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TUDOK 2006
2006. november 21–22-én
Dunaszerdahelyen mutatták
be a természettudományokban tehetséges alap- és középiskolás diákok dolgozataikat, melyeket az SZMPSZ
felhívására készítettek el.
Az öt szakmai zsűri 41 alapiskolás és 47 középiskolás
által készített pályamunkát
bírált el. A bemutatón részt
vevő diákok száma meghaladta a 130-at.

KONFERENCIA AZ
OLVASÁSRÓL ÉS A
SZÖVEGÉRTÉSRŐL
2006. november 17–18-án
Rimaszombatban szervezte
meg az SZMPSZ OV és a
Rimaszombati RPK az
Olvasás- és szövegértés
konferenciát. A tanácskozásnak a Tompa Mihály Református Gimnázium adott otthont. A mintegy száz érdeklődő óvónő, tanító, tanár az
ország minden részéről arról kapott a legjobb magyarországi szakemberektől új
infromációkat, hogyan lehet
eredményesebben tanítani
az olvasást.
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Köztudott, hogy a kommunikáció, amely az oktatási folyamatban is megvalósul, a felek
között lezajló információcserét
jelenti. A kommunikációelméleti kutatások tanulságokat szolgáltatnak a pedagógus viselkedésére vonatkozóan.
Ez a kétirányúság a pedagógustól rugalmas viselkedést,
szerepcserére való állandó készenlétet követel, vagyis a közlő
és befogadó pozíciójának állandó váltakozás közben zajlik le a
tanár és a diák kapcsolata. Gyakran tapasztalható a pedagógus
olyan viselkedése, amely azt a
benyomást kelti, hogy ebben a
folyamatban – miután ő rendelkezik több tudással, tapasztalattal és nem utolsósorban magasabb státussal – egyedüli meghatározónak tekinti magát.
Számos vizsgálat közül kiemeljük Zimmerman és Bauer kísérletét, amelynek során újságírókat arra kértek, írjanak cikket
arról, miért nem lehet emelni a
pedagógusok bérét. A cikk megírása után arra kérték a kísérleti
személyeket, hogy ki-ki saját
írását tanulja meg úgy, hogy papír nélkül el tudja mondani. Ennek ellenőrzése után a kísérleti
személyeket egyenként egy terem ajtajához vezették, és arra
kérték, hogy teremben ülő közönségnek mondják el emlékezetből az általuk leírt cikket,
mellékesen megjegyezték, hogy
a teremben pénzügyi és gazdasági szakemberek ülnek. A következő napon arra kérték a kísérleti személyeket, hogy – az
előzőhöz hasonlóan – a teremben ülő hallgatóságnak adják elő
az általuk leírtakat. Majd ismét
megjegyezték, hogy a teremben
ezúttal pedagógusok foglalnak
helyet. Természetesen a kísérleti
személyek szereplését rögzítették, és a felvételek elemzése során kiderült, hogy amikor pénzügyi és gazdasági szakembereknek beszéltek, akkor minden olyan érvet, amely a fizetésemelés ellen szólt, pontosan felsorakoztattak, a pedagógusokhoz
szólva ezek egy részét nem hozták szóba. Megkérdezésükkor a
kísérleti személyek arra hivat-

koztak, hogy a jelenség természetes, hiszen a nem szóbeli
kommunikációs csatornákon a
kísérleti személyek láthatták a
pénzügyi és gazdasági csoportokban az egyetértést, a pedagóguscsoportban viszont az egyet
nem értést. Ez a magyarázat kézenfekvő lenne akkor, ha a teremben valóban pénzügyi, gazdasági szakemberek, illetve
pedagógusok ültek volna.
Ott azonban a téma szempontjából közömbös, fizetett kísérleti személyek foglaltak helyet. Hogyan magyarázható ekkor ez az eredmény? Mindenekelőtt kiderült a kísérletből, hogy
amikor valakihez szólunk, mondanivalónk megfogalmazásának
egyik befolyásoló tényezője,
hogy feltételezzük a hallgatók
várható viselkedését, reagálását,
ez pedig azt jelenti, hogy a kommunikatív kapcsolatban levő
felek – mint tanár és diák is –
kölcsönös függési viszonyban
vannak egymással, ez pedig igényli a szempontok kölcsönös
figyelembevételét.
A diák fejével gondolkodik.
De ez a kísérlet egy másik következtetést is megenged a tanár és
a diák kapcsolatára vonatkozóan. Amikor a tanár egy csoporthoz vagy egy diákhoz szól, szükséges, hogy megkíséreljünk a
diák fejével gondolkodni, vele
érezni, vagyis beilleszkedni a diák helyzetébe, mert ebben az esetben nagyobb az esély arra,
hogy a felek megértik egymást.
Másrészt az ilyen jellegű empatikus viselkedés a pedagógusnak
létérdeke, mert csak ebben az esetben várhat empatikus válaszokat a tanulóktól.
Neveljünk kiegyensúlyozott
gyereket!
Empátia nélkül élni a pedagógusi pályán csak a mentális egészség rovására lehet. A labilis
pedagógus nem ura indulatainak, és végül nem kiegyensúlyozott gyerekeket nevel, hiszen
e pedagógus viselkedésével
szocializál, modellt ad a különböző emberi kapcsolatokban keletkező problémahelyzetek és
konfliktushelyzetek megoldására.
Markó Emil
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„1956, te csillag!”
Visszatekintés és gondolatok egy tanári konferencia kapcsán
Azt gondolom, hogy nem
lehet és nem szabad elmenni egyetlen történés mellett sem, ami egy nép, egy közösség sorsához, hagyományaihoz, emlékeihez és az emlékezéshez kötődik.
1956 októberének forradalma is ilyen történés volt, ami
meghatározta egy nemzedék és
az utánuk következő generáció
gondolkodását, életfelfogását,
személyiségét.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2003 őszétől tanári konferenciákkal
méltóságteljesen emlékezik
meg a nemzeti történelmi és irodalmi nagyságokhoz kötődő
évfordulókról. Ezekkel a konferenciákkal továbbvisszük
szellemi örökségünket, ápoljuk
azt az élő hagyományt, számba
vesszük intelelktuális kincseinket, melyek egy népet egybetartanak. A pedagógus a kultúra
és a szellem munkása, aki tanítványaiban élteti és továbbadja
az általa érdemesnek tartott
nemzeti értékeket. A pedagógus érdemesült arra, hogy felelősségteljesen begyűjtse az egyes megemlékezések alkalmával mindazt, ami új, amit az
esemény üzen a mának és a
jövőnek.
2006. november 30-a és december 2-a között Komáromban mintegy kilencven résztvevővel rendezte meg az SZMPSZ
OV és a társszervezők az 1956os forradalomhoz kötött tanári
konferenciát. A konferencia
tisztelgés volt az 50 éve történtek, a forradalom hősei és mártírjai előtt. Ez a forradalom tanított meg egy nemzedéket a
belső ellenállásra, ez adott támaszt erkölcsi tartásunkhoz,
56 volt szabadságjogunk példája. A forradalmárok emberi
kiállása mintát adott a megalkuvás nélküli életre.
A konferencia előadói, első-

sorban az 1956-os Intézet történészkutatói kibontották 56
üzeneteit a tisztánlátás és a félelem nélküli élet jogán.
56 egy diadal veresége volt.
Isten belenyúlt a történelembe, mert látta, hogy ha nem
teszi, elsatnyul az emberiség és
kihal. Belenyúlt, mert látta, egy
népnek ennyi megaláztatást
nem lehet elviselni. Belenyúlt,
mert látta, elkövetkezik az apokalipszis, ha nem teszi. Belenyúlt, hogy megtanuljon az
ember újra élni, becsülni, bölcsebbnek lenni.
A konferencia célja: felmutatni 56 örökségét, a szolidaritás világot megmozgató erejét,
a függetlenség akarását, a demokrácia jogainak érvényesülését, az emberi életek kiteljesedését; megérteni a diktatórikus rendszer galádságát, emberellenes voltát, hogy emberi,
erkölcsi értékrendünk szótárában a szabadság megkülönböztetett helyen álljon, hogy tanulságként mindenki azt az üzenetet vigye el, hogy élni csak tisztán lehet, meghalni pedig csak
állva, hogy emberi értékrendünkben a szabadság a legméltóbb helyre kerüljön.
A történelmi események hatással voltak a kortárs művészetekre is, az irodalomra, képzőművészetre, filmművészetre. A konferencia előadásai
ezeket a területeket is érintették a kor minden részletére kitérően.
A konferencia magyarországi előadói a téma kiváló kutatói
voltak. Megelevenítették, hogyan sodródott bele Magyarország és Kelet-Közép-Európa
a 2. világháború után a szovjetek hálójába, mi vezetett az
56-os forradalmi földrengéshez. Egy nép felállt, és nemet
mondott a megaláztatásra.
Megrázóak, ugyanakkor felemelőek voltak a forradalom

dokumentumai, képei.
A hazai előadók, gyakorló
tanárok bemutatták, hogy az
alap- és középiskola történelemóráin egy-egy tanítási egységben hogyan lehet megközelíteni az 56-os történéseket.
A konferenciát keretbe fogta a komáromi GIMISZ Diákszínpad ünnepi műsora, M. Topist Judit és Kóthy Judit rendezők dokumentumfilje. A tényekhez az érzéseket is hozzárendelték a konferencia szervezői.
A konferencia résztvevői a
harmadik napon a Corvin közben és a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában
Nagy Imre sírján elhelyezték a
kegyelet koszorúit, illetve meg-

tekintették a Petőfi Irodalmi
Múzeum 1956-os kiállítását.
A Komáromban az 1956-os
forradalom eszmjével megtöltött tanári konferencián felemelő volt együtt emlékezni
nemzeti történelmünk és szabadságunk fényes csillagára,
1956-ra.
Köszönet illeti Rainer M.
Jánost, az 1956-os Intézet főigazgatóját, a konferencia fővédnökét, aki teljes emberként
segített a szakmai tanácskozás
tartalmának megalkotásában,
ahogy köszönet illet minden
előadót, Komárom városát és
a szervezőket, hogy otthont adtak és méltó körülményeket
biztosítottak a konfernciának.
Ádám Zita
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Megtartotta őszi ülését a Dunaszerdahelyi TV
2006. november 8-án a Csemadokházban került sor az SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi Választmánya őszi
ülésére. A megszokottól eltérő színhely
is előrevetítette, hogy most talán egy kicsit
másról is szó lesz, mint csak a szövetségben elvégzett munka értékeléséről. Így is
történt. A Csemadok épülete ad ugyanis
otthont a területi választmány által igényelt regionális pedagógiai központ irodahelyiségének, amit az országos választmány az őszi ülésén jóvá is hagyott, tekintettel arra, hogy a TV teljesíti azokat a
feltételeket, amelyek részben alapját képezhetik a központ megalakulásának, a
bérleti szerződés pedig lehetővé teszi a
földszinten lévő nagyterem használatát.
Az ülésen megjelent Pék László SZMPSZelnök és 29 alapszervezeti elnök.
A szép számban megjelent alapszervezeti elnökök a megnyitó és üdvözlés után,
amit Fekete Anikó, a TV alelnöke mondott, elsőként Hecht Anna országos és
TV-alelnök beszámolóját hallgatták meg,
aki a szövetség őszi országos jellegű programjait ismertette.
Elsőként örömmel nyugtázta, hogy a
TUDOK természettudományi diákpályamunkák pályázatára beküldött dolgozatok, amelyet Dunaszerdahelyen két helyszínen november
21–22-én értékelt szakzsűri, az
alapiskolák tanulói részéről eddig több mint 30 érkezett, ugyanígy a középiskolások által beküldött munkák száma is eléri a
30-at. Bízott abban, hogy ez a
szám még emelkedhet is, hiszen
még a határidő nem járt le.
Másodikként arról szólt,
hogy a kisiskolák megtartása,
a beíratási program sikeres
megvalósítása érdekében december elején, a helyhatósági
választások megtörténte után
meghívjuk az újonnan megválasztott polgármestereket és az igazgatókat a veszélyeztetett községekből olyan jellegű öszszejövetelre, amelyen pedagógia-pszichológiai előadás keretében hívjuk fel az érintettek figyelmét ennek a fontos feladatnak
a felkarolására, a megvalósításnál a segítségre.
Harmadik feladatként a Dalton-módszer elterjesztését tűzte ki célul azokban
a régiókban, amelyek szintén bekapcsolódhatnának ennek a módszernek az el-

terjesztésébe.
A következő programpont szerint
Gúgh Béla, a TV elnöke értékelte a 2006os év első félévében elvégzett tevékenységet, amelyekből kiemelte az óvónők ré-

szére szervezett kapcsolatfejlesztő 35 órás tréninget, melyet Belkovics Judit, a
Dunaszerdahelyi Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó munkatársa vezetett.
Februárban két alkalommal került sor
az Apáczai Kiadó tankönyeinevek bemutatására és szerzőinek bemutatkozására,
majd ezek felhasználását elemző módszertani előadásokra.
E kiemelt feladatok mellett besegítet-

tünk az Ekecsi Arany János Alapiskolának
a Simonyi helyesírási verseny megvalósításába, ugyanennek az alapiskolának egy
program megtartására a mérés témakörében, amelyen a körzetbe tartozó alapiskolák pedagógusai is részt vettek.
Anyagi és szervezési segítséget nyújtottunk a Dunaszerdahelyi XVI. Nyári Egyetem megvalósításában. Lehetőséget
adtunk tagjainknak, hogy részt vehessenek az SZMPSZ XII. Országos Találkozóján Rozsnyón. Besegítettünk a Czu-

