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TUDOK  2006

KONFERENCIA AZ
OLVASÁSRÓL ÉS A
SZÖVEGÉRTÉSRŐL

2006. november 21–22-én
Dunaszerdahelyen mutatták
be a természettudományok-
ban tehetséges alap- és kö-
zépiskolás diákok dolgoza-
taikat, melyeket az SZMPSZ
felhívására készítettek el.
Az öt szakmai zsűri 41 alap-
iskolás és 47 középiskolás
által készített pályamunkát
bírált el. A bemutatón részt
vevő diákok száma meg-
haladta a 130-at.

2006. november 17–18-án
Rimaszombatban szervezte
meg az SZMPSZ OV és a
Rimaszombati RPK az
Olvasás- és szövegértés
konferenciát. A tanácskozás-
nak a Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium adott ott-
hont. A mintegy száz érdek-
lődő óvónő, tanító, tanár az
ország minden részéről ar-
ról kapott a legjobb magyar-
országi szakemberektől új
infromációkat, hogyan lehet
eredményesebben tanítani
az olvasást.
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Köztudott, hogy a kommuni-
káció, amely az oktatási folya-
matban is megvalósul, a felek
között lezajló információcserét
jelenti. A kommunikációelmé-
leti kutatások tanulságokat szol-
gáltatnak a pedagógus viselke-
désére vonatkozóan.

Ez a kétirányúság a pedagó-
gustól rugalmas viselkedést,
szerepcserére való állandó ké-
szenlétet követel, vagyis a közlő
és befogadó pozíciójának állan-
dó váltakozás közben zajlik le a
tanár és a diák kapcsolata. Gyak-
ran tapasztalható a pedagógus
olyan viselkedése, amely azt a
benyomást kelti, hogy ebben a
folyamatban – miután ő rendel-
kezik több tudással, tapasztalat-
tal és nem utolsósorban maga-
sabb státussal – egyedüli meg-
határozónak tekinti magát.

Számos vizsgálat közül kie-
meljük Zimmerman és Bauer kí-
sérletét, amelynek során újság-
írókat arra kértek, írjanak cikket
arról, miért nem lehet emelni a
pedagógusok bérét. A cikk meg-
írása után arra kérték a kísérleti
személyeket, hogy ki-ki saját
írását tanulja meg úgy, hogy pa-
pír nélkül el tudja mondani. En-
nek ellenőrzése után a kísérleti
személyeket egyenként egy te-
rem ajtajához vezették, és arra
kérték, hogy teremben ülő kö-
zönségnek mondják el emléke-
zetből az általuk leírt cikket,
mellékesen megjegyezték, hogy
a teremben pénzügyi és gazda-
sági szakemberek ülnek. A kö-
vetkező napon arra kérték a kí-
sérleti személyeket, hogy – az
előzőhöz hasonlóan – a terem-
ben ülő hallgatóságnak adják elő
az általuk leírtakat. Majd ismét
megjegyezték, hogy a teremben
ezúttal pedagógusok foglalnak
helyet. Természetesen a kísérleti
személyek szereplését rögzítet-
ték, és a felvételek elemzése so-
rán kiderült, hogy amikor pénz-
ügyi és gazdasági szakemberek-
nek beszéltek, akkor minden o-
lyan érvet, amely a fizetéseme-
lés ellen szólt, pontosan felsora-
koztattak, a pedagógusokhoz
szólva ezek egy részét nem hoz-
ták szóba. Megkérdezésükkor a
kísérleti személyek arra hivat-

koztak, hogy a jelenség termé-
szetes, hiszen a nem szóbeli
kommunikációs csatornákon a
kísérleti személyek láthatták a
pénzügyi és gazdasági csopor-
tokban az egyetértést, a pedagó-
guscsoportban viszont az egyet
nem értést. Ez a magyarázat ké-
zenfekvő lenne akkor, ha a te-
remben valóban pénzügyi, gaz-
dasági szakemberek, illetve
pedagógusok ültek volna.

