvilágának stb. bemutatása.
(Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódhat.)
A pályamunkát esszé formában, nyomtatásban és CD-n, (nem az előadás nyomtatott változata!) legalább 5, legfeljebb 20
oldal terjedelemben kell elkészíteni, mellékletekkel (fotó, térkép, levéltári dokumentum, rajz stb.) ellátni, és a pályázathoz
kapcsolódó regionális és országos konferencián digitális feldolgozásban, vetítettképes, 10 perces előadás keretében bemutatni. Az előadáshoz tárgyi emlékek, filmrészlet, egyéb mellékletek bemutatása is
kapcsolódhat.
A pályamunkának tartalmaznia kell a
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forrásanyag megjelölését (a szakirodalom
pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az
adatközlő/k neve, szül. éve – ha a téma
megkívánja, vallása, mestersége –, lakcíme).
Pályázhatnak egyének vagy csapatok
(legfeljebb 2 fő), a helytörténethez kapcsolódó bármely szabadon választott témával. Jelentkezni a pályamunka 1-2 oldalas összefoglalásával és a teljes munka
nyomtatott változatának beküldésével lehet.
A pályamunkákat és a jelentkezési lapokat (iskolánként legfeljebb 2 csapatét)
postán és e-mailben kell elküldeni a következő címekre: SZMPSZ – RPK, Ul. Z.
Kodálya 777, 92401 Galanta;
e-mail: rpk.ga@szmpsz.sk
Jelentkezési határidő: 2006. okt. 31.
Az 1–4. évfolyamos tanulók által készített albumok megtekinthetők lesznek a regionális és országos konferenciákon, valamint 2007-ben az országos pedagógustalálkozón Rozsnyón, majd érdeklődés szerint vándorkiállítás formájában az ország
több községében, ill. iskolájában.
Az 5–9. évfolyamos diákok pályamunkáinak elbírálása mind a regionális, mind
az országos konferencián kizárólag az elődások alapján történik. Írásbeli forduló
nincs. Ezzel az előadói kvalitásokat szeretnénk erősíteni a diákokban, valamint segíteni felkészülésüket a további kutatásokhoz, továbblépésként pedig a majdani középiskolai pályázatokhoz szükséges írásbeli felkészültséget.
A pályázat kiírásánál fontos feladatunknak tekintjük, hogy a pályázatokban részt
vevő diákok bemutathassák elért eredményeiket egymásnak és egy szakértő zsűrinek, akik javaslataikkal, kritikáikkal útmutatást tudnak adni a kutatás további folytatásához. A konferenciák megszervezésének másik fontos eleme a kutató diákok
és felkészítőik megismertetése kortársaikkal és a hasonló érdeklődésűekkel.
A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a helyi értékeket őrző múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez. A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője,
nagyszülője, ismerőse vagy a környezetéből az adott témában jártas helytörténész,
szakember.
További információk:
rpk.ga@szmpsz.sk
m.szanyi@centrum.sk
tel.: 031/7807935, 031/7804864,
mobil: 0911-471024.
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eMagyar pontok
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) a Nagyváradi Célokkal
(2003.) egyezően kiemelten fontosnak
tartja a határon túli magyarság információs
társadalomba való bekapcsolódását. Eszerint az info-kommunikáció eszközei, az elektronikus világban való megjelenítés jelentős mértékben hozzájárulnak a szomszédos államokban és a világ más részein
élő magyarság szülőföldön való boldogulásához és fejlődéséhez, az egymással és
az anyaországgal való kapcsolatainak
fenntartásához és a magyar kulturális örökséghez való kötődéséhez. A régió fejlődése, versenyképességének erősítése, a
tudásalapú gazdaság elterjedése szempontjából is meghatározó az információs
társadalom térnyerése.
A Nagyváradi Célokkal egyöntetűen –
a Határon Túli Magyarok Hivatalának
(HTMH) bekapcsolásával – elindult a
„Szülőföldön az információs társadalomba” keretprogram, amelynek megvalósítására az IHM megbízásából a Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) meghívásos pályázatot írt ki. Nyolc országból tizenegy
határon túli szervezetet hívott meg, amelyek a programon belül pályázhattak az
infrastruktúra kialakítására, fejlesztésére,
a tartalomfejlesztésre, az informatikai képzésre (ECDL), a magyar kultúra digitális
megőrzésére, valamint az info-kommunikációs és audiovizuális fejlesztésekre.
A Progress Alapítvány (Erdély), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,
a Mécs László Társulás (Felvidék) a Szövetség a Közös Célokért (Felvidék), a Magyar Nemzeti Tanács (Vajdaság), a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetsége, a Magyar Egyesületek Szövetsége (Horvátország), a Hungarian Human Rights Foundation (USA)
és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
a bírálóbizottság döntése alapján összesen
225 808 000 Ft támogatáshoz jutott.
A szervezetek által létrehozott eMagyar pontok célja elsősorban az, hogy az
informatikailag kevésbé jól ellátott területeken élő lakosság ingyen vagy kedvezményes áron használhassa az internetet.
Másodsorban a települések központi, jó
megközelíthető helyén lévő eMagyar pontok közösségi találkozóhellyé, helyi központtá válhatnak, és létrejöttükkel nagyban elősegítik az adott település 21. századi modernizációját. A kezdeményezés a