czor-vetélkedő dunaszerdahelyi területi
versenyének szervezésébe.
2006. április 5-én megtartottuk a pedagógusszövetség területi konferenciáját. Örömmel nyugtázta, hogy ebben az évben
alapszervezeteink és tagságunk létszáma
is emelkedett. A 39 alapszervezetben 547
tagot tartunk nyilván. Ugyancsak szinte
ennek a pontnak folytatásaként az elnök
beszámolt az őszre tervezett, nem országos jellegű rendezvények megvalósításáról. (Megjelent a Pedagógusfórum 2006.
októberi számában)
A gazdálkodásról szóló beszámolót
Tóth Mária tartotta. Elsősorban azokat
a kiadásokat sorolta fel, amelyek eléggé
kimerítették a TV pénztárát. Legnagyobb
kiadási tételt az RPK-iroda bútorzatának
megvásárlása jelentette, de a bérleti díj,
az utaztatási költségek is jelentős anyagi
eszközöket emésztenek fel. Szerencsére
a tagságunk létszáma lehetővé teszi a
szakmai programok segítése mellett ezeknek a kiadásoknak a fedezését is.
A következőkben Pék László, szövetségünk elnöke ismertette az országos választmány által jóváhagyott programok
sorát a következő ülésig.
Kedves feladatának is eleget tett azzal,
hogy a meghívott dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola
igazgatónőjének, Csölle Teréziának átadta az országos elnökség és országos választmány által jóváhagyott köszönőlevelet abból az alkalomból,
hogy 5 éven keresztül főszervezője volt a nyári egyetemnek, de a további években már
nem vállalja ezt a nemes, de
igényes feladatot.
A beszélgetés, kérdések keretében szó volt a Pedagógusfórumról, a tagsági könyvekről
és egyéb szervezési kérdésekről is, amelyek között a tagság könnyebb
elérhetősége is szerepelt.
A végén a tagok még információt kaptak az RPK céjairól, feladatairól, működéséről, megtekinthették az irodát, majd
frissítővel fejeződött be az őszi ülés.
A zárszóban az elnök megköszönte az
alapszervezetekben kifejtett munkát, és
abbéli reményét fejezte ki, hogy a tagság
a jövőben is aktívan kapcsolódik be a szövetség által szervezett tevékenységbe.
Gúgh Béla
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XVI. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó
A 2006. november 24–26-án Komáromban megtartott diáktalálkozó – immár
hagyományosan a Tiszti Pavilon dísztermében – ünnepi megnyitóval kezdődött,
ahol felléptek a Komáromi Művészeti Alapiskola alábbi növendékei: Patrik Ortuta (7. o., felkészítő tanár: Andrássy Katalin) – zongora, Balázs Júlia – fuvola
(zongorán kísérte felkészítő tanára, Fekete Éva).
Szabó Donáta, a komáromi
Selye János Gimnázium V. osztályos tanulója Faludy György
Óda a magyar nyelvhez című
versét, Tarics Péter előadóművész pedig Kossányi József Örök Magyarország című versét
szavalta el.
Az üdvözlő beszédek sorát
Keszegh István, a Selye János
Gimnázium tanára nyitotta
meg, majd Andruskó Imre, a
gimnázium igazgatója, Csintalan Zsuzsanna, a komáromi
Eötvös Utcai Alapiskola igazgatója, Oláh György, a rendezvény főszervezője üdvözölte a nagyszámú
közönséget. A vendégek részéről LakatosTóth István, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára
kért szót, és átadta Hódmezővásárhely adománylevelét, mely szerint Oláh Györgynek
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TISZTELETBELI POLGÁRA címet adományozták.
A XVI. NKMDT intézményi főszervezői az SZMPSZ OV és TV szakcsoportjai,
valamint a Nagy Károly Matematikai Társaság. Társszervezők: a komáromi Selye
János Gimnázium, a Komáromi Ipari Középiskola és a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola. Végül a főszervező köszönetet
mondott mindazoknak, akik erkölcsileg és
anyagilag támogatták a rendezvényt.
Az előadásokat a Selye János Gimnáziumban és az ipari középiskolában tartották meg. Az alábbi harmincöt előadás maradéktalanul megvalósult: Könözsi Éva
(Párkány): Felvidéki olimpiai feladatok,
Keszegh István (Komárom): Játék a betűkkel, Kubatov Antal (Kaposvár): Invariancia, Mészáros József (Szenc): Versenyfeladatok utóélete, Szűcs Gábor (Miskolc):
Fibonacci számokról, Árki Tamás (Komárom): „Mozdítsuk meg” – interaktív számítógépes kísérletek, Kántor Sándorné
(Debrecen): Matematikai versenyvizsga
2006, Kántor Sándor (Debrecen): Euler
poliéder tétele és alkalmazásai, Kiss Géza
(Budapest): Egybevágósági transzformáci-

ók, Csorba Ferenc (Győr): Egyenletek, egyenletrendszerek, Iharos Csabáné (Kaposvár): Matematika a zenében, Pintér Ferenc (Nagykanizsa): Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása függvénytani alapon,
Károlyi Károly (Bátaszék): Segédszerkesztéssel megoldható geometriai feladatok,
Veres Pál (Miskolc): Érdekes matematikai
feladatok, Hortobágyi István (Budapest):

Kombinatorikus geometria, Bogdán Zoltán (Cegléd): Eldöntendő problémák, Bíró
Bálint (Eger): Feladatok megoldása másképpen, Strenner Balázs (Budapest): A 47.
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia feladatai, Kalácska Erzsébet (Ógyalla): Térmértani feladatok, Ambrus András (Budapest): Indukció, analógia, általánosítás a
természetes számok körében, Erdős Gábor
(Nagykanizsa): Tesztre készen, avagy néhány kedvenc tesztfeladatom, Lányi Vera
(Pécs): A Fibonacci sorozat és lineáris másodrendű rekurziók, Kós Géza (Budapest):
Konvex halmazok, Urbán János (Budapest): Lánctörtek, Ágotai László (Kisújszállás): Egy XVIII. századi matematikaóra, Róka Sándor (Nyíregyháza): Precíz
csók – amikor a körök érintkeznek, Egyed
László (Baja): Algebrai törtek összevonása, egyenletek, Laczkó László (Budapest):
Teljes indukció módszerével megoldható
feladatok, Olosz Ferenc (Szatmárnémeti):
Egyismeretlenes egyenletek trükkös megoldásai, Hornyák Pál (Érsekújvár): Vegyes
feladatok I., Oláh György (Komárom): Vegyes feladatok II., Remetené Orvos Viola
(Debrecen): Számelméleti feladatok, Marczis György (Gyula): Szélsőérték-feladatok, Szoldatics József (Kapuvár): Magasabbrendű egyenletek, Kovács Béla (Szatmárnémeti): Kétismeretlenes egyenletek
és ami körülöttük lehet.
Az előadók kiváló hazai, magyarorszá-

gi és erdélyi tanárok voltak. A találkozóról
csak a délvidékiek hiányoztak, a részt vevő
magyarországiak, erdélyiek, kárpátaljaiak
és felvidékiek száma meghaladta a kétszázat. Hat évvel ezelőtt, a jubileumi 10. találkozón sikerült egy kis kiadvánnyal – benne
egy kis történelem és sok matematika – emelni a rendezvény színvonalát. Azóta
minden évben az előadások kivonatainak
kézbeadásával lehetőséget adunk arra, hogy mindenki megismerhesse azoknak az előadásoknak az anyagát is, amelyeken a párhuzamosan folyó munka miatt nem tudott részt venni.
Ezek a kiadványok kordokumentumok is, mivel egy olyan
tevékenységet óvnak meg az elfeledéstől, amellyel a mai nemzedék hozzájárul a felvidéki, illetve a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásához, nemzettudatának erősítéséhez. Megőrzi nemcsak a közvetlen résztvevők erőfeszítéseit, hanem annak a sok-sok embernek a részesedését is, akik odafigyeléssel, érdeklődő
kérdéssel, biztató szóval járultak hozzá a
munkához, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a mostani rendezvény sem.
A gazdag szakmai programot jól egészítette ki Tarics Péter és Jónás Csaba előadóművészek Magyarnak lenni ünnepi előadói estje, amely a Duna Mente Múzeum
dísztermében méltó környezetben valósult
meg, valamint Bastrnák Tibor, Komárom
város polgármesterének a fogadása az Arany Sas étteremben.
A tizenhat év során beigazolódott, hogy
ez a találkozó életképes. Életben tartják
az öreg és megfáradt, a középkorú és tapasztalt, a fiatal és lelkes tanárok. Ez a felsorolás a folyamatosságot és a fejlődést is
jelenti, amit az előadók névsora és a közölt
témaanyag is bizonyít. Meg vagyunk győződve arról, hogy a munkálkodásunk hatása az ifjú diákszívekben maradandó nyomot hagy és tovább él. Ez a meggyőződés
erősít a hitünkben: küldetést teljesítünk,
amikor matematikát tanulunk és tanítunk
– magyarul. Ennek alkalma ez a mostani
diáktalálkozó is, amikor – minden idegszálunkkal – azokba a magyar hagyományokba kapaszkodunk, amelyeket az 1797.
december 6-án Révkomáromban született
Nagy Károly és kortársai a matematikai
ismeretek bővítése és népszerűsítése terén
végeztek.
Oláh György
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TUDOK 2006
A természettudományi diákszakdolgozatok országos seregszemléje Dunaszerdahelyen
Szokatlan szép rendezvénynek lehettünk tanúi alig egy
hónapja Dunaszerdahelyen.
A magyar diákok anyanyelvükön kiálltak társaik és a nagyközönség elé, hogy megmérettessenek.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2006. november 21–22-én Dunaszerdahelyen teret adott egy országos seregszemlén a természettudományokban tehetséges
alapiskolás és középiskolás diákok bemutatkozásának. Természettudományokkal kapcsolatos témákról magyarul megírt szakdolgozataikat magyarul – rövid előadásban – felkészítő tanáraik és diáktársaik jelenlétében nemzetközi zsűri előtt mutathatták be – itthon.
Az itthoni zsűri jó értékelése nem volt feltétele a regionális diákköri konferencián való
szereplésnek 2006. december
1–2-án Budapesten a Szent
Margit Gimnáziumban, azonban pályázati felhívásunkban a feltételeket úgy alakítottuk ki, hogy a Dunaszerdahelyen bemutatott pályamunkákkal a diákok Budapestre is eljuthassanak (mindkét esetben
egyoldalas rövid összefoglalóval lehetett jelentkezni, a kiírt
természettudományos szakterületek hasonlóak voltak, a jelentkezési határidő mindkét
helyen egyaránt 2006. október
20-a volt).
Nagy örömünkre az SZMPSZ
felhívására 41 alapiskolai és
47 középiskolai diákpályamunka készült el a dunaszerdahelyi bemutatóra a természettudományok különböző
szakterületeihez kapcsolódva,
a seregszemlén részt vevő diákok száma pedig meghaladta a
130-at (a pályázati kiírásban

szereplő feltételeknek megfelelően nemcsak egyének, hanem 2-3 fős csoportok is bemu-

kat is november 22-ére, a természettudományi diákszakdolgozatok bemutatására, vala-

tatkozhattak).
Dunaszerdahely környékéről az alap- és középiskolákból
külön levéllel meghívtuk a pályázatra nem jelentkező, de a
téma iránt érdeklődő kollégá-

mint az előző napon megvalósított kísérőprogramokra. A
seregszemlét a iskolák vezetői
valamennyi régióból élénk figyelemmel követték, és néhányan távolabbról is megtisztel-

ték rendezvényünket személyes jelenlétükkel.
A seregszemle kísérőeseményei 2006. november 21-én
az előzetesen kiküldött program szerint valósultak meg, azzal a változással, hogy Radnai
Gyula egyetemi tanár Wigner
Jenőről szóló előadása elmaradt (az Eötvös-verseny országos döntőjének budapesti előkészületei akadályozták az előadót az utazásban, ugyanis a
verseny bírálóbizottságának elnökeként halaszthatatlan feladatai adódtak), ugyanakkor
meghosszabbodott a Csintalan Zsuzsa vezette könyvbemutató, amelyet élénk érdeklődés kísért a diákok és a kollégák részéről. A szerzők és szerkesztők az itthoni könyvkiadók
azon termékeit mutatták be, amelyek a pedagóguskollégák
és a természettudományi tárgyak iránt fogékony és ezekben tehetséges diákok érdeklődését felkelthették. Érdeklődéssel hallgattuk Miklósi Péter, Takács András, Ozogány
Ernő, Lacza Tihamér és Kiss
László szavait.
Az esti programban az Einstein befejezetlen szimfóniája
című DVD-t, amelyet a KFKI
ajándékozott a felvidéki magyar tannyelvű középiskoláknak, Rigó Zoltán, a mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskola tanára mutatta be.
Mindnyájunk tetszését megnyerte Varga Róbert élménybeszámolója Dél-Amerikáról,
melyet remek filmvetítéssel
színesített.
A diákszakdolgozatok bemutatása 2006. november 22én reggel 8.00 órától kezdődött
két helyszínen. A seregszemle
összesen öt – téma és korosztály szerint különvált – cso-
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portban valósult meg. A diákok
és a felkészítő tanárok az adott
témakörben meghallgatták
egymást és a zsűri véleményét.
Egymástól is tanulva, de főként
a zsűri ösztönzésére építve tapasztalatokat és önbizalmat
gyűjthettek ahhoz, hogy a jövőben bekapcsolódjanak az egész Kárpát-medencét felölelő
KUTATÓ DIÁK-mozgalomba.
A Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Alapiskolában a
nyolcadikos és kilencedikes
diákok előadásai hangzottak
el.
Ebéd után – a diákelőadásokat követően – a mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskola dísztermében a középiskolai tanárok és diákok meghallgatták dr. Albert Sándort,
a Selye János Egyetem rektorát, aki az új oktatásügyi kihívásokról tartott előadást, majd
a zsűrielnökök értékelték a
pályamunkákat, megdícsérték
a legjobbakat.
A pályamunkákra a sokszínűség, a diákok igyekezete, tehetségük felvillantása, a felkészítő tanárok ügyszeretete, segítőkészsége és a hivatás iránti
elkötelezettsége volt jellemző.
Szinte minden értékelő szó
buzdításként hangzott, a diákokat és tanáraikat továbblépésre
ösztönözte.
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Az öt szakmai zsűri – két alapiskolai és három középiskolai – sorrendet nem állított
fel, a zsűrielnökök értékelésükben kategóriánként kiemelték

a három legjobb pályamunkát,
a legnagyobb dicséretet és elismerést érdemlő felkészítő tanárokat. Ez az értékelés a
könyvjutalmakban is tükröződött. A Dunaszerdahelyen működő Nap Kiadó jóvoltából
minden bemutatkozó diák
megkaphatta Bödők Zsigmondnak a Nobel-díjasokról
szóló könyvét, ezen kívül a tanárok és a diákok a Lilium Aurum, a Vince Kiadó, a KT Kiadó és a Kalligram kiadványaiból kaptak ajándékot.
A szakmai zsűri külön kiemelte a legtöbb diákot felkészítő tanárnak, Keszegh Zoltánnak munkáját a komáromi
ipariból, külön hansúlyt he-

lyezve ezen gépipari középiskolából származó pályamunkák kitűnő minőségére, és dicséretet kapott a Jedlik Ányos
Elektrotechnikai és Ipari Középiskola és Kereskedelmi
Szakközépiskola magyar tagozata is. Bemutatkozó diákjai
közül Gléba Gergely kapott
külön dicséretet, aki pályamunkájában Érsekújvár villanyrendőreit próbálta modern ipari számítógéppel úgy vezérelni,
hogy gyorsítsa a városon áthaladó forgalmat.
Valóban, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy
fiataljaink tehetsége a lehető
legnagyobb mértékben kibontakozzék! Ehhez szükség van
arra, hogy szárnypróbálgatásaikhoz a szakemberektől sok jó

tanácsot, környezetüktől elismerést és segítséget kapjanak.
A Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Alapiskolában a
szervezéssel kapcsolatos feladatokat Gáspár Mária főszervező, Masszi János igaz-