Ott azonban a téma szem-
pontjából közömbös, fizetett kí-
sérleti személyek foglaltak he-
lyet. Hogyan magyarázható ek-
kor ez az eredmény? Mindenek-
előtt kiderült a kísérletből, hogy
amikor valakihez szólunk, mon-
danivalónk megfogalmazásának
egyik befolyásoló tényezője,
hogy feltételezzük a hallgatók
várható viselkedését, reagálását,
ez pedig azt jelenti, hogy a kom-
munikatív kapcsolatban levő
felek – mint tanár és diák is –
kölcsönös függési viszonyban
vannak egymással, ez pedig i-
gényli a szempontok kölcsönös
figyelembevételét.

A diák fejével gondolkodik.
De ez a kísérlet egy másik követ-
keztetést is megenged a tanár és
a diák kapcsolatára vonatkozó-
an. Amikor a tanár egy csoport-
hoz vagy egy diákhoz szól, szük-
séges, hogy megkíséreljünk a
diák fejével gondolkodni, vele
érezni, vagyis beilleszkedni a di-
ák helyzetébe, mert ebben az e-
setben nagyobb az esély arra,
hogy a felek megértik egymást.
Másrészt az ilyen jellegű empa-
tikus viselkedés a pedagógusnak
létérdeke, mert csak ebben az e-
setben várhat empatikus vála-
szokat a tanulóktól.

Neveljünk kiegyensúlyozott
gyereket!

Empátia nélkül élni a peda-
gógusi pályán csak a mentális e-
gészség rovására lehet. A labilis
pedagógus nem ura indulatai-
nak, és végül nem kiegyensú-
lyozott gyerekeket nevel, hiszen
e pedagógus viselkedésével
szocializál, modellt ad a külön-
böző emberi kapcsolatokban ke-
letkező problémahelyzetek és
konfliktushelyzetek megoldásá-
ra. Markó Emil

A tanár tanít és nevel is

mailto:pek@szmpsz.sk
mailto:pedforum@szmpsz.sk
mailto:szmpsz@szmpsz.sk
http://www.szmpsz.sk
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Azt gondolom, hogy nem
lehet és nem szabad elmenni e-
gyetlen történés mellett sem, a-
mi egy nép, egy közösség sor-
sához, hagyományaihoz, emlé-
keihez és az emlékezéshez kö-
tődik.

1956 októberének forradal-
ma is ilyen történés volt, ami
meghatározta egy nemzedék és
az utánuk következő generáció
gondolkodását, életfelfogását,
személyiségét.

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége 2003 ő-
szétől tanári konferenciákkal
méltóságteljesen emlékezik
meg a nemzeti történelmi és i-
rodalmi nagyságokhoz kötődő
évfordulókról. Ezekkel a kon-
ferenciákkal továbbvisszük
szellemi örökségünket, ápoljuk
azt az élő hagyományt, számba
vesszük intelelktuális kincsein-
ket, melyek egy népet egybe-
tartanak. A pedagógus a kultúra
és a szellem munkása, aki tanít-
ványaiban élteti és továbbadja
az általa érdemesnek tartott
nemzeti értékeket. A pedagó-
gus érdemesült arra, hogy fele-
lősségteljesen begyűjtse az e-
gyes megemlékezések alkal-
mával mindazt, ami új, amit az
esemény üzen a mának és a
jövőnek.

2006. november 30-a és de-
cember 2-a között Komárom-
ban mintegy kilencven résztve-
vővel rendezte meg az SZMPSZ
OV és a társszervezők az 1956-
os forradalomhoz kötött tanári
konferenciát. A konferencia
tisztelgés volt az 50 éve történ-
tek, a forradalom hősei és már-
tírjai előtt. Ez a forradalom ta-
nított meg egy nemzedéket a
belső ellenállásra, ez adott tá-
maszt erkölcsi tartásunkhoz,
56 volt szabadságjogunk pél-
dája. A forradalmárok emberi
kiállása mintát adott a megal-
kuvás nélküli életre.

A konferencia előadói, első-

sorban az 1956-os Intézet tör-
ténészkutatói kibontották 56
üzeneteit a tisztánlátás és a fé-
lelem nélküli élet jogán.