2006. szeptember

CED munkafüzetek megrendelése
Értesítjük az iskolaigazgatókat, hogy a
Comenius Pedagógiai Intézetben még
megrendelhetők a CED-es segédeszközök
a 2006/2007-es tanévre
A munkafüzetekhez tartozó módszertani útmutatók feldolgozás alatt állnak, így
azokat majd egy későbbi időpontban eljut-

tatjuk minden iskolába, ahol a segédeszközöket használják.
A megrendelőlapot október 10-éig juttassák el az alábbi címre: Comenius –
Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho, Roľníckej školy 1519, 94501 Komárno.

CED MEGRENDELŐLAP
Iskola:
Postai cím és telefonszám:
Megrendeljük:
Példányszám

Megnevezés:

Ár / 1 db

Írj helyesen! munkafüzet

40 Sk

Számolj velünk! munkafüzet

50 Sk

Írj helyesen! munkafüzet

50 Sk

Számolj velünk! munkafüzet

50 Sk

Píš správne! munkafüzet

50 Sk

Írj helyesen! munkafüzet

50 Sk

Számolj velünk! munkafüzet

50 Sk

Píš správne! munkafüzet

50 Sk

Írj helyesen! munkafüzet

50 Sk

Számolj velünk! munkafüzet

50 Sk

Píš správne! munkafüzet

50 Sk

Ár összesen

1. o.

2. o.

3. o.

4. o.

Szóképcsomag 1-4. évf. r. - helyesíráshoz

30 Sk

Szóképcsomag 2. évf. r. - szlovák

20 Sk

Szóképcsomag 3. évf. r. - szlovák

20 Sk

Összesen:

korona

Dátum:
az igazgató aláírása, bélyegző
helyi magyarság közvetítésével történik.
A közösségi helyek eMagyar Hálót alkotva fontos összekötő kapoccsá válnak
a Kárpát-medencei és a nyugati magyarság
számára. Így az eMagyar Háló célja, hogy
minőségi és hasznos kulturális, oktatási,
kereskedelmi és turisztikai információbázisként működjön.
Így e pályázat eredményeképpen 186

eMagyar pont jött létre a határon túli magyarlakta településeken, valamint számos
határon túli magyar iskola, önkormányzat
és egyéb intézmény jutott informatikai
eszközökhöz, berendezésekhez, interneteléréshez. A program további mennyiségi
és minőségi fejlesztését az IHM a jövőben
is szívügyének tekinti.
Info: www.emagyar.net

PEDAGÓGUSFÓRUM

2006. szeptember

Irinyi János Országos
Középiskolai Kémiaversenyt
Az SZMPSZ Comenius Pedagógiai Intézete a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya dr. Androsits Beáta segítségével Szlovákiában hetedik alkalommal is
meghirdeti a magyarországi 39.
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2006/07es tanévre.
Az elméleti verseny anyaga
az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve.
Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A
gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot
bizonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló
(szlovákiai döntő) írásbeliből és
gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Szegeden)
írásbeliből és gyakorlatból áll.
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
Határidők
1. Az iskolák igazgatói 2006.
dec. 20-ig jelzik az SZMPSZ
Comenius Pedagógiai Intézetének a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti

bontásban az alábbi címen:
Andruskó Imre, Selye János
Gimnázium, Ul. bisk. Királya č.
5, 94501 Komárno.
2. A PI által megbízott szervező 2007. január 30-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A PI 2007. február 5-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2007. február 7-én,
szerdán történik 14-től 16 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2007.
február 21-ig visszaküldi a feladatlapokat a PI által megbízott
szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 28-ig összeállítja
a szlovákiai fordulóba bekerült
tanulók névsorát.
6. 2007. március 21-én (szerdán) 9-től 13 óráig a Pedagógiai
Intézet által felkért iskolában
(Selye János Gimnázium, Komárom) sor kerül a szlovákiai
fordulóra.
7. Április 27–29-ig zajlik az
országos forduló Szegeden.
Külön köszönet dr. Androsits
Beátának, a Magyar Kémikusok
Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya ügyvezető igazgatójának.
A versennyel kapcsolatos további információk a weboldalon
(www.irinyiverseny.mke.org.hu)
találhatók.
Andruskó Imre
az SZMPSZ PI
külső munkatársa

Közlemény
Tájékoztatjuk a határon
túli magyar pedagógusokat,
hogy a kedvezménytörvény
alapján őket megillető szakirodalom-vásárlási keret kimerült. Ezért az Oktatási és
Kulturális Minisztérium a
kedvezmény teljesítését
2006. július 11-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztette.
Amint a megfelelő forrás
rendelkezésre áll, a kedvez-

mény igénybevételét ismét
lehetővé tesszük. A keret újbóli megnyitásáról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk a
határon túli pedagógusszövetségeket és a sajtót.
Kérjük az érintett pedagóguskollégák megértését és
türelmét.
2006. július 6.
Oktatási és Kulturális
Minisztérium
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Szépirodalmi pályázat
A Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány (Budapest, Magyarország) pályázatot
hirdet.
1. Pályázat címe: Jókai-díj
2. A pályamunkák beérkezési határideje: 2006. október
30.
3. A pályázatról
2006. évi téma: Jókai Mór
és szülővárosa: Komárom
(b) Pályázni nyomtatásban
meg nem jelent szépirodalmi írással vagy tanulmánnyal lehet,
melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, 12es betűmérettel és normál sortávolsággal, amelynek közlési
jogával a szerző rendelkezik.
(c) A pályázatokat egy
nyomtatott példányban, minden
oldalán jeligével ellátva és digitális formátumban (floppy
vagy cédé) kell benyújtani a
lentiekben megjelölt címre. A
pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének
neve és lakcíme. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó
jeligéjét. A külső borítékra kérjük ráírni: Jókai-díj, pályázat.
(d) Egy szerző csak egy mű-

vel vehet részt a pályázaton. A
pályamunkák értékelésre kerülnek. Az alapítók a pályázatra
érkezett, arra érdemes írásokból egy évkönyv kiadását tervezik.
4. Döntés és értesítés. A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által delegált nemzetközi bírálóbizottság
2007. február 15-ig hozza meg
döntését.
5. A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett
gipszmásolata, melyhez 30 000
szlovák korona pénzjutalom
társul.
6. Az elismerés 2007. február 18-án Jókai Mór születésnapján Rév-Komáromban kerül
átadásra.
7. A díjnyertes mű első felhasználási joga az alapítókat illeti.
8. A nem díjazott szövegeket
az alapítók nem őrzik meg, s
nem küldik vissza.
Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csapó u. 2.), 94501
Komárno, Szlovákia.

Munkatársaink figyelmébe
A cikkírók munkaszerződéséhez
a következő adatokra van szükség:
1. Név, titulus (a személyazonossági alapján)
Név: .....................................................................................
Nőknél leánykori név: ........................................................
2. Pontos lakcím – irányítószám, község, utca, házszám (a
személyazonossági alapján):
Ir. sz. .................. Község: ..................................................
Utca, hsz.: ..........................................................................
3. Születési hely, dátum
Sz. hely: .......................................... dátum: .......................
4. Születési szám (rodné číslo): .............................................
5. Állampolgárság: ..............................................................
6. Családi állapot: ................................................................
7. Személyazonossági száma: .................................................
8. Számlaszám és a bank kódja: ................................/..........
9. Telefonszám: ..................................................................
Az űrlapot, kérem, nyomtatott betűvel kitölteni, és a
kért adatokat a következő címre elküldeni: SZMPSZ, P. O.
Box 49, 94501 Komárno 1.
Buzgó Rita, az SZMPSZ gazdasági felelőse