7
gatóhelyettes és Csintalan
Zsuzsa külső szervező – az iskolavezetők országos társulása
vezetőségi tagja – látta el.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolában a
szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátását Kulcsár Andrea igazgatóhelyettes koordinálta, Olasz András igazgatóhelyettes segítette, Rigó Zoltán informatikatanár pedig a
műszaki feltételeket teremtette
meg Török Tamással együttműködve.
Köszönetünket fejezzük ki
mindkét iskola igazgatójának:
Fibi Sándornak és Szabó
Lászlónak, hogy mindkét helyszínen tevékenyen segítették a
rendezvényt. Külön köszönetet
mondunk Homoly Éva igazgatóasszonynak és Kulcsár Tibor kollágiumi vezetőnek,
hogy a távolabbról érkező
résztvevők szállását Dunaszerdahelyen biztosították, Gúgh
Bélának, az SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi Választmánya elnökének pedig köszönetet mondunk a kísérőprogramok szervezésében és az
ügyintézésben nyújtott segítségért.
Végezetül köszönetet mondunk külső támogatóinknak:
Dunaszerdahely város polgármesterének, Pázmány Péternek, valamint a Lilium Aurum,
a Nap, a Kalligram, a Méry Ratio és a KT könyvkiadóknak.
Hecht Anna főszervező
az SZMPSZ alelnöke
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Olvasás- és szövegértés
(Egy konferencia utóélete és tanulságai)
„Titkaidnak mi a titka?
„Titok” – mondta Titok úr.”
Eörsi István
Ez a titok izgatott, ennek akartam utánajárni: miért funkcionális analfabéta az alapiskolát elhagyó tanulók magas
százaléka. S ha a probléma
megfogalmazódott, akkor hogyan lehet segíteni a bajon. A
mért bajon: a PISA nemzetközi mérések tükrében nincs mivel dicsekedni. Igaz, hogy a
magyar iskola 15 éves tanulói
a nemzetközi 32-es mezőny alsó harmadában végeztek, de a
magyarországi tanulók után és
a szlovák tanulók előtt. Az örömre nincsen ok. Többek között szövegértésből sem jeleskedünk.(Talán azért beszélünk
el annyiszor egymás mellett az
együttműködés és a párbeszéd
helyett!?)
Izgatott a tény, hogy az északi államokban élő tanulók,
például a finnek, mitől teljesítenek jobban. A komprehenzív
iskola, a nyitottság, a különböző tanulási környezetek együttes kihasználása, az előzetes tudás beemelése az ismeretszerzésbe, a pedagógusok sokszínű
módszertani tudása, a különböző képességűeknek való
megfelelni akarás az iskola részéről; az alapos, nem rohanó
stílusú iskolai tanulásszervezés; a segítő, beszélgető, mesét
olvasó családi háttér, a társadalom tudást pártoló értékerendje, a média pozitív példái – ezek az iskolai és iskolán kívüli
tudatos, tervezett, összehangolt együttes hatások szükségesek az olvasás megszerettetéséhez?
Olvasni nem az tud, aki ismeri a betűket, össze tudja azokat olvasni, hanem aki a szöveg szinjén megérti az olvasónak szánt üzenetet. Lényegtelen, hogy mit kell dekódolnia

az olvasónak: egy gyógyszerdobozon lévő utasítást-e (ami
életet menthet), vagy egy költői
üzenet, hiszen mindkettő az élet minőségéről szól.
Álljon itt példaként Eörsi
István Katicabogaramról című
verse:
Katicabogaramnak

csupán hat pöttye van,
reggeli rózsalevélen
napozik gondtalan.
Arra jár néhány társa,
hétpöttyös katicák,
ugratják, majd gyalázzák
egy délelőttön át.
„Csúnya vagy!” - mondják, „Kripli!
Elfajzott! Idegen!”
Ő meg örül a napnak,
s hogy olyan, amilyen.
A vers az emberről, a minden ember megismételhetetlen, minden ember más, a természet kreatív fantáziájáról
szól, a toleranciáról. Ha tudomásul vesszük, hogy nincs
egyforma két virág, miért nehéz megérteni, hogy minden
ember más? De ez a fajta olvasásmegközelítés a legmagasabb szint, a szöveg mögötti értelmek és érzelmek felfejtése.
Az olvasás alapfunkciója az
élményszerzés – mondja Nagy

József, a Szegedi Tudományegyetem professzora. Élményre mindenkinek szüksége van,
mert az életet csakis így lehet
értelmesen, boldogan és örömtelin leélni.
„…Nevedről lehull az ékezet…” Márai-sor felfejtése egy
ember vagy nemzet történel-

me. Aki ezt a sorsfordító történelmet nem ismeri, képtelen a
verssor üzenete szövetének
fölfejtésére. Ez a fajta gondolkodás és olvasástanítás, szövegértés hosszú időt igényel.
Nem minden felnőtt képes rá.
A világ változásával változik a
nyelv, a társadalmi, gazdasági
és egyéb történések és fejlesztések új jelentéstartalommal
telítik a fogalmakat. Ezért kell
életünk végéig olvasni tanulni.
A tartalom szempontjából
egy központi irányítású közoktatás esetében az olvasás- és
szövegértés nem tantervbarát,
hanem teljesítményorientált,
képtelen megfelelni a képességfejlesztés minden gyerekre
gondosan megtervezett és folyamatosan fejlesztendő tevékenységének, alkalmatlan alárendelni a fejlesztést a tanuló
képességeinek. A tanterv követelményrendszere megszabja,
hogy mikorra kell a gyermeknek olvasni tudnia. Ezért marad abba sok gyermek, mert

nem gyermekre szabott, nem
kritériumorientált a közoktatás
tartalma. Ez az oktatás gyermek- és tudományellenes, mert
nem veszi figyelembe a gyermekek különböző érési folyamatait. Nem a gyermek számít.
Az Európai Unió oktatást
érintő célkitűzései a tudás alapú társadalom megteremtését
szorgalmazzák nemcsak papíron. Aki nem tud idegen nyelveket, nem tudja használni az
információs kommunikációs
technológiát, nincs jogosítványa, az európai munkaerőpiacon nehezen helyezkedik el, és
funkcionális analfabétaként
kezelik.
Mindennél fontosabb, hogy
a ma iskolásai ezen a munkaerőpiacon sikeresek legyenek.
Az Európai Bizottság szerint a kulcskompetenciák (melyek egyike az olvasás- és szövegértés) hatással vannak a
társadalmi és gazdasági igazságosság érvényesülési mechanizmusaira is. A cél ezeknek a
mechanizmusoknak a megszüntetése és az esélyegyenlőség biztosítása.
A PISA-mérések arról tanúskodnak, hogy a hazai 15 éves korosztály használható tudása, problémamegoldó képessége a matematika és a természettudományok terén átlagos,
olvasás- és szövegértésből azonban az átlagot alulról közelítik meg.
Az Európai Bizottság által
kiadott kommüniké 8 kulcskompetenciát határoz meg:
– kommunikációs stratégiák,
– matematika és természettudományok,
– infokommunikációs technológia,
– a tanulás tanulása,
– szociális kompetenciák,
– problémamegoldó képesség,
– kreativitás és motiváció,
– állampolgári ismeretek.
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Hogy felelősséggel döntéshozó állampolgárai legyünk az
egyesült Európának, a tanulást
nagy értéknek kell tartani.
Sajnos, hazai közoktatásunkban az oktatási fejlesztések meg sem közelítették a tartalomba ágyazott képességfejlesztés szükségességét a PISAsokk ellenére (dehát kit sokkoltak nálunk a nemzetközi mérési eredmények?!).
Ennek érdekében és a meglévő problémák megoldása, a
pedagógusokra váró kihívások
és fejlesztések jegyében terveztük meg Rimaszombatban
(a tervezet legalább két éve létezett, de az Illyés Közalapítvány hazai szakmai kuratóriuma önös érdekeket szolgálva
elutasította a támogatást; a
szakmaiság csak ürügy volt a
támogatások elosztásakor!)
2006. november 17–18-án az
Olvasás- és szövegértés konferenciát. A konferencia főszervezője az SZMPSZ OV és Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, társszervezője az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya
volt. A Tompa Mihály Református Gimnázium adott otthont a tanácskozásnak. A mintegy száz érdeklődő óvónő, tanító, tanár Komáromtól Tornáig újabb szakmai muníciót kapott, hogyan lehet eredményesebben, gyermekhez hajoltan,
élményszerűen tanítani az olvasást úgy, hogy az szokássá
váljon.
A konferencia mottója (Amit ma teszünk, döntés arról,
hogy milyen lesz holnap a világ) is a fenti gondolatokat támasztják alá: cselekvéseink a
jövőnek szólnak, ha van hozzá
elég akaratunk és kitartásunk.
A konferencia célja a pedagógusok szakmai felkészültségének fejlesztése a tanulók olvasási és szövegértési képességének kiteljesedése érdekében.
A szervezők a következő
kérdésekre keresték a választ:
– mikor van készen a tanuló olvasása és szövegértése; mikor
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van optimális szinten ez a képesség;
– mely részképességekből tevődik össze az olvasás- és szövegértés;

– az anyanyelvi kompetencia
szintje kisiskoláskorban és annak fejlesztése;
– a szövegértés tárgya és fejlesztése;

– a szülők, az óvoda, az iskola
(minden tanár) feladata a fejlesztésben;
– mitől olvasnak a finnek jobban és mitól nem mi;
– olvasási- és szövegértési
stratégiák;
– a PISA- mérés tanulságai a
szövegértés fejlesztése érdeké-

– a szövegértés tanításának
módszertana;
– az olvasás- és szövegértés
mint kompetencia, ezek fejlesztésének pedagógiai (szakmai)
lehetőségei;
– kompetenciacsomag vagy a
kompetencia fejlesztésének
módszertani megoldásai és le-

ben;
– olvasástanítási módszerek és
a magyar nyelv sajátosságai;
– a sajátos nevelési igényű tanulóval való kiemelt foglalkozás tervezése, megvalósulása;
– az iskola, a szülő és a társadalom (média) feladata az olvasás megszerettetésében;
– a média, az olvasás és az idegen nyelv elsajátítása közötti
összefüggések;

hetőségei;
– az óvoda szerepe az elemi alapkészségek fejlesztésében;
– a kritikus elemi alapkészségek és fejlesztésük (DIFER) az
olvasás- és szövegértés érdekében;
– az olvasás- és szövegértés
fejlesztése a kezdő szakaszban
és a felső tagozaton a különböző tantárgyak keretében.
A felvetett kérdések alapján
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a konferencia tartalmi összeállításában a kompetenciaalapú
oktatás fejlesztői, a SuliNova
Kht. szakmai fejlesztői voltak
a segítségemre. Kerner Annának ezúton is köszönöm együttműködési készségét és
gyakorlati útmutatásait.
A konferencia nyitó előadását Nagy József, a Szegedi Tudományegyetem professzora
tartotta meg Az olvasási, szövegértési kompetencia kifejlettségének kritériumai, és fejlesztésének problémái a mai közoktatásban címmel.
A professzor úr az alapfogalmak rendszerét rakta rendbe, az olvasmány–olvasás–olvasásképesség relációknak a
személyiségre gyakorolt hatását. A személyiséget meghatározó jegyek:
– a külvilág: tárgy, személy,
motívum, tudás és a tudásban
rögzült tárgyiasult ismeretek,
– a pszichikus aktivitás, melynek összetevői a működés és a
viselkedés,
– a pszichikus komponensek,
azaz az egzisztenciális és kulcskompetenciák belső motívumfajtái és a belső tudásfajták.
A személyiség egzisztenciális kompetenciáinak alaprendszere és a kulcskompetenciák
építői:
– a személyes komptenecia,
– a kognitív komptencia,
– a szociális kompetencia a
maguk motívum- és tudásrendszerével.
A személyiség alaprendszerének kulcskompetenciáit
meghatározza a nyelvi kulcskompetencia motívuma és tudásrendszere.
A személyes kompetenciát
az önvédő, önellátó és önfejlesztő motívum- és tudásrendszer alkotja; a kognitív kulcskompetenciák alkotóelemei: a
tudásszerző, tudásfeltáró, gondolkodási és tanulási motívumés tudásrendszer; a szociális
kulcskompetenciának a kommunikatív, proszociális, együttélési és érdekérvényesítő motí/Folytatás a 10. oldalon/
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vum- és tudásrendszer az öszszetevője.
Az olvasás alapfunkciója az
élményszerzés. Aki csak silabizál, annak nincs olvasásélménye! Roppant nehéz erre az
élményre elcsábítani a médiakultúrán szocializálódott gyerekeket. Félő azonban, hogy az
olvasás is az abbamaradás, a
homokra építés „stratégiája”
lesz. Tehát az olvasás fejlesztése egész életre szóló feladat –
szögezte le Nagy József.
A hagyományos pedagógiai
kultúra az abbahagyás pedagógiája: silabizálás minden szinten és minden tantárgyban. Ez
az út vezet a funkcionális analfabetizmushoz.
Az olvasásképesség szerveződése:
– olvasáskészség vagy olvasástechnika (beszédhanghalló
készség, belűolvasó készség,
szóolvasó készség, mondatolvasó készség) – ez az alap,
melybe beletartoznak az ismeretek: gondolatok, gondolathálók, fogalomhálók mint ismeretrendszerek;
– olvasásképesség (motiváció,
fogalomkincs, szövegsémák,
szövegértés, spontán tanulás);
– szövegértelmező képesség
(szövegsémák, gondolkodás,
spontán tanulás);
– szövegfeldolgozó képesség
(tudásszerzés, gondolkodás,
szándékos tanulás).
Ha képességeket akar a pedagógus fejleszteni (szakmai
felkészültsége alapján kötelessége), tudni kell, milyen összetevőkből épül fel maga a képesség. A képességfejlesztés
folyamatában az a fontos, hogy
minél többen jussanak el az optimális elsajátítási szintre. Ez
pedig csak folyamatos, rendszeres gyakorlással, tevékenykedtető gyakoroltatással lehet.
A cél a gyakorolott olvasóvá
nevelés. Az optimálisan működő begyakorlottság sok év és
hosszú gyakorlások sorának és
a türelemnek az eredménye.
Az olvasáskészség gyakor-

lottságának alapmodelljei:
– szeriális modell (betűző olvasás),
– párhuzamos (PDP) modell,
melynek kétféle változata ismert:
– vonalalakzat alapján működő
szófelismerő rutin (globális olvasás; például a kínai változat),
– betűalapú kétszintes szófelismerő rutin.
Agyunk Miller törvénye alapján 3-5 elemet képes megjegyezni, ennél több esetén a szeriális modell lép fel.
A fejlesztésnek kritériumorientáltnak kell lenni, ami azt
jelenti, hogy mindenkinek le-

gondolkodtató műveleteket végezve a szöveggel. Elképzelhető, ha tíz (műveltség) terület tíz
szövegével találkozik a tanuló
egy iskolai évben, azt a szöveget játékos formában, rengetegféle módon dolgozza fel,
akkor az alapiskola első osztályától folyamatosan és rendszeresen fejlesztett tanuló szókincse lehet aktív ötezer szó.
Hrbácsek Magdolna, a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet munkatársa Az értő olvasás a Monitor 9 tükrében címmel tarotta meg előadását. Az
előadás a certifikált mérés követelményrendszeréről, annak

gyen meg az ötezres szókincse.
A gyakorlott olvasó ötezres
szókincse a cél, ami a leggyakoribb ötezer szóból variálódik, ezt érdemes gyakoroltatni.
(A begyakorlottság kritériumát
a felnőttek olvasottsága határozza meg.) Ez az ötezer szó a
Magyar Értelmező Kéziszótárban csillaggal van jelölve. A
tankönyvírók felelőssége is
nagy, mert ezzel az ötezer szóval lenne szükséges építkezni,
hogy a tanulók gyakorlott olvasókká váljanak 18 éves korukra. Szóolvasó készség az alapja a gyakorlott olvasónak.
A szövegfeldolgozó képesség komplex fejlesztés, több
tudományterületen, több módszerrel lehet kimozdítani a hagyományos eljárásokat úgy,
hogy egy-egy szöveggel a tanuló hét-nyolc esetben is találkozik, elolvassa, feldolgozza,