56 egy diadal veresége volt.
Isten belenyúlt a történe-

lembe, 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 apo-
kalipszis, ha nem teszi. Bele-
nyúlt, hogy megtanuljon az
ember újra élni, becsülni, böl-
csebbnek lenni.

A konferencia célja: felmu-
tatni 56 örökségét, a szolidari-
tás világot megmozgató erejét,
a függetlenség akarását, a de-
mokrácia jogainak érvényesü-
lését, az emberi életek kitelje-
sedését; megérteni a diktatóri-
kus rendszer galádságát, em-
berellenes voltát, hogy emberi,
erkölcsi értékrendünk szótárá-
ban a szabadság megkülönböz-
tetett helyen álljon, hogy tanul-
ságként mindenki azt az üzene-
tet vigye el, hogy élni csak tisz-
tán lehet, meghalni pedig csak
állva, hogy emberi értékren-
dünkben a szabadság a legmél-
tóbb helyre kerüljön.

A történelmi események ha-
tással voltak a kortárs művé-
szetekre is, az irodalomra, kép-
zőművészetre, filmművészet-
re. A konferencia előadásai
ezeket a területeket is érintet-
ték a kor minden részletére ki-
térően.

A konferencia magyarorszá-
gi előadói a téma kiváló kutatói
voltak. Megelevenítették, ho-
gyan sodródott bele Magyar-
ország és Kelet-Közép-Európa
a 2. világháború után a szov-
jetek hálójába, mi vezetett az
56-os forradalmi földrengés-
hez. Egy nép felállt, és nemet
mondott a megaláztatásra.
Megrázóak, ugyanakkor fel-
emelőek voltak a forradalom

dokumentumai, képei.
A hazai előadók, gyakorló

tanárok bemutatták, hogy az
alap- és középiskola történe-
lemóráin egy-egy tanítási egy-
ségben hogyan lehet megköze-
líteni az 56-os történéseket.

A konferenciát keretbe fog-
ta a komáromi GIMISZ Diák-
színpad ünnepi műsora, M. To-
pist Judit és Kóthy Judit rende-
zők dokumentumfilje. A té-
nyekhez az érzéseket is hozzá-
rendelték a konferencia szerve-
zői.

A konferencia résztvevői a
harmadik napon a Corvin köz-
ben és a Rákoskeresztúri köz-
temető 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 megtöl-
tött tanári konferencián fele-
melő volt együtt emlékezni
nemzeti történelmünk és sza-
badságunk fényes csillagára,
1956-ra.

Köszönet illeti Rainer M.
Jánost, az 1956-os Intézet fő-
igazgatóját, a konferencia fő-
védnökét, aki teljes emberként
segített a szakmai tanácskozás
tartalmának megalkotásában,
ahogy köszönet illet minden
előadót, Komárom városát és
a szervezőket, hogy otthont ad-
tak és méltó körülményeket
biztosítottak a konfernciának.

Ádám Zita

Visszatekintés és gondolatok egy tanári konferencia kapcsán

„1956, te csillag!”
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2006. november 8-án a Csemadok-
házban került sor az SZMPSZ Duna-
szerdahelyi Területi Választmánya őszi
ülésére. A megszokottól eltérő színhely
is előrevetítette, hogy most talán egy kicsit
másról is szó lesz, mint csak a szövetség-
ben elvégzett munka értékeléséről. Így is
történt. A Csemadok épülete ad ugyanis
otthont a területi választmány által igé-
nyelt regionális pedagógiai központ iro-
dahelyiségének, amit az országos választ-
mány az őszi ülésén jóvá is hagyott, tekin-
tettel arra, hogy a TV teljesíti azokat a
feltételeket, amelyek részben alapját ké-
pezhetik a központ megalakulásának, a
bérleti szerződés pedig lehetővé teszi a
földszinten lévő nagyterem használatát.
Az ülésen megjelent Pék László SZMPSZ-
elnök és 29 alapszervezeti elnök.