Ünneplőben
Rekkenő hőség, telt ház a Komáromi VMK épületében. A vetítővásznon az egész évi gazdag tevékenység
képalbuma látható. Türelmes várakozás, színpadra szólítják az első műsorszám szereplőit.
Június 26. Az Eötvös Utcai Alapiskola műsoros, évértékelő
délutánja. Gajdáč Edit, az iskola igazgatóhelyettese bevezető szavai után Csintalan Zsuzsanna
iskolaigazgató ünnepi köszöntője
következik. Tisztelettel üdvözli
ve n d é g e i n k e t :
Andruskó Imre
parlamenti képviselőt, a Selye János Gimnázium
igazgatóját, városunk önkormányzatának képviselőjét, Kiss Oszkárt, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének tanácsosát, Albert Sándort, a Selye János Egyetem rektorát, valamint Hortai Éva és Szabó Béla alpolgármestereket. Örömmel köszönti a testvériskolák küldötteit, városunk oktatási
és kulturális intézményeinek vezetőit, egykori kollégáinkat is.
Megha t ot ta n
szól a szülőkhöz,
nagyszülőkhöz, akik évről évre megtisztelő érdeklődéssel jönnek el
tanévzáró ünnepségünkre.
A bizalom kötelez – mondja az
igazgatónő –, kötelezi a parlamenti képviselőt, az iskolát, a pedagógust, a fenntartót,
mert a szülő rájuk, ránk bízza legnagyobb kincsét, a gyermekét. Ránk
bízza azért, hogy a 21. századi igényeknek megfelelően a lehető legjobb körülmények között neveljünk

belőle európai embert. Tanintézményünk nyitott a korszerű oktatási formák felé, melyekhez színvonalas tankönyveket biztosítunk, hiszen az
Apáczai Kiadó bázisiskolája vagyunk. Mindezt kiegészítjük az Informatikai és Kommunikációs Tech-

nika eszközeivel, amelyeket az Oktatási Minisztérium, a Pázmány Péter
Alapítvány – amely az anyaországi
segítséget közvetíti – és a szülők támogatásával tudunk fejleszteni. Hála
és elismerés érte.
Az elmúlt tanév pedagógiai munkánk eddigi leggyümölcsözőbb idő-

szaka. Diákjaink sikerei igazolják a
pedagógusok tehetséggondozó munkáját. A mai ünnepi alkalom a legmegfelelőbb arra, hogy a legeredményesebb tanulóinkat és kollégánkat
elismerésben részesítsük. Az okleve-

let és jutalmat Horváth Viktória,
Melecsky Réka, Fekete Márton tanulók vehették át. Szakáll Tamás
kollégánk pedig a Nyitrai Kerületi
Tanügyi Hivatal elismerő oklevelét
kapta az eTwininning program Együtt Európában című pályázatáért,
mely elnyerte az Európai Unió Oktatási Bizottsága által szervezett Európai Iskolahálózat második díját a pedagógiai innováció
kategóriában.
A lassan széthúzódó függöny mögött már ott szorong
a nagyok kórusa, az
ünneplőbe öltözött
szívek felengednek,
kíváncsi várakozás
hullámzik át a nézőtéren. A felcsendülő dalok, a pergő
táncok, a kis jelenetek, a tréfás mesék,
sőt a pedagógusok
szereplése feledteti
a közönséggel a 40
°C árnyékban állapotát. A 18 műsorszám a gyerekekről
szól, a tehetségükről, a pedagógus rátermett, irányító és ösztönző munkájáról. Van nevetés, derű, érzelmes
könnyezés, elismerő nyíltszíni taps.
A palotás táncolása közben patakzik
a könny még a legvagányabb kilencedikes lányok és fiúk arcán is. Az
utolsó tánc az alapiskolában, amely a
gyermekkor végét
is jelenti számukra.
Átadják a stafétát
egy újabb generációnak. Egy szál virág az elsősöktől
még fokozza a búcsú érzését. Majd
felhangzik a zúgó
taps, a megérdemelt
elismerés. Gyönyörű volt. Kezdődhet
a vakáció, a pihenés.
Ezúton köszönjük az iskola támogatóinak, állandó
szponzorainak, hogy anyagi hozzájárulásukkal, jelenlétükkel színvonalasabbá tették év végi rendezvényünket.
Hegedűs Katalin