validitásáról és fokozatos kiterjesztéséről, illetve a feladatok típusáról és szintjéről szólt.
A feladatok az értő olvasást és
a szövegfeldolgozást állították
fókuszba az előadó szerint. A
hazai mérés jó, de mind a szövegértés, mind az értő olvasás
szintjén baj van – összegezte
Hrbácsek Magdaléna. A Monitor 9 nem képességmérés, hanem szummatív mérés, és mint
ilyen, törvény írja majd elő a
kimeneti mérést.
Összegzésként elmondta,
hogy az alapozó szakaszban
nagyobb figyelmet kell fordítani az olvasástechnikára, a gyakorlatban tanítani kell a stratégiai olvasást, több szövegértésre vonatkozó feladatokat kell
a gyakorlatokba iktatni.
Korányi Margit Kompetenciaalapú oktatás című előadását azzal kezdte, hogy min-
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den gyerek számít, majd a
mondd el, és elfelejtem, taníts
meg, és emlékezem rá, lehessek
része, és megtanulom kínai
bölcsességgel folytatta.
A hagyományos iskolai oktatás célja, hogy a gyerekek képesek legyenek visszaadni a tanultakat.
Az előadó végigtekintett a
különböző korok tanulásfelfogásain, illetve azt vetette össze,
hogy az egyes korszakokból mi
maradt meg a ma iskolájában,
mi érdemesült a megmaradásra.
Az ókor-középkor eszménye a társadalmilag elfogadott
és objektívnek tekintett ismeretek elsajátítása. Ez a kor a
memoriter, a formális logika és
a tudás tiszteletét örökítette
ránk. A felvilágosodás (Comenius) a tanári szemléltetéssel
irányított megfigyelést, az algoritmusok begyakorlását, a
képességfejlesztést állította a
fókuszba. Ma is élő elemei: a
tudományos gondolkodás, kutatás, kísérlet, modellálás. A reformpedagógiák a gyermeki
felfedezésre, a szabad, önálló
gyermeki cselekvésre, a személyiségfejlesztésre építettek.
Ma is élünk a problémamegoldás, aktív tanulás, kutató
szemlélet, módszertani sokféleség szemléletével. A konstruktív pedagógia elemei: a tanulók előzetes tudásának, laikus elméletének feltárása, a
személyes értelmezői keretek
fejlesztése. Amit ebből magunkkal kell vinni, az az a
szemlélet, hogy a tudást belső,
személyes konstrukciónak tekinti. Lényege a gyermektudomány, ami motivációs bázisként szolgálhat a megismeréshez, az interaktív és a reflektív
tanulás, ami a tanulási folyamatba épül. Ösztönzés, visszanézés, elgondolkodtatás a lényegi folyamatok.
A kulcskompetenciák: változatos élethelyzetekben és
összefüggésekben felhasználható, az iskolai életpálya építését támogató ismeret-, képesség- és készségrendszerek. A
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tanulás magatartásváltozás, általa valamit másképp csinál(hat)unk. Ez értékrendbeli dolog, hogy élünk-e vele, használjuk-e, mindig a személyiség
értékrendje dönti el.
A kulcskompteneciák multifunkcionális jellegűek, mert
számos cél elérése érdekében,
különféle problémák megoldásában, különböző feladatok
végrehajtásában vannak jelen
és van rájuk szükség.
Az Európai Unió nyolc
kompetenciaterülete ebben az
előadásban is megjelent, mint
kiindulási, igazodási és kívánatos fejlesztési terület (anyanyelvi kommunikáció; idegen
nyelveken folytatott kommunikáció; matematika és alapvető
kompetenciák a természet- és
a műszaki tudományok terén;
digitális kompetencia; a tanulás tanulása; interperszonális,
interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia; vállalkozói kompetencia; kulturális kifejezőkészség: a másság
elfogadása).
A termék- és folyamatközpontú oktatás összehasonlításával az előadó a folyamatközpontúság mellett érvelt, ezt jellemzik a következő kérdések,
és a pedagógusnak erre kell keresnie a lehető legjobb válaszokat és megoldásokat. Hogyan jut el a gyermek a jó válaszig: a saját gondolkodására
való rálátás; beavatás a gondolkodásba, hogyan gondolkodik, hogyan tudom a gyermeket segíteni abban, hogy másképp gondolkodjon.
A kompetenciaalapú oktatás
lényege, hogy segítsem, kísérjem a gyermeket a gondolkodásban.
Korányi Margit szemléletesen hasonlította össze az oktatás modernizációjának sarkalatos pontjait.
Az ismeretátadással szemben az ismeretbe ágyazott képességfejlesztés a lényeg; a tanárközpontú, egységes módszertan helyett a tanulóközpontú, differenciált módszertan; a
passzív tanulói magatartást a
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tevékeny tanulói magatartás
váltsa föl; a szegregáció és szelekcióval szember az integráció és inklúzió a meghatározó.
Legyen az iskola el- és befogadó, ne kirekesztő. Feladatának
csak akkor tud megfelelni, ha
minden gyermek fontos és egyenlő, egyenrangú számára,
akiket saját képességeik szerint
kell fejleszteni.
Az ilyen oktatási rendszerben megváltoznak az értékelés
formái is, főleg ha magából a
szó gyökéből, az „ér” jelentéséből indulunk ki. Erre kell
megtanítani gyermeket és pedagógust egyaránt. A szempontváltásnak ez a leglénye-

jes felelősséget a pedagógus
viseli, míg a kimeneti szakaszban a tanuló felelőssége hatalmasra nő, saját sorsának tudatos irányítója és formálója. A
nevelésnek ez a fő üzenete és
küldetése, a saját sors iránti felelősségre nevelés. A gyermek
kapja meg a korának megfelelő
felelősséget. A felelősségehez
is jog kell, melynek elérésében
felelősségteljes és következetes pedagógus vezeti el a tanulót megértéssel és segítéssel.
A kölcsönos megértést támogató pedagógus:
– párbeszédet folytat a gyerekkel,
– mérlegeli tevékenységét, rea-

gesebb eleme. A szummatív értékelés minősít, ez a folyamat
utáni, kimeneti értékelési forma, a korrekcióra nem ad lehetőséget, a kész tényeket veszi
figyelembe. Lezár, utána nincs
mód a fejlesztésre. A diagnosztikus értékelés a bemeneti, a folyamat előtti helyzetfeltáró értékelés, a tervezhetőséget, a
feltárást hordja magában. A
formatív értékelés a fejlesztő,
tanulássegítő értékelés a tanulás folyamata alatt történik a
segítés, korrigálás szándékával. Ebben az értékelési formában nem azt mondjuk el a tanulónak, mit nem tud, hanem azt,
hogy mit tud, a pozitívumot
kell megerősíteni sokféle relációban.
A tanár és a diák felelőssége
a tanulás folyamatában fordított. A kezdeti szakaszban a tel-

gál a tanulói tevékenységre,
– folyamatosan nyomon követi
a tanulási folyamatot, visszajelez, megerősít,
– megérti a tanulót és a problémát, segít annak megoldásában,
– a problémák megoldását
többféle módon közelíti meg,
– állandóan jelen van térben,
időben és lélekben a tanuló
megsegítésére.
Kuti Zsuzsa a SuliNova
Kht.-ban folyó kompetenciafejlesztésről szólt, mely követi
az EU megfogalmazta kulcskompetenciák vonulatát, melyek a következő alapelvek
mentén szerveződnek:
– kulcskompetenciák fejlesztése,
– a közoktatás modernizálásának fejlesztése,
– hazai szükségletek, igények
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kielégítése.
Az EU által megfogalmazott nyolc kompetenciaterületet a SuliNova hat területre
bontotta le, melyek a következők:
– óvodai nevelés,
– szövegértés, -alkotás,
– idegen nyelvi kompetenciaterület,
– matematikai kompetencia,
– szociális életvitel és kompetencia,
– életpálya-építés.
Az előadó bemutatta a programfejlesztés lépéseit, a programcsomag elemeit, típusait, a
program taneszközrendszerét
és az értékelés szintjeit, kritériumait.
A program fejlesztői komplex taneszközegyüttes: tanterv
– eszközök – feldolgozás – értékelés modulrendszert terveztek, mely a pedagógiai koncepciótól, az alapelvektől a programtanterven, a moduláris taneszközökön, a modulleírásokon, értékelési eszközökön át
segítik a pedagógus napi oktató-nevelő munkáját, amihez
hozzájön még a pedagógus felkészülésének segítő rendszere
és a program támogató rendszere is.
A konferencia első napján a
következő szekcióban bontották le az előadók és a résztvevők a plenáris előadásokat, illetve folyt a tréningszerű gyakorlatközpontú megbeszélés:
– Olvassunk együtt! Az idegen nyelv elsajátításának hatékony módszerei kisiskoláskorban. Előadó: Kuti Zsuzsa
szakmai vezető, SuliNova
Kht., Budapest.
– Az óvoda szerepe az alapkészségek fejlesztésében. Előadó: Kovács Erika szakmai vezető, SuliNova Kht., Budapest.
A szekciókban folyt munkáról a szekciótitkárok beszámolóját a konferencia második
napján hallhatták a résztvevők.
Ádám Zita
(Folytatás a januári
számban)
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Konferencia az anyanyelvről
és az érzelmi nevelésről
Már hetedik alkalommal
szervezte meg Deákiban az
SZMPSZ Óvodapedagógiai
Társasága a társszervező Galántai RPK és a SJE Comenius PI
közreműködésével országos
óvodapedagógiai konferenciáját
ez alkalommal az érzelmi nevelés fontosságáról Édes többlet
– érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodában címmel.
Konferenciánkat Bukovszky
János, a község polgármestere
és Pék László, az SZMPSZ elnöke is megtisztelte jelenlétével.
Az intelligencia – szélesebb
értelemben – a környezethez való minél sikeresebb alkalmazkodást jelenti. Napjainkban egyre
hódít az a nézet, mely szerint az
egyénnek társadalmi érvényesüléséhez a logikai készség mellett
ugyanolyan vagy még nagyobb
szüksége van bizonyos szociális
(kommunikációs, empátiás stb.)
képességére. E másfajta okosság
megszerzésére ma Daniel Goleman pszichológus nyomán az
érzelmi intelligencia kifejezést
vagy egyszerűen az EQ betűszót
használják világszerte. Goleman
hatásosan cáfolja meg az intelligencia korábbi szűk értelmezését, s száll vitába azokkal, akik
szerint az IQ (intelligenciahányados) sorsunkat alapvetően
meghatározó adottság lenne. Az
emociohólis intelligencia szerin-

te olyan képességeket foglal magába, mint például az önkontroll, a lelkesedés, a kitartás és
azt, hogy motiválni tudjuk önmagunkat. Ezen képességek
fejlesztését – különösen gyermekek esetében – korunk erkölcsi kötelességének tartja. Vannak olyan idők, mikor a társadalom szövete rohamosan bomlik,
mikor önzés, erőszak, rosszindulat mételyezi az emberi együttélést. Ilyenkor az érzelmi intelligencia fejlesztésének szorgalmazása az érzelmek, a jellem és
az erkölcsi érzék fejlesztése
korparancs. Így gondoltuk mi is,
ezért szerveztünk erről konferenciát.
Az előadó a pszichológus
szemszögéből világított rá az érzelmi intelligenciát meghatározó fogalomkörre.
Az egyik előadó dr. Strédl
Terézia tanszékvezető, egyetemi oktató Az óvópedagógus és
az érzelmi intelligencia – mi a
dolgunk a fejlesztésben címmel
tartotta meg előadását. Arról beszélt, hogy felmérések tanulságai szerint a mostani gyermekgeneráció az előzőnél világszerte hajlamosabb az érzelmi zavarokra: magányra, depresszióra,
dühre, féktelenségre, idegességre, szorongásra, indulatosságra,
agresszióra. A gyógymódott fiataljaink életre való felkészítésé-

ben látja. Ma a véletlenre bízzuk
gyermekeink érzelmi nevelését,
ami egyre elszomorítóbb eredményhez vezet. A szemlélet, amely lekicsinyli az érzelmek hatalmát az emberi természetben,
sajnálatosan szűk látókörű.
Döntéseink, cselekedeteink kialakításánál az érzelem legalább
annyit számít, ha nem többet,
mint a megfontolás. Az érzelmek cselekvésre való indíttatások. Az érintkezés, ha nincs érzelmi súlya, jelentőségét veszti.
Az érzelmi intelligencia növekedésével megnő a szellemi teljesítmény is. A szervezők számára
fontos volt, hogy óvónőink, megtanulják, hogyan kell megyőzni
környezetüket – elsősorban a
kétkedő szülőket az érzelmi nevelés fontosságáról, mert a köztudattal ellentétben nemcsak
színesítik az életünket, nemcsak
„luxus többletet” jelentenek, hanem:
– belső egyensúlyt teremtünk,
– cselekvésre indítanak,
– körrnyezetünkhöz kötnek,
– befolyásolják a testi állapotot.
Kiemelte, hogy a gyermek
személyisége 3-6 éves korban alakul ki. Részletesen boncolgatta az önismeret, önuralom, empátia, motiváció, kapcsolatok fogalmát, jelentését és jelentőségét. Előadását különböző önkontrollt segítő, fejlesztő játékokkal színesítette, gazdagította.
A konferencia másik fontos

témája az anyanyelven való művelődés fontossága már az óvodás korban. Ezzel kapcsolatban
egy kiadványt is készítettünk, s
ajándékoztunk a résztvevőknek.
Az első helyes lépés előtt címűt,
amely segítő ötleteket tartalmaz
az óvodák beiratkozási programjához. Ez a kis füzet tulajdonképpen az elmúlt tíz év jól
sikerült rendezvényeit köti csokorba, tapasztalatokat, melyek
szinte minden településen alkalmazhatók, megtűzdelve némi óvónőkre jellemző leleményességgel.
Hogy kapcsolható mindez
össze az érzelmi intelligenciával?
A kisgyeremek számára a
szeretet biológiai szükséglet. A
szeretet nyelve pedig az anyanyelv. A nyelv eszköze annak,
hogy a kisgyermek énbiztonsága
és kapcsolatteremtési képessége
kialakuljon. Ehhez az anyanyelv
kell, mert ezen szerez változatos,
árnyalatokat megkülönböztető
hasonlatokat. A nyelv a kultúra
hordozója. A dajkadalok, a mesék, a játékok, a rajzot kísérő beszéd nem tud gördülékenyen
működni az anyanyelv nélkül. A
kisgyermek ebben él, ezekkel
művelődik, alapozza meg szellemi életét, tanulási képességét,
erkölcsi fogalmait. Csak anyanyelvén valósíthatja meg igazán
önmagát. Az óvoda feladata a
biztonságos környezet megte-
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remtése. Ezt segíti, hogy az óvó
néni úgy beszél, mint az anya.
Biztonságos környezetben az érzelmi intelligencia – ellentétben
az IQ-val – korlátlanul fejleszthető.
Nagyszerű előadást hallottunk Zilahi Józsefnétől Az
anyanyelv mint egybefoglaló és
megtartó erő – a játék és a mese
nyelve címem. Szabó Edit egyetemi oktató kommunikációs
és kapcsolatteremtő tréninget
vezetett, Besskó Ágnes drámapedagógus társával drámajátékokat játszott az óvónőkkel a
kreativitás fejlesztése érdekében.
Ádám Zitának, Fodor Attilának többek közt a beiratkozási
programmal kapcsolatban, ill. az
óvodák és iskolák minőségi munkájának javítása érdekében volt
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sok érdekes és használható gondolata. A kerekasztal-beszélge-

meg, csodaszer nem született, de
remélem, gondolkodásra késztet

tésben aktívan részt vett Mátyus Rózsa, a Vágfarkasdi Óvoda és Iskola igazgatónője és
Töltéssy Gizella óvodavezető.
A problémákat nem oldottuk

majd bennünket, s az SZMPSZ
honlapján belüli oldalon
(www.szeretemazovodat.sk) jó
ötletekkel találkozunk majd,
hogy hogyan tehetjük vonzóvá
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a magyar szülők és gyerekek
számára a magyar óvodát. A kiegészítő programok (Szeles Pál
Ildikó szalvétatechnikával készült dísztárgyainak kiállítása, a
deáki citerazenekar fellépése
és az Ardea együttes megzenésített versei és népdalfeldolgozásai) emelték a résztvevők ,,érzelmi intelligenciáját”.
Végezetül Gyökössy Endre
gondolataival foglalnám össze a
konferencia igazi mondanivalóját: „A legnagyobb ajándék, amit a gyermekeidnek adhatsz, a
gyökerek és a szárnyak.” Ismét
feledhetetlen két napot tölthettek
az óvónők Deákiban, az óvodai
szakmai rendezvények „Mekkájában”.
Vankó Terézia
és Hevesi Valéria