A szép számban megjelent alapszerve-
zeti elnökök a megnyitó és üdvözlés után,
amit Fekete Anikó, a TV alelnöke mon-
dott, elsőként Hecht Anna országos és
TV-alelnök beszámolóját hallgatták meg,
aki a szövetség őszi országos jellegű prog-
ramjait ismertette.

Elsőként örömmel nyugtázta, hogy a
TUDOK természettudományi diákpálya-
munkák pályázatára beküldött dolgoza-
tok, amelyet Dunaszerdahe-
lyen két helyszínen november
21–22-én értékelt szakzsűri, az
alapiskolák tanulói részéről ed-
dig több mint 30 érkezett, ugyan-
így a középiskolások által be-
küldött 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 de-
cember elején, a helyhatósági
választások megtörténte után
meghívjuk az újonnan megválasztott pol-
gármestereket és az igazgatókat a veszé-
lyeztetett községekből olyan jellegű ösz-
szejövetelre, amelyen pedagógia-pszicho-
lógiai előadás keretében hívjuk fel az érin-
tettek figyelmét ennek a fontos feladatnak
a felkarolására, a megvalósításnál a se-
gítségre.

Harmadik feladatként a Dalton-mód-
szer elterjesztését tűzte ki célul azokban
a régiókban, amelyek szintén bekapcso-
lódhatnának ennek a módszernek az el-

terjesztésébe.
A következő programpont szerint

Gúgh Béla, a TV elnöke értékelte a 2006-
os év első félévében elvégzett tevékeny-
séget, amelyekből kiemelte az óvónők ré-

szére szervezett kapcsolatfejlesztő 35 ó-
rás tréninget, melyet Belkovics Judit, a
Dunaszerdahelyi Pedagógiai-pszicholó-
giai Tanácsadó munkatársa vezetett.

Februárban két alkalommal került sor
az Apáczai Kiadó tankönyeinevek bemu-
tatására és szerzőinek bemutatkozására,
majd ezek felhasználását elemző mód-
szertani előadásokra.

E kiemelt feladatok mellett besegítet-

tünk az Ekecsi Arany János Alapiskolának
a Simonyi helyesírási verseny megvalósí-
tásába, ugyanennek az alapiskolának egy
program megtartására a mérés témaköré-
ben, amelyen a körzetbe tartozó alapisko-
lák pedagógusai is részt vettek.

Anyagi és szervezési segítséget nyúj-
tottunk a Dunaszerdahelyi XVI. Nyári E-
gyetem megvalósításában. Lehetőséget
adtunk tagjainknak, hogy részt vehesse-
nek az SZMPSZ XII. Országos Találko-
zóján Rozsnyón. Besegítettünk a Czu-

czor-vetélkedő dunaszerdahelyi területi
versenyének szervezésébe.

2006. április 5-én megtartottuk a peda-
gógusszövetség területi konferenciáját. Ö-
römmel 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 orszá-
gos jellegű rendezvények megvalósításá-
ról. (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 ezek-
nek a kiadásoknak a fedezését is.

A következőkben Pék László, szövet-
ségünk elnöke ismertette az országos vá-
lasztmány által jóváhagyott programok
sorát a következő ülésig.

Kedves feladatának is eleget tett azzal,
hogy a meghívott dunaszerda-
helyi Szabó Gyula Alapiskola
igazgatónőjének, Csölle Teré-
ziának átadta az országos el-
nökség és országos választ-
mány által jóváhagyott köszö-
nőlevelet abból az alkalomból,
hogy 5 éven keresztül főszer-
vezője volt a nyári egyetem-
nek, de a további években már
nem vállalja ezt a nemes, de
igényes feladatot.

A beszélgetés, kérdések ke-
retében szó volt a Pedagógus-
fórumról, a tagsági könyvekről
és egyéb szervezési kérdések-

ről is, amelyek között a tagság könnyebb
elérhetősége is szerepelt.

A végén a tagok még információt kap-
tak az RPK céjairól, feladatairól, műkö-
déséről, 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 szö-
vetség által szervezett tevékenységbe.