Folytatódott a IV. Regionális Szakmai Napok
rendezvénysorozat a komáromi régióban
Előző számunkban már beszámoltunk az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai
Központja által szervezett IV.
Regionális Szakmai Napok
rendezvénysorozatáról.
A közelmúltban két továbbképzésre került sor, az egyiket
a csallóközi Nemesócsán, a
másikat Komáromban szervezték. Erről kérdeztem Jókai Tibort, a Komáromi Regionális
Pedagógiai Központ vezetőjét.
– November 24-én a nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola adott otthont annak a
nyolcórás szakmai tréningnek,
amelynek ez alkalommal a Sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztése volt a cél, és e problémakört dr. Strédl Terézia
gyógypedagógus előadásának
keretében próbálták meg áttekinteni a részt vevő pedagógusok.
Strédl Terézia előadásából
mottóként azt a gondolatot emelném ki, miszerint a parányi
magvakban is ott rejlik a hatal-

mas, egységes egész, csupán a
lehetőségeket kell megadni a
fejlődésre, a növekedésre. E
szimbolikus hasonlatot, azt hiszem, már nem nehéz átültetni
a pedagógia talajára, és úgy vé-

lődést tanúsított.
– Az SZMPSZ Komáromi
RPK a Komáromi TV Énekzenei Szakmai Társulásával
közösen a helyi művészeti alapiskola koncertermében a

lem, hogy ehhez a munkához
az előadótól a kollégák megkaptak minden szakmai útmutatást, segítséget.
A rendezvényen a környékbeli iskolák is képviseltették
magukat, sőt Magyarországról
a győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is érdek-

közelmúltban „Hommage a
Bartók” címmel a zeneszerző
születésének 125. évfordulója
alkalmából tartott mesterkurzust ifjú zongoristák és tanáraik részére.
A mesterkurzust Ábrahám
Mariann zongoraművész, a
budapesti Bartók Béla Konzer-

vatórium tanára tartotta. A neves mestertanár irányításával
Bartók-művekkel foglalkoztak.
A kilencvenes évek elején a
járásbeli zenepedagógusok igényelték a szakmai társulás
létét, amelyet Szalay Szilvia
zenepedagógus irányít. Sajnos,
más járásbeli kollégák nem alakítottak külön társulást, viszont egy-egy Komáromban
megrendezésre kerülő mesterkurzusra, ami a zenepedagógusok szakmai továbbképzését
jelenti, Pozsonytól Ipolyságig
eljönnek. Ez alkalommal 73 érdeklődő vett részt rendezvényünkön.
Jókai Tibortól megtudtam,
hogy szervezés alatt van az immár hagyományos Komáromi
Pedagógiai Napok rendezvénysorozat, melynek során számos
előadásra, szakmai tréningre és
bemutató órára is sor kerül. A
„pedagógushét” főszervezője a
komáromi TV.
Köszönöm a beszélgetést.
/kisséva/
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Megvalósult a folytatás
Szakmai nap a belső gondozási rendszerről
2006 februárjában az SZMPSZ Galánta-Vágsellyei Területi Választmánya szervezésében Vágsellyén a Pázmány P.
Alapiskolában régiónk pedagógusai tájékoztató fórumon vettek részt, ahol megismekedhettek a BGR – a Belső gondozási rendszer – fogalmával, alapjaival és
céljaival.
Röviden: mi is az a BGR?
Az intézmények képessé válnak a tanulók tanulási és szociális-emocionális fejlődéséről folyamatosan szerzett információk
alapján fejlesztési tervet készíteni, kivitelezni és értékelni – ez lehet egyén, csoport
vagy osztály számára.
A differenciált, személyre
szóló fejlesztés, az eredmények
folyamatos nyomon követése
lehetővé teszi a tanulási hátrányok csökkentését.
Már akkor, a szakmai nap értékelése során megfogalmazódott:
– az oktatásügy megérett a változásokra, a gyermek legyen a
legfontosabb, és lehetőségeink
szerint az egyéni bánásmód kerüljön előtérbe,
– a program lényege érthető,
aktuális problémákkal foglalkozik, az új
módszerek céltudatosak, hatékonynak
bizonyulnak és ösztönzőleg hathatnak az
új módszerekkel szívesen ismerkedő
pedagógusokra,
– a következő rendezvény egy gyakorlati
foglakozás megtekintése legyen Magyarországon,
– differenciált oktatásra, konkrét magatartási zavar megoldására és képességfejlesztésre lenne a legnagyobb igény.
Ezek után valósult meg 2006. november 29-én a következő szakmai nap Töltéstaván a Fiáth János Általános Művelődési Központ és Könyvtárban, melyen
25 fő vett részt, akik régiónk tíz intézményét képviselték /alapiskolát, tanügyi hivatalt és a pedagógiai-pszichológia központot/.
Köszöntőt mondott Sándor Károly
polgármester és Takácsné Farkas Erzsébet igazgatónő, aki bemutatta intézményüket és kollégáit.
Győr közelsége miatt többen városi iskolába járatják gyermeküket, jelenleg iskolájukat 92 tanuló látogatja, ebből 25 tanulónak szüksége van egyéni fejlesztésre.
Megoldást kerestek a lemaradó és a tehetséges tanulók számára, és úgy érzi, ebben

a programban megtalálták a lehetőségeket.
Munkájukat konzulensek, gyógypedagógus és belső gondozó segíti, aki továbbképzés, önképzés és személyes tapasztalatszerzés útján fejleszti magát. A különböző
tesztek, mérések elvégzése után megtörtént a tanulók nyilvántartási rendszere, a
differenciálás. Félretették a frontális munkát, az egyéni képességekhez való igazodás került előtérbe.
Görcsné dr. Muzsai Viktória Ph.D.
meghatalmazott cégképviselő röviden bemutatta a CED Hungaria Humán Szolgáltató Központ rendszerét, majd két fog-

lakozáson vettünk részt.
1. Gyakorlati óra – BGR – egyéni képességek differenciált fejlesztése a 2. osztályban olvasási órán: foglalkozásvezető
Lovassné Vörös Viktória tanítónő, belső
gondozó.
Az osztály létszáma csupán 7 tanuló, 6
gyenge képességű, 1 tanuló tőlük jobb eredményeket ér el, de ő hiperaktív magatartása miatt elutasítja a feladatok megoldását. Tehát az olvasási gyakorlatot minden tanuló másképp végezte – pl. kevesebbet olvastak, volt, akinek először a tanító
néni olvasta fel, a tartalmat viszont kitűnően el tudta mondani. A szövegértést kérdések alapján is nehezen tudták megoldani,
ezért még feladatlapokkal is dolgoztak. A
mese szereplőinek pozitív tulajdonságait
játékos formában kellett bemutatni a tanító
néni aktív részvételével.
2. Rehabilitációs óra – Czékmányné
Csölle Tímea gyógypedagógus a 3. osztályból kiemelt 3 tanulóval foglalkozott.
A fejlesztendő területek:
– a mozgás – játékkal, utánzó mozgással,
– a téri irányok – tükör segítségével az irányok differenciálása,
– a figyelem – nyilak segítségével, rész-egész,

– az emlékezet – tagmondatok párosítása,
– a helyelyesírás – hiányzó betűk pótlása,
– az önellenőrzés – minden feladat után
és az óra végi értékelés.
Az órák után megbeszéltük a foglalkozások tapasztalatait, bemutattak néhány
dokumentációt, tesztet, negyedévenkénti
elemzést, amely egyéni és csoportos is.
Ezt követően a foglakozásvezetők elmondták, hogy miért volt érdemes bekapcsolódni a BGR-programba:
– több idő jut egy-egy tanulóra,
– a bukás minimálisra csökkent,
– az alsó tagozaton kell felzárkóztatni, az
első három évben csak szövegértékelés van,
– a gyerekek szeretnek iskolába
járni, a foglakozásokon és az órákon aktívabbak,
– társaik fenntartás nélkül befogadják őket,
– szorosabb kapcsolat jött létre
a tantestületen belül is.
Sajnos, ami még hiányzik: a
szülők sok esetben nem állnak
gyermekük mellé, nem adják
beleegyezésüket, és nem segítik
otthoni munkájukat. A kollégák
az értékelés során a következőket fogalmazták meg:
– a témáról, a problémáról kapott tájékoztatással elégedettek voltak, elégségesnek
is bizonyult,
– az elhangzottak a mi szakterületünkön
nagyon aktuálisak, megoldásuk azonnal
szükséges lenne,
– fontosnak találják a többszöri óralátogatás lehetőségét, a személyes tapasztalatcserét, a konkrét helyzetelemzést a dokumentációk és a felmérések részletesebb megismerését,
– szükségesnek tartják a folytatást, legalább a 30 órás belső gondozói alapképzés
elvégzését,
– elkerülhetetlen, hogy a hazai iskolaügy
ne foglalkozzon konkrét megvalósítási
szinten az integrációval, ami ne csak a dokumentációt ölelje fel, hanem a pedagógusképzést, a gyógypedagógus napi alkalmazását az iskolákban, a differenciálást,
egy tanórán a szaktanítón kívül fejlesztő
pedagógus is segítse a lemaradó tanulót, a
fejlesztő segédeszközök megvásárlásának
lehetőségét.
De lesz-e ilyen folytatás?
A szakmai nap támogatója a GVR RPK
és a PPA volt.
Szetyinszky Veronika
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Szakmai előadás a lévai egyházi gimnáziumban
Szarka Miklós református lelkipásztor,
a budapesti Bethesda Gyermekkórház házasság- és családszolgálatának vezetője,
pasztorálpszichológus, valamint Dányi
Zoltán református lelkipásztor, a gyermekkórház alkalmazottja volt a vendége 2006.
november 24-én a lévai egyházi gimnáziumnak.
Kassai Gyula, a lévai egyházközség lelkésze, iskolalelkész rövid köszöntője után
Dányi Zoltán az imádságról, az
Isten és ember kapcsolatáról, a lelki csendességről, a megszólításról,
a megszólíttatás fontosságáról elmélkedett a lévai diákok körében.
Szarka Miklós a pedagógusok
és hitoktatók részére adott elő a
fiatalkorúak agresszivitásának
jelenségéről. Magyarországon az
ebben a témakörben felmért rémisztő számadatok következményeiről számolt be részletesen.
Vizsgálatában a tanár–tanuló, tanár–tanár és tanár–magánélete szerepviszonylatok elemzésére tért ki. Az agresszió
a leggyakrabban szavakban nyilvánul meg.
Erre sok pédla hozható fel a médiából, az
aktuálpolitikai eseményekből. A verbális
agresszió egyik ilyen kifejeződését a szakirodalom „szexuál-teológiai imperatívusz”ként jegyzi. A magyar miniszterelnök balatonőszödi beszéde is a verbális agresszió
végterméke, s erre a reakció a Magyar Televízió székháza előtt tettleges agresszióban
nyilvánult meg. Az agresszió egyes válfajainak összegző jellemzésére bibliai idézetekkel utalt a pasztorálpszichológus. A verbális
agresszióra a Jakab 3:5-8-ból, a tettleges
agresszióra II. Sámuel 11:1-27-ből hozható
példa. Az agresszió formáiban az önpusztító
agresszió teheti az emberben és embertársa-

inkban a legnagyobb kárt (Máté 27:3-5).
„Cry for help“-szindrómaként tünteti fel a
szakirodalom az önpusztító agresszió egyik
fokozatát.
A serdülő személyiség sokkal összetettebb, semhogy csoportokba sorolhatnánk,
de a közérhetőség és szemléltetés kedvéért
a pasztorálpszichológia megkülönböztet
kétfajta személyiségtípust: az antiszociális
és a szorongó személyiséget. A két típus

jellemző jegyeinek érzékeltetésére egy-egy
meghatározó vonást emelt ki Szarka Miklós. Az antiszociális személyiség semmibe
veszi a szabályokat, képtelen megélni a bűntudatot, viselkedését racionalizálja, hűvösen közömbös mások érzéseivel szemben,
éretlen a tartós kapcsolatok megélésére, váratlan, gátlástalan agresszív-irracionális
szenzációkat követ el, ami az elmebetegség
(skizofrénia) első tünete lehet. Ezzel a típussal ellentétben a szorongó személyiségnél
erőteljes a bűntudatra való hajlam, érzelmileg nyugtatható, nála jelentkezhetnek először a pszichoszomatikus tünetek, tartós
kapcsolat építhető ki vele, reá a ragaszkodó
attitűd jellemző.
Szarka Miklós a válságkezelésre jótanácsokkal látta el a pedagógusokat. Nem elha-

Karácsonyvárás
December 2-án a füleki
Mocsáry Lajos Alapiskolában tartott virágkötészeti foglalkozást Keszegh Ágnes és
Tóth Szidónia, a Karvai Öszszevont Kertészeti és Mezőgazdasági Középiskola két oktatója. A továbbképzésen résztvevők – mintegy 19 pedagógus
– adventi koszorúkészítést tanulhattak. Kipróbálhattuk, hogy
a különféle fenyőgallyakból,
apró termésekből, csip-csup díszekből, hogyan alakul szak-

nyagolandó az osztályozás-minősítés lelki
háttere sem. Az oldott, szeretetteljes attitűdöt kell a pedagógusnak fejlesztenie. Lehetünk meleg-engedékenyek és hideg-engedékenyek, ill. a korlátozásban melegen és hidegen korlátozók. Ezekben a fokozatokban
lévő különbségek is meghatározóak lehetnek pedagógiai gyakorlatunkban, mindennapi munkánk során.
Az agresszió iskolai megnyilvánulásai
esetében a tanuló helyzete és állapota ismeretében kell elbeszélgetnünk vele. A szorongó személyiségnél eredményes lehet a beszélgetés, az antiszociális személyiség
esetén viszont nem. Ebben az esetben vigyázni kell a közeledéssel,
mivel ez már szakavatott pszichológus szakkompetenciájaba tartozik. Ezért a pedagógus pszichológus, mentálhigiénés szakemberrel
történő esetkonzultáció nélkül ne
hozzon szakmai-pedagógiai-fegyelmi döntést!
A szakmai előadás után Szarka Miklós
megadta azoknak a magyarországi civil
szervezeteknek az elérhetőségét, melyek
akár bántalmazók, akár bántalmazottak által
éjjel-nappal kereshetők. Többek között ide
tartoznak az Élet Alapítvány, Kék Vonal
Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat, a
Magyar Református Egyház Házasság- és
Családsegítő Szolgálata.
A Bethesda Gyermekkórház pasztorálpszichológusa szívesen fogadja a tantestületek jelentkezését egy-egy előadásra, sőt
hétvégi tréningeket is tart az érdeklődők
számára. Ez iránt a lévai egyházi gimnáziumban lehet érdeklődni.
Hajtman Béla

avatott kezek segítségével gyönyörű, karácsonyváró asztali
vagy ajtódísz. A foglalkozás jó
hangulatban telt, és néhány órás munka után mindenki saját
remekművével térhetett haza.
Ezúton is köszönjük az oktatóknak munkájukat, segítségüket és türelmüket, hogy ezen a
szombat délelőttön bevezettek
minket a virágkötészet rejtelmeibe. Az elkészült koszorúk
pedig nemcsak otthonunk díszei, hanem emlékeztetnek a
közösen végzett munkára is.
Székesi Andrea
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Cselekvésre serkentő találkozó
Jó, ha valamely ügynek –
például az oktatásügynek, pontosabban a szlovákiai magyar
oktatásügynek megvan az elkötelezett, mindenre elszánt
ügyvivője, aki vagy amely reményt is képes csiholni még az
elesettség állapotában is. Erre
a szerepre vállalkozott több
mint egy évtizeddel ezelőtt –
többek között – a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége. Ez a felismerés akkor villant fel a tudatomban, amikor
2006. december 9-én az ipolysági Pongrácz Lajos Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolában a Honti Pedagógusok 4.
Találkozóján tekintetemmel
végigpásztáztam a mintegy 90
főnyi sereglést.
Ipolyság képviseletben meg-

kiai magyar oktatásügynek még
mindig nincs eligazító stratégiája.
A városi önkormányzat nevében Bélik György köszöntötte a résztvevőket. Röviden
vázolta a város oktatási helyzetét, s szólt arról is, hogy Ipolyságon túldimenzált az oktatási
intézmények száma. Véleménye szerint a jelenlegi demográfiai mutatók kedvezőtlenül hatnak a város és környéke iskolahálózatára.
Dr. Albert Sándor, a komáromi Selye János Egyetem rektora A XXI. század kihívásai a
közoktatásban és a Selye János
Egyetem címmel tartott sok időszerű gondolatot és problémát
felvető előadást. A tudás alapú
társadalom számos kihívást in-

jelent Bélik György alpolgármester, Lendvay István mérnök, hivatalvezető, dr. Kolev
Adrienn, az oktatási osztály
vezetője, dr. Révész Angelika,
a tanügyi hivatal vezetője és két
képviselő.
A házigazda jogán Lendvay
Tibor iskolaigazgató üdvözölte
a pedagógusokat, az előadókat,
valamint a vendégeket. Megjegyezte, hogy már negyedik alkalommal találkoznak a Lévai
és Nagykürtösi járás magyar iskoláinak képviselői, hogy tájékozódjanak az aktuális szakmai
és oktatáspolitikai kérdésekről,
s meghányják-vessék e régió
időszerű oktatási problémáit.
Hangsúlyozta, hogy a szlová-

dukál: mozgalmasabbá teszi az
oktatási intézmények életét, létük kiszámíthatatlanabbá válik,
s fokozódik a veszélyeztetettség érzése. Minden téren el kell
mozdulni az élethosszig tartó
tanulás szellemében. Fel kell
készülni – szükség esetén – a
többszöri szakmai váltásra. Ebből következik: az iskolák legfőbb feladata, hogy megtanítsák tanulni növendékeiket, vagyis rugalmasan alkalmazkodni a
változó gazdasági és társadalmi
viszonyokhoz. Fölhívta a figyelmet a drasztikusan csökkenő
diáklétszám kedvezőtlen társadalmi-gazdasági következményeire. Megjegyezte, hogy az
állami költségvetésből az ok-

A kiállításmegnyitó Breitkopf György /jobbról/
Lendvay Tibor iskolaigazgató társaságában
tatásra szánt kiadások viszonylagos csökkenése várható. Az
oktatási intézmények megfelelő
menedzselése fokozatosan előtérbe kerül. A tanár helyzete is
megváltozott: ismeretátadóból
a tudásszerzés folyamatának
szervezőjévé vált, vagyis nagyobb önállóságra neveli tanítványait. A jövőben megnő a továbbképzések szerepe, fokozni
kell az iskolák minőségét, s
végre kell hajtani az agyonkésleltetett tartalmi reformot.
Egy iskola akkor minőségi,
ha a diáknak is, a szülőnek is
meg a partnereknek is /közösség, önkormányzat, munkaadó
stb./ jó.
Előadása második részében
a Selye J. Egyetemről tájékoztatott. Megjegyezte, hogy ez az
egyetlen határon túli magyar
nyelvű államilag finanszírozott
önálló felsőoktatási intézmény.
Szólt a szerkezetéről, épületeiről, jelenlegi helyzetéről és a jövőképről.
Fodor Attila, a Comenius
Pedagógiai Intézet igazgatója

előadásának témája: Kistérségi
együttműködés az oktatásban.
Bevezetőjében a PISA-felmérésekhez fűzött néhány gondolatot, sürgetőnek tartva a tartalmi reformot oktatásügyünk egész frontján. A társult iskoláké
a jövő – össze kell fogniuk az
önkormányzatoknak. A pedagógustársadalom kellő szerveződése segítené a gondok orvoslásának meggyorsítását. Az
önkormányzatok hozzáértése
nem kielégítő – tapasztalatlanok. Az iskolatanácsok sem
eléggé rugalmasak. Rossz helyzetben vannak – főleg – a kisebb települések. Ezért is válik
egyre fontosabbá a kistérségi együttműködés, melynek eredményeként lehívhatók az EU-s
támogatások. A kistérségi együttműködés állami kezdeményezésként is megszülethet, de
helyi összefogásból is kiindulhat. A Nagykürtösi járás egy,
főleg magyarok lakta régiója
helyzetének és adatainak ismertetésével vázolta a kistérségi együttműködés lehetséges válto-
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Dr. Albert Sándor
zatát.
A két előadás után szekcióülésekben folytatódott a program. Az iskolavezetők szekció-

jában Fodor Attila arról szólt,
milyen szerepe van a közoktatásban az ellenőrzésnek és az
értékelésnek. Úgy értékelünk,
hogy a célokat összevetjük az
eredményekkel. Fontos a tapasztalatok visszacsatolása az
egész oktatási folyamatba.

RNDr. Balogh Edit, az állami tanfelügyelet képviselője

Duró Zsuzsa
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a tanfelügyelői ellenőrzések tapasztalatait summázta. Felhívta
a figyelmet az oktatási folyamat
tervezésének elveire, az egyes
dokumentumok megfogalmazásának optimális módjára. A
beszélgetés folyamán számos
gyakorlati kérdésre is kitért.
Markovics Tímea, a Comenius PI munkatársa az óvónők
szekciójában a 4-8 éves gyermekek alapkészségeinek diagnosztizálásáról és egyéni fejlesztéséről adott elő. Véleménye szerint a gyorsan változó
világ, a töménytelen mennyiségű ismeret, valamint a képi világ betörése az óvodás gyerek
életébe hatékonyabb készségfejlesztés nélkül a hagyományos pedagógia csődjéhez vezethet.
Az alsó tagozatos pedagógusoknak Breitkopfné Losovy
Beáta, a budapesti Bartók Béla
Zeneiskola és Művészeti Iskola
képzőművészeti tanszakának
vezető tanára a színdinamika
oktatásának mikéntjét magyarázta – ilyen témákat érintve: a
színek világa, harmónia a színdinamikában, a hideg és meleg
színek használata, kontrasztok
és kontúrok, színek kiválasztása gyermekkorban stb.
Csík Zoltán, a Comenius PI
főmunkatársa az alsó tagozatos
gyermekek alapkészségeinek
diagnosztizálását és egyéni fejlesztését járta körül. Szó esett
– egyebek mellett – az írásmozgásról, a beszédhanghallásról,
az elemi számolási készségről,
a tapasztalati következtetésről
stb.
A felső tagozatos pedagógusoknak Duró Zsuzsa, a Szegedi Tudományegyetem előadója adott hasznos tanácsokat
a tanulás szervezéséről, a tanulók tanulási stílusairól.
A találkozó élvezetes kísérőrendezvénye volt a Harmónia
és kontraszt elnevezésű kiállítás a budapesti Bartók B. Zeneiskola és Művészeti Iskola tanulóinak munkáiból. Breitkopf
György építész, színdinamikus
ügyvezető megnyitójából a következőket is megtudhattuk:
„Léteznek-e olyan színbeli törvények és szabályok, amelyek a
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képzőművészek alkotómunkájára és az esztétikára nézve egyaránt érvényesek, vagy pusztán
szubjektív vélekedésünk függvénye a színek esztétikai megítélése? A válasz: léteznek olyan törvényszerűségek, amelyeket ismernünk kell ahhoz,

gyűjteménye.”
A résztvevők az Apáczai
Kiadó kiállított könyveiből is
válogathattak.
A cselekvésre serkentő találkozó támogatói: az SZMPSZ
Lévai–Nagykürtösi TV, Ipolyság önkormányzata, a budapes-

hogy szabadon alkothassunk.
Ezekkel foglalkozik egy viszonylag fiatal tudomány – a
színdinamika. Tudomány, mert
nem köznapi tapasztalatok

ti Bartók Béla Zeneiskola és
Művészeti Iskola, Breitkopf
György, az Apáczai Kiadó és a
Comenius PI.
Korpás Pál
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Ipolyi Arnold-nap Ipolybalogon
Felavatták az iskola zászlaját
Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában immár 7. alkalommal rendezték meg a
magyar kultúra hete rendezvénysorozatot, amelynek keretében az Ipolyi Arnold-emléknapra is sor került. Az
idei emléknap legjelentősebb eseménye az iskolazászló
felavatása volt.

A régióból érkezett polgármesterek, iskolaigazgatók,
szülők régi ismerősként üdvözölték egymást. Mint érezhető
volt a hangulatukon – szívesen
jöttek, fontosnak tartják ezt az
iskolai rendezvényt. Az iskola
legszebben kialakított helyiségében, az Ipolyi Arnold-teremben gyülekeztek, melyet a tanulók könyvtárként is használhatnak. A helyiségben a névadóra emlékeztető tárgyak, képek s Ipolyi Arnold művei találhatók.
Az ünnepi műsorra s az újonnan megtervezett iskolazászló felszenteltelésére a földszinti folyosón került sor. A
színházteremmé átalakított

épületrész 9 órára zsúfolásig
megtelt a diákkal és a meghívott vendégekkel.
Az ünnepség a zászló bevonulásával vette kezdetét, majd
Szkabela Rózsa igazgatónő
üdvözölte a jelenlévőket. Bevezetőjében mondta: „Évekkel
ezelőtt elhatároztuk, hogy minden évben a magyar kultúra
hete alkalmával Ipolyi Arnold
emlékével fogunk foglalkozni.
Az elmúlt egy évben Ipolyi Arnold életútjával, műveivel ismerkedtünk. Az idén egy kínai
mondás szerint cselekedtünk.
Ez így szól: mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam, és megértem. Mi a múlt
évben beszéltünk Ipolyi Arnold
munkásságáról, most a nyomdokaiban haladva gyűjtöttünk.
Régi használati tárgyakat, eszközöket, hagyományokat. A
gyűjtés során régi történetek,
emlékek is előkerültek. Abban
reménykedem, hogy e szép és
hasznos tevékenység során
Ipolyi Arnold üzenete is eljutott mindannyiunkhoz.”
A zászlóavatás fontosságáról, jelképes erejéről Balogh

Gábor eddigi polgármester szólt.
Miként megjegyezte, a zászló a történelemben mindig
szimbólum volt,
mindig kifejezett
valamit. Az iskola
névadója is értéket
képvisel. Ebben az
zászlóban egyesülnek azok az értékek, amelyeket
elfogadtunk, amelyeket tisztelünk, követünk. Ha e zászló alá
gyülekeztek – mondta a polgármester – valamely ünnep
vagy iskolai rendezvény idején, jusson eszetekbe, hogy egy

pirendjét. Az egyik helyszínen
a néptánccal, a helyi népviselettel ismerkedhettek, a másik
teremben népi játékokat próbálhattak ki kisebb csoportokban, s végül a tornateremben

Józsa Joachim a kosárfonás és kötélverés fortélyaival
ismertette meg a gyerekeket

eszmeiséget képviseltek, ebben akartok helytállni. A tudás
jegyében, a békesség jegyében.
Egy csapat vagytok, egyet akartok.
Az ünnepi műsor első részében az iskola tanulói mutatkoztak be mesejátékkal, énekkel,
tánccal. A tartalmas műsor végén Zsapka Attila előadása
következett, aki ismert dalokkal, megzenésített versekkel
szórakoztatta a hálás közönséget.
Az Ipoly Arnold-nap középpontjában a zászlóavatás és az
ehhez kapcsolódó ünnepi műsor állt, de emellett más programok is bővítették a tanulók na-

az elmúlt hetekben összegyűjtött különböző régi használati
eszközök kiállítását tekinthették meg. Ugyanitt a gyakorlatban is megfigyelhették a veszszőfonás és kötélverés mesterségének csínját-bínját.
Summa summárum: a balogi iskolások ebben az évben is
méltón emlékeztek meg a régió
neves szülöttjéről, Ipolyi Arnoldról, s miként azt az iskola
igazgatónője köszöntőjében is
leszögezte, nemcsak beszélni
kell a múlt értékeinek megőrzéséről, hanem tenni is kell érte. A balogi pedagógusok és
diákok tettek érte.
-elté-
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Vezetőképzés a humán erőforrás szerepéről
2006. november 16-a és 18-a között
megvalósult a Commenius Pedagógiai Intézet és a Selye János Egyetem által szervezett vezetőképző projekt résztvevőinek harmadik találkozója.
Ezúttal a humán erőforrás menedzseléséről szólt a tréning, amelyet Tóth Béla, a
Közoktatási Vezetőképző Intézet oktatója
tartott.
Mit is értünk a humán erőforrás menedzselése alatt? Nemcsak más megnevezése
ez a személyzeti kérdéseknek, amit próbálunk átültetni a mai rohanó modern világ
egyre elvontabb, bonyolultabb szóhasználatába? Nézzük csak meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést.
Az iskolák – és általában a szervezetek
– sikeressége egyre fokozottabban függ az
emberi tőke, a tudás, tapasztalat hatékony
működésétől. Egy intelligens, jól működő
intézménynek tudatosan fejlesztenie kell ezt
a tőkét. A humán erőforrás tudatos fejlesztése azonban lehetetlen az emberi
viselkedés ismerete nélkül. A jó vezetőnek ismernie kell mind a személy,
mind egy-egy csoport működésének
jellemzőit, dinamikáját. Tudnia kell,
milyen szakmai ismeretek, általános,
illetve érzelmi intelligencia szükséges egy feladat elvégzéséhez. Ennek
az ismeretnek alapján kell majd kiválasztania munkatársait, kollégáit, és
biztosítania kell azok fejlődését, fejlesztését is.
A háromnapos képzés alatt a
résztvevők olyan ismeretekkel, módszerekkel találkoztak, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkatársak kiválasztásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladataikat képesek legyenek professzionális szinten, jól végezni.
A vezetők képet kaptak a humán erőforrás
menedzselés értelmezési hátteréről, a tevékenység főbb jellemzőiről, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeiről.
Négy alapvető problémával foglalkoztak
mélyebben, ez pedig az ábrán látható szorosan összefüggő négy rendszer:

A munkaerő-áramlási rendszeren belül szó esett az emberi erőforrás keresletéről, kínálatáról és kihasználásáról. Mik azok
a tényezők, amelyekre a toborzásnál oda
kell figyelni, hol és hogyan kell toborozni?
Mik a kiválasztás módjai, és mire ügyeljünk
a kiválasztásnál? Milyen hibák veszélyeztethetik egy interjú sikerességét, és az iskolavezetés mire figyeljen az interjúra való
felkészülés során?
Ha már kiválasztottuk a megfelelő
munkatársat, felvetődik a karriermenedzsment kérdése. Milyen karrierutakat tud az
iskola a tanároknak kínálni? Milyen gyors
az előmenetel lehetősége? Szó esett továbbá
a női munkaerőről – a gyermekvállalásról –,
a megrekedt karrierutakról és a nyugdíjazás
előtti munkavállalókról, valamint a vezető
azon feladatáról, hogy megfelelően tudja
kezelni az iskola szervezetéből való kiáramlást is, mint amilyen a fluktuáció, az alkalmatlan munkaerő kérdése, a nyugdíjaztatás,

létszámleépítés.
A teljesítményértékelési rendszer – a
pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók
munkájának értékelése szoros kapcsolatban
van az intézményben folyó szervezeti folyamatokkal. A tanárok teljesítményének értékelése alapvetően kétféle lehet: az egyik az
ún. beszámoltató jellegű, a másik a szakmai
fejlesztést helyezi előtérbe.
A beszámoltató modellben az értékelés
döntően a pedagógusok múltbeli teljesítményén alapul, általában a teljesítményt azért
értékeljük, hogy döntéseket tudjunk hozni
elbocsátásukra, előrelépésükre, jutalmazásukra és büntetésükre vonatkozólag.
A szakmai fejlesztést megcélozó modellben az értékelés a jövőbeli teljesítményre
koncentrál. Nem jutalmazási és büntetési

Tóth Béla

mechanizmus, hanem folyamat, amely az
egyes tanár képességeiben és karrierkilátásaiban fejlődést eredményez, további fejlesztésekhez vezet az iskolákban. Röviden
ennek a modellnek a célja nem az ellenőrzés, hanem a tanítás, tanulás fejlesztése.
A képzés résztvevői ezzel a két modellel
ismerkedtek meg behatóan.
A kompenzációs és javadalmazási rendszereken belül az alapfizetésről, pótlékokról, jutalmakról és juttatásokról esett szó.
Megvitatásra került az ösztönzés
kérdése, a teljesítménycélok kitűzése, az anyagi, illetve nem anyagi kompenzáció, a méltányosság,
és nem utolsósorban e kérdéseknek titkos vagy nyílt kommunikációja.
A képzés és fejlesztés elsődleges célja az, hogy a tanárok egyéni kompetenciájának fejlesztésével és a csoportmunka hatékonyságának javításával képessé
tegye az iskolát arra, hogy stratégiai célkitűzéseit minél sikeresebben megvalósítsa és továbbfejlessze. A továbbképzési rendszernek ugyanakkor segítenie kell
a tanárokat egyéni karriercéljaik elérésében,
fejlődési motivációik elérésében, ily módon
a továbbképzési rendszer révén is biztosítani tudjuk a tanárok elkötelezettségét az iskola iránt. A továbbképzések stratégiai kérdéseiről, a továbbképzések irányultságáról, az
igényekről, az egyes képzési programok tervezéséről esett szó a tanfolyam e részében.
A 20 órás képzés képet adott az oktatóknak – igazgatóknak – arról, hogy a humán
erőforrás menedzselése az iskolákban
sokkal komplexebb kérdés, mint ahogy azt
a cikk elején felvetettük, és komoly kihívás
az intézményvezető számára.
Fabó Mária
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Magyar kultúra hete meglepetéssel
Váci segítség az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolának
2006. november 20-án vette
kezdetét a magyar kultúra hete
rendezvénysorozat az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolában. A program – az előző évekhez hasonlóan – ezúttal is
sok érdekes látnivalót kínált. A
tanulók mindjárt az első nap
egy kiállítás megnyitásán vehettek részt. Témája az 1956os magyar forradalom volt. A
10 panelen elhelyezett képsorozatot a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár közreműködésével készítették az iskola

talin-napi börzére, melyen
vásárolni is lehetett. De bárki
beállhatott árusnak is, ha eladásra vagy cserére fel tudott
kínálni valamit. Az évek óta
nagy sikert arató börze ezúttal
is sok érdeklődőt vonzott, köztük felnőtt vásárlókat is.
Másnap, november 23-án a
pedagógusok számára kínált a
rendezvény szakmai programot. A magyar szakos és alsó
tagozatos pedagógusok az olvasási készség és a szövegértés problémájával foglalkoztak
A nyugdíjas-találkozó résztvevőinek egy csoportja

A Katalin-napi börze forgatagában

pedagógusai. A felső tagozatos
tanulók az évforduló kapcsán
egy, az 50 évvel ezelőtti szabadságharcról készült filmet is
megnéztek.
Két nappal később az emeleti folyosó teljes hosszát elfoglalták a mindenféle portékát
áruló eladók és az érdeklődő
vevők. Ekkor került sor a Ka-

előző napokban megtartott rimaszombati konferencia tapasztalatairól.
A program keretében az iskola legkisebbjei magyar népmeséket tekinthettek meg egy
kivetítő segítségével, s ezúttal
is volt könyvásárral összekötött könyvkiállítás.
December elsején nyugdíjas-találkozóra került sor, ez
az esemény is a rendezvénysorozathoz tartozott, hiszen itt is
a kultúra játszotta a főszerepet.

totta, mégpedig a szó szoros értelmében. A látogató Ipolyság
testvérvárosának, Vácnak polgármestere, dr. Bóth János
volt, aki a váci önkormányzat
által tett nemes gesztus hírhozójaként érkezett. Bejelentette,
hogy a Pongrácz Lajos Magyar
Alapiskolának 300 ezer forintnyi támogatást ítélt meg a váci
önkormányzat. A tantestület
előtt elmondott rövid beszédében kifejtette, hogy a magyar
iskola, a magyar pedagógusok

a regionális módszertani napon
A több mint 30 résztvevő többsége a Lévai és Nagykürtösi járás magyar iskoláiból érkezett.
A programban előbb Lendvay
Tibor vázolta fel a szövegértés
problémáját a nemzetközi felmérések tükrében, majd az iskola két tanára, Matyis Edit és
Richter Andrea számolt be az

Kármán Ferenc főtanácsadó, dr. Bóth János, Vác
polgármestere, Lőwy János, Ipolyság polgármestere
és Lendvay Tibor iskolaigazgató

A módszertani nap

A 15 egykori kollégát műsorral
köszöntötték a tanulók, majd
az iskola igazgatója beszámolt
a jelenlévőknek a legutóbbi találkozó óta történt eseményekről, változásokról.
A tartalmas programot egy
váratlan látogatás is gazdagí-

fontos küldetést teljesítenek a
határon túl, amikor az anyanyelvi oktatás nehéz feladatát
végzik. Az adományt magyar
nyelvű könyvekre és egyéb segédeszközökre használja fel az
iskola.
-lt-
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Hangversennyel ünnepelt a Comorra
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon
át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az
ember ne úgy járja végig élete útját, mintha
sivatagon menne át, hanem virágos
réteken.”
/Kodály Zoltán/
Komárom azon kisvárosok közé tartozik, amelyekben mind a múltban, mind a
jelenben gazdag és színes zenei élet zajlott,
zajlik. A nagymúltú „katonaváros” utcáin
hajdan gyakran masírozott katonazenekar,
rezesbanda – nem kisebb egyéniségekkel
az élén, mint Egressy Béni vagy id. Lehár
Ferenc. 1863-ban Losonc után Komáromban alakult meg a Felvidék második dalárdája, a Komáromi Dalegylet. 1933-ban,
majd 1938-ban városunk adott otthont az
Országos Magyar Dalünnepélynek. A múlt
század harmincas éveitől a Szent Benedek
Gimnázium 20-30 tagú diákzenekara Krizsán József tanár úr vezetésével tevékenykedett sikeresen, 1944-ig évente szerepeltek
a Budapesti Zeneakadémián. A második világháború befejezése után a Csemadok helyi szervezete különböző csoportjaival egyidőben – Schmidt Viktor és Krizsán József
vezetésével – alakult énekkar és zenekar. A
Csemadok színjátszói sok kedves zenés esttel, színpadi mű, operett előadásával örvendeztették meg a nagyérdemű publikumot.
Városunkban napjainkban is az egyik zenei rendezvényt követi a másik. Hagyománnyá váltak a Harmonia Sacra Danubia,
Vox Humana kórustalálkozók; a jubiláló
Comorra Kamarazenekar hangversenyei, a
zenekar által szervezett nyári kamarazenei
mesterkurzus, melynek szakmai irányítója
a komáromi születésű hegedűművész, Török Ferenc, a világjáró Moyzes Vonósnégyes tagja, a pozsonyi konzervatórium tanára. A mesterkurzust záró, a város életében
eseményszámba menő hangversenyeket
mindig nagy érdeklődéssel várja a közönség, hisz ilyenkor az ország különböző régióiból, sőt külföldről is érkező sok ifjú tehetség kap lehetőséget a Comorrával való
közös fellépésre vagy szólistakénti bemutatkozásra. De rendszeresek a helyi művészeti
alapiskola koncertjei is. A mindenkori komáromi zeneiskola tanárai keze alól sok kiváló zenész került ki, növendékzenekaraiban számos ifjú szerette meg a zenét: vált
aktív muzsikussá, pedagógussá vagy zenerajongó hallgatóvá.
A 2006. november 18-án nagysikerű jubileumi hangversenyt adó Comorra Kamarazenekar is – melynek tagjai (többségében)
zenepedagógusok és zenei pályára készülő
fiatalok – erős szálakkal kötődik mind a mű-

vészeti alapiskolához, mind a helyi Csemadokhoz. A Comorra elődje az 1966-ban
Dobi Géza hegedűművész, zeneszerző, a
művészeti népiskola hegedűtanára vezetésével alakult együttes, a Csemadok Komáromi Alapszervezete és a művészeti népiskola kamarazenekara volt. 1992-ben a művészeti iskola egykori növendéke, Török
Ferenc hegedűművész állt a később Comorra nevet felvevő zenekar élére. A voltaképen
kettős jubileumát ünneplő zenekar úgy döntött, hűséges közönségét a „ráismerés örömével” jutalmazza meg: az ünnepi est műsora legyen egy zenés visszatekintés az elmúlt 40 esztendőre, válogatás az ez idáig
elhangzott, sikert aratott művekből. A Tiszti
Pavilon zsúfolásig megtelt patinás dísztermében az ünnepi estet az egykori tagokkal
kibővült jubiláló zenekar nyitotta: Rózsavölgyi Márk Lassú, Palotás és Friss című
művét adta elő Gaál Gábor, a zenekar koncertmestere vezetésével. Ezt követően a város polgármestere, Bastrnák Tibor és Stubendek László, a Csemadok városi szervezetének elnöke mondtak köszöntőt, megköszönve Dobi Gézának a zenekar élén eltöltött 25 éves, Török Ferencnek pedig 15
éves kitartó, erőt, fáradságot nem kímélő
munkáját, mindkettőjük hűséges lokálpatrionizmusát. Ezután az együttes legkitartóbb, leghűségesebb tagjai emléklapot és
díszoklevelet vehettek át, majd a zene „éteriségén” is felülemelkedő szép percek következtek. Amint Tarics János, a legsokoldalúbb komáromi „muzsikus” – aki már
mint diák játszott a Bencés Gimnázium zenekarában, később tagja lett az 1953-ban
megalakult első Csemadok-zenekarnak –
nagybőgője mellől kilépett, hogy átvegye
az emléklapot és díszoklevelet, a teremben
hatalmas tapsvihar tört ki. Ugyanez ismétlődött meg, amikor Rácz Zoltán (a Comorra csellistája) édesapja Rácz László (a zenekar egykori csellistája) számára vette át
az emléklapot és díszoklevelet in memoriam. Majd ismét zene következett, a zenekar Dobi Géza Romanesca című érzelemteli
művét adta elő mintegy fejet hajtva a művésztanár munkássága előtt. Ezt követően
Csengel Mónika, az est szóvivője a következő fellépőt egy – a művész által írt – gondolatgazdag levél felolvasásával jelentette
be. Azt a művészt, aki a komáromiak sokaságával szerettette meg az ún. komoly zenét, a Comorra éléről leköszönő Török Ferencet. Ő a zenekar kérésére Antonio Vivaldi A négy évszak – ősz F-dúr hegedűversenyét szólaltatta meg a rá jellemző alapos
felkészültséggel, a mű bravúros – mégis sal-

lagmentes – előadásával mint mindig, most
is hatalmas sikert aratva. Az est talán legmeghatóbb pillanatát éltük át, amikor „Ferink” az őt ünneplő vastaps közepette odalépett Dobi Gézához, és az egykori diák hoszszantartó öleléssel köszönte meg az első
mesterének a tőle kapott útravalót. A hangverseny első felét a Comorra új, állandó magyarországi vendégkarmestere, Szabó Ferenc vezényletével Benjamin Britten Simple Symphony – III. Sentimental Saraband
tételének ihletett előadásával zárta.
A hangverseny második részében a zenekar Wolfgang Amadeus Mozart D-úr divertimentójának első tételét adta elő szépen kidolgozva, stílusosan, majd a szerző C-dúr
Koronázási miséjét élvezhette a hallgatóság, a helyi Concordia Vegyeskar (karnagya
Stubendek István), az Esztergomi Monteverdi Kórus (karnagya Hunyadi Zoltán), a
Comorra Kamarazenekar és az énekes szólisták – Szabó Ilona, Müllerné Balogh Eszter, Ondrej Šaling, Fülöp István – előadásában Szabó Ferenc magabiztos, kifejező
vezényletével. A vastaps most sem maradt
el. Úgy érezzük, Szabó Ferencet a komáromi közönség máris szívébe zárta.
A Pro Urbe díjas Comorra Kamarazenekar több alkalommal szerepelt Magyarországon és Ausztriában, turnézott Olaszországban és Finnországban. Több mint 150
hangversenyen lépett fel. A legnagyobb
szakmai elismerésnek azonban a Hudba
Modre (Zene Modornak) elnevezésű nemzetközi művészeti fesztiválra való meghívást tartja. Ilja Zeljenka, a kortárs szlovák
zene Modorban élő kiemelkedő egyénisége
így gratulált a zenekar teljesítményéhez:
„Éljen Komárom!”, majd szlovákul folytatta: „ezt a sajátosan »komáromi stílusban» muzsikáló zenekart országos viszonylatban is számon kell tartani”. Mi mást kívánhatnánk, minthogy még nagyon sokáig
így legyen.
A zenekar ezúton is köszöni Török Ferencnek az együtt átélt sikeres 15 évet; Szabó Ferencnek, hogy kiváló szaktudásával,
szívét-lelkét beleadva készítette fel a Comorrát jubileumi hangversenyére. Köszönet illeti a zenekar fenntartóit – a Komáromi
Városi Művelődési Központot és a Komáromi Művészeti Alapiskolát Varga Anna
és Fekete Vince igazgatókkal az élen a zenekarral való korrekt együttműködésért.
Tisztelt és kedves közönségünket a jövőben is szeretettel várjuk fellépéseinkre, önálló hangversenyeinkre!
Stirber Lajos
A Comorra tagja
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Könyvajánló

Brunszvik Teréz és a Felvidék első óvodái
Nemrégiben kaptam kézhez
egy könyvet. A címe: Brunszvik Teréz és a Felvidék első
óvodái. Meglepett, mivel mint
felvidéki (szlovákiai magyar)
óvónő most találkoztam vele először, holott a könyvet 2005ben adták ki. Az előszóban olvasható, hogy a könyv szerzője,
Hornyák Mária és munkatársai szeretnék, ha a kiadvány minél több felvidéki óvodába eljutna. Úgy gondolom, ezt még
sokan így kívánnák.
Lehet, hogy mint könyvajánlóban most arról kellene írnom, mi az, ami megtalálható
eme hasznos kis füzetben. (Aki
a kezébe veszi, ezt úgyis megtudja.). Én inkább arról szeretnék írni, hogy miért tartanám
fontosnak, hogy nemcsak a felvidéki óvónők, hanem sok óvodapedagógus, pedagógus elolvassa.
Miért is ajánlom tehát, hogy
olvassuk el ezt a kiadványt?
Ott kezdeném, hogy hogyan
is kellene írni Brunszvik Teréz
nevét. Lehet, hogy egy magyarországi óvónő számára ez sosem
volt kérdés, de Szlovákiában,
ahány tanulmány, ahány egyetem, ahány ember, mind-mind
másképp írja a „Brunszvik” nevet. Mindenki a saját országa
fontos emberének tartja, így a
nevét is a saját nyelve, szíve
szerint használja. Tehát a szlovákiai magyar óvónő a Brunszvik Teréz nevet szereti, a szlovák óvónő a „Brunsviková,
Brunsvyk, Brunswick...” megoldást használja. Őszintén szólva sokat vitatkoztunk már ezen,
s meglepett a könyv lábjegyzete
és az azt követő néhány oldal.
(A megoldás benne van tehát a
füzetben.). Az első „miért” tehát (miért lenne jó, ha sokan
olvasnák el?): hogy kiderüljön, melyik névhasználat a
helyes. A megoldás egyszerű,
meglepő, s talán már nem kell
annyit vitatkozni, hogyan írjuk
helyesen.
Úgy gondolom, sokan tisztelik Brunszvik Teréz személyét,
és sokan tudják is, mennyit tett

azért, hogy az apró gyermekekről gondoskodjon, de talán vagyunk néhányan, akik nem tudjuk, hogyan tette mindezt. Az
óvónőképzőkben sokat tanultunk róla, mégis leegyszerűsítve talán „úri huncutságnak” is
gondolhatnánk az óvodák alapítását. Úttörőnek lenni azonban egy új intézmény alapításánál nem volt egyszerű az 1800as években sem. Brunszvik Teréz, mint jelenleg sok óvónő,
elhivatott volt, s nagyon sok
embert kellett meggyőznie,

nyünket, munkahelyünket,
vagyis az óvodáinkat.
Azért is érdemes lapozgatni
ezt a könyvet, hogy tudjuk az
engedélyek, kérvények ideje
nemcsak a jelenre vonatkozik,
ez bizony régen se volt sokkal
könnyebben elintézhető.
Lehet, hogy ez a bekezdés
elsősorban rólam szól, de én bizony ebből a könyvből tudtam
meg, hogy nem egészen úgy
van az, ahogyan tanultuk, hogy
Kern Máté (Matthias Kern) volt
az első magyarországi „óvó bá-

hogy amit alapítani szeretne, az
helyes és szükséges. Még szerencse, hogy Brunszvik Teréz
„mesterien forgatta a tollat, s
arra is jól ráérzett, hogy kit mivel, milyen érvekkel környékezhet meg.” Talán az „óvónői rugalmasságot” tőle örökölték az
óvodapedagógusok. Ha Brunszvik Teréz levelezését elolvassuk, megtudhatjuk, hogy milyen volt az óvodák megalapításának az útja, s esetleg másképp látjuk majd az intézmé-

csi”.
„Kezdetben káosz volt, minden összevissza ment, egymást
keresztezte. Püfölés, lökdösődés, ordítás, sírás, visítás, fütyülés, trombitálás és micsoda
zűrzavar uralkodott. Még ebből
is kitűntek a féktelenebb mozgások, kihallatszottak az indulatosabb hangok, mint ahogyan
a vihar egészéből kivillan a villámlás és visszhangzik a mennydörgés. Lassanként elült a zűrzavar vihara, elcsendesedtek a

vad szenvedélyek, a látvány derűsebbé vált, és egy kisdedóvó
intézet szép képét látjuk, amelyben a gyermeksereg az engedelmesség erényét tanulja, ami
nélkül minden más hiábavaló.”
Milyen jó elolvasni Rehlingen
Antal a könyvben található naplójának részleteit, amely ha
1832 novemberében íródott is,
olyan „mainak” tűnik.
Nem lehetséges, hogy egy
óvodákról szóló könyvajánlatkor ne idézzünk egy gyermekről szóló részt. Újra Rehlingen
Antal naplójegyzetéből. „A kis
Grétzy Lajos a rossz nevelés
sajátos példája. Szomszédjait
és játszótársait ütésekkel, lökdösődéssel bántalmazza. A hibái ellen való erélyes fellépést
panaszos üvöltéssel és félelmetes grimaszkodással próbálta
kivédeni. Amikor helytelen viselkedése miatt szemrehányást
tettem neki, megfenyegettem
veréssel is, inkább csak azért,
hogy lássam, vajon a korrekciónak ezt a módját nem próbálták-e ki már rajta. Erre ő kajánul megjegyezte, hogy ez itt
nem történhet meg. A kisfiú két
éves.(1832. dec.5.)
Miért érdemes még elolvasni Brunszvik Teréz első felvidéki óvodáinak alapításáról, s a
bennük zajló nevelésről szóló tanulmányt? Azért, mert aki nem
tudja, honnan jött, nemigen tudja, merre tart. Illik tudnunk, mit
tettek kiváló emberek azért, amit mi természetesnek tartunk,
s jó példák nélkül nem biztos,
hogy egy pedagógus jó minta
lehet.
Szükségünk van a tudásra, s
arra is, hogy ilyen gondolatokat
olvassunk: „Az iskolának templomnak kell lennie. Egy akarattól vezérelve szabadon élnek itt,
amit nem ismernek, de létszükségletükké vált.”
Bízom abban, hogy az érdeklődők megtalálják ezt a könyvet, s lehetőségük lesz egyszer
a szlovák óvónőknek szlovák
nyelven elolvasni.
Gyetvai Judit
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gyakorlati alkalmazásáról a 48 éves gyerekek fejlesztésében
– 8 óra,
4. Gyógypedagógiai elő1. Ismertető előadás pedaadás az elakadt készségek fejgógusok részére a DIFER allesztése érdekében – 1 óra.
kalmazásáról – 1 óra,
Csík Zoltán
A tanévkezdő mérésekben részt vett iskolák

A DIFER-mérésekről
Az idei tanévkezdő DIFERméréseket 15 iskola igényelte
a Comenius Pedagógiai Intézettől. Összesítve 33 osztályból 449 tanuló alapkészségeiről készült egyéni és osztályszintű diagnosztikus értékelés.
A számítógépes értékelés diagrammok segítségével szemlélteti a tanulók egyes készségeinek és részkészségeinek aktuális állapotát, amelyeket egybeveti az országos fejlődési
mutatókkal. A tanévkezdő méréseket tanévzáró mérések követik majd, amelyek megmutatják az egyéni fejlődés mértékét az eltelt időben. A pedagógusok megismerkednek a mérőeszköz által nyújtott eredmények értelmezésével annak érdekében, hogy a tanulási problémákkal küzdő tanulók elakadásait észlelni tudják, s kellő
időben segítsék a tanulót.
A Comenius PI a DIFERmérések általánossá tétele érdekében a következő szolgáltatásokat kínálja fel:
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2. Ismertető előadás szülők
részére a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségekről és a
DIFER alkalmazásáról – 1 óra,
3. Előadás pedagógusok
részére a DIFER elméletéről és

Osztályok Tanulók
A mérést végezték
száma
száma
Perbete – MTNYAI
1
13
Kocskovics Gabriella
Szentpéter – Kossányi József AI
1
13
Kocskovics Gabriella
Kocskovics Gabriella, Kovács Júlia,
Ógyalla – Feszty Árpád AI
5
62
Csík Zoltán
Martos – Református Egyházi AI
4
19
Kovács Júlia, Csík Zoltán
Köbölkút – Stampay János AI
1
17
Kovács Júlia, Czibor Katalin
Búcs – Katona Mihály AI
1
11
Czibor Katalin, Csík Zoltán
Gúta – Corvin Mátyás AI
2
27
Markovics Tímea, Bereznai Malvin
Komárom – Mariánum Egyházi AI és G
1
17
Kovács Júlia
Intézmény

Nemesócsa – Móra Ferenc AI

1

16

Ekel – Hetényi János Alapiskola
Vágfarkasd – MTNYAI
Ekecs – Arany János Alapiskola

3
3
2

33
54
39

Dunaszerdahely – Kodály Zoltán AI

4

71

Pozsonyeperjes – MTNYAI

2

21

Érsekújvár – Czuczor Gergely AI

2

36

33

449

Összesen

Kovács Júlia, Markovics Tímea,
Csík Zoltán
Kovács Júlia, Csík Zoltán
Markovics Tímea, Bereznai Malvin
Markovics Tímea, Bereznai Malvin
Markovics Tímea, Bereznai Malvin,
Kovács Júlia, Czibor Katalin
Bereznai Malvin
Markovics Tímea, Kovács Júlia,
Czibor Katalin, Csík Zoltán

Regionális pedagógiai nap Nemesócsán
A nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola munkatervében
már hagyománnyá vált az a nemes célkitűzés, hogy minden évben legalább egy alkalommal olyan
szakmai fórumot biztosítson a
pedagógusok számára, ami a
korszerű pedagógiai ismeretek
figyelembevétele mellett lehetőséget ad az oktatás színvonalának emelésére.
A szakmai előrelépés érdekében ez alkalommal a sajátos
nevelési igényű tanulók fejlesztése volt a cél, és e problémakört dr. Strédl Terézia
gyógypedagógus előadásának
keretében próbáltuk meg áttekinteni, akinek személyében egy rendkívül
felkészült, szimpatikus, színes egyéniség
megismerésére is alkalmunk nyílt.
Strédl Terézia előadásából mottóként
azt a gondolatot emelném ki, miszerint a
parányi magvakban is ott rejlik a hatalmas,

egységes egész, csupán a lehetőségeket
kell megadni a fejlődésre, a növekedésre.
E szimbolikus hasonlatot – azt hiszem –

már nem nehéz átültetni a pedagógia talajára, és úgy vélem, hogy ehhez a munkához az előadótól megkaptunk minden
szakmai útmutatást, segítséget. Az előadás
végén Majer Anna igazgatónő is hasonlóan értékelt. Ő John Fitzerald Kennedyt

idézte, aki azt mondta: „egy rosszul nevelt
gyerek – elveszett gyerek”, de mi, pedagógusok, egyetlen gyereket sem tekinthetünk
elveszettnek, mert pontosan
tudjuk és hisszük, hogy egy
boldog embert ad a világnak az
a pedagógus, aki időben felfedezi és a maga helyén okosan
kezeli a gyermekkori problémákat, nehézségeket.
Az előadáson a környékbeli
iskolák is képviseltették magukat, sőt Magyarországról a
győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola is érdeklődést
tanúsított.
A rendezvényt az SZMPSZ
Komáromi Regionális Pedagógiai Központja is segítette, karöltve a helybéli MEGART RT., a szülői szövetség,
Pasztorek Anikó /szülő, iskolabarát/ és a
Nagymegyeri Középfokú Magán
Szaktanintézet anyagi és erkölcsi támogatásával.
Jókai Lajos

Irodalom és képzőművészet gyerekszemmel
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a pozsonyi székhelyű
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
társszervezésében a Szülőföld Alap támogatásával Irodalom és képzőművészet gyerekszemmel címmel
négy kategóriában
rajzpályázatot hirdetett, melyre 62
iskola és óvoda
több mint 1200 alkotással nevezett
be. Az alkotásokat
egy héttagú szakmai zsűri (festőművészek, szobrászművészek és
gyakorló pedagógusok) 102 munkát javasolt kiállításra, közülük 32 alkotó és 3 felkészítő pedagógus könyvjutalomban részesült, és meghívást
kaptak november 28-ra a tárlat megnyitójára Pozsonyba. A díjazottak előbb megtekintették az SZMKM kiállításait, majd látogatást tettek a pozsonyi várban.
Délután került sor
a kiállítás megnyitójára és az eredményhirdetésre. A
rendezvényt Jarábik Gabriella
múzeumigazgató
és Pék László, az
SZMPSZ országos elnöke nyitotta
meg, majd Jókai
Tibor, az SZMPSZ
irodavezetője olvasta fel L. Ritók
Nórának, zsűri
elnökének levelét:
„A zsűri kategóriánként külön-külön értékelte a munkákat. A díjak elosztásánál igyekeztünk azt is szem előtt tartani, hogy melyik kategóriába
mennyi munka érkezett be. Így a legnépesebb az alsó tagozatos korcsoport volt, valamivel kevesebb felső tagozatos, kevés középiskolás és óvodás, illetve speciális képzésben része-

sülő gyermek munkája érkezett be. Az
elsődleges szempont a munkák értékelésekor a rajzokon megnyilvánuló egyéni kifejezésmód, egyéni gondolko-

dás megjelenése volt.
Mindenképpen dicséretes, hogy
ilyen nagy számban szenteltek figyelmet a kollégák a pályázatnak. Egy
kolleganő munkáját azért emeltük ki,
mert egybekötött változatban, egységes szerkezetben küldte be osztálya

munkáit, melyek érdekes pedagógiai
gondolkodást és sok munkát tükröztek. A díjazott és a kiállításra bezsűrizett munkák végső számbavételekor a
legmagasabb szintű pedagógiai munkát díjaztuk még két pedagógus esetében, akik felkészítő tanárként a legtöbb munkán szerepeltek.”

Egy-egy ilyen megmérettetés, kiállítás több szempontból is fontos. Fontos a téma szempontjából, hiszen Szlovákiában a magyar irodalmi értékek
szintentartása, elemzése, illusztrálása vitathatatlanul lényeges. Óriási személyiségfejlesztő, önbizalomépítő dolog a
gyerekek szempontjából, hiszen a kiállított, illetve díjazott
munkák megtekintése, a díjátvétel átélése mélyen épül be
a személyiségükbe.
Szakmai szempontból is lényeges a pályázat, mert a kollégák összehasonlíthatják pedagógiai munkájukat, ötleteket meríthetnek a kiállított alkotásokból, és a zsűri döntésének figyelembevételével olyan iránymutatásokat is
érzékelhetnek, amelyek a későbbi vizuális oktató- nevelő munkájukat is
meghatározzák.
Az Irodalom és
képzőművészet gyerekszemmel verseny
már a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége és a
Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma
második közös rendezvénye
volt.
2004-ben a Balassiemlékév kapcsán
már volt ilyen kiállítás. A rendezvény
fővédnöke Krasztev Péter, a Magyar
Köztársaság Kulturális Intézetének igazgatója volt.
A tárlat január végéig tekinthető
meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, majd az alkotások az ország különböző iskoláinak galériáiban
lesznek láthatók. A képek tavasszal
Rozsnyón, az SZMPSZ országos pedagógustalálkozóján lesznek kiállítva.
(kisséva)