Gúgh Béla

Megtartotta őszi ülését a Dunaszerdahelyi TV
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A 2006. november 24–26-án Komá-
romban megtartott diáktalálkozó – immár
hagyományosan a Tiszti Pavilon díszter-
mében – ünnepi megnyitóval kezdődött,
ahol felléptek a Komáromi Művészeti A-
lapiskola alábbi növendékei: Patrik Or-
tuta (7. o., felkészítő tanár: Andrássy Ka-
talin) – zongora, Balázs Júlia – fuvola
(zongorán kísérte felkészítő tanára, Fe-
kete Éva).

Szabó Donáta, a komáromi
Selye János Gimnázium V. osz-
tályos tanulója Faludy György
Óda a magyar nyelvhez című
versét, Tarics Péter előadómű-
vész pedig Kossányi József Ö-
rök Magyarország című versét
szavalta el.

Az üdvözlő beszédek sorát
Keszegh István, a Selye János
Gimnázium tanára nyitotta
meg, majd Andruskó Imre, a
gimnázium igazgatója, Csinta-
lan Zsuzsanna, a komáromi
Eötvös Utcai Alapiskola igaz-
gatója, Oláh György, a rendez-
vény főszervezője üdvözölte a nagyszámú
közönséget. A vendégek részéről Lakatos-
Tóth István, a hódmezővásárhelyi Beth-
len Gábor Református Gimnázium tanára
kért szót, és átadta Hódmezővásárhely ado-
mánylevelét, mely szerint Oláh Györgynek
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TISZTELET-
BELI POLGÁRA címet adományozták.

A XVI. NKMDT intézményi főszerve-
zői az SZMPSZ OV és TV szakcsoportjai,
valamint a Nagy Károly Matematikai Tár-
saság. Társszervezők: a komáromi Selye
János Gimnázium, a Komáromi Ipari Kö-
zépiskola és a komáromi Eötvös Utcai A-
lapiskola. Végül a főszervező köszönetet
mondott mindazoknak, akik erkölcsileg és
anyagilag támogatták a rendezvényt.

Az előadásokat a Selye János Gimná-
ziumban és az ipari középiskolában tartot-
ták meg. Az alábbi harmincöt előadás ma-
radéktalanul megvalósult: Könözsi Éva
(Párkány): Felvidéki olimpiai feladatok,
Keszegh István (Komárom): Játék a betűk-
kel, Kubatov Antal (Kaposvár): Invarian-
cia, Mészáros József (Szenc): Versenyfel-
adatok utóélete, Szűcs Gábor (Miskolc):
Fibonacci számokról, Árki Tamás (Komá-
rom): „Mozdítsuk meg” – interaktív szá-
mítógépes 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, e-
gyenletrendszerek, Iharos Csabáné (Ka-
posvár): Matematika a zenében, Pintér Fe-
renc (Nagykanizsa): Egyenletek, egyenlőt-
lenségek megoldása függvénytani alapon,
Károlyi Károly (Bátaszék): Segédszerkesz-
téssel megoldható geometriai feladatok,
Veres Pál (Miskolc): Érdekes matematikai
feladatok, Hortobágyi István (Budapest):

Kombinatorikus geometria, Bogdán Zol-
tán (Cegléd): Eldöntendő problémák, Bíró
Bálint (Eger): Feladatok megoldása más-
képpen, Strenner Balázs (Budapest): A 47.
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia fel-
adatai, Kalácska Erzsébet (Ógyalla): Tér-
mértani feladatok, Ambrus András (Buda-
pest): Indukció, analógia, általánosítás a
természetes számok körében, Erdős Gábor
(Nagykanizsa): Tesztre készen, avagy né-
hány kedvenc tesztfeladatom, Lányi Vera
(Pécs): A Fibonacci sorozat és lineáris má-
sodrendű rekurziók, Kós Géza (Budapest):
Konvex halmazok, Urbán János (Buda-
pest): Lánctörtek, Ágotai László (Kisúj-
szállás): Egy XVIII. századi matematika-
óra, Róka Sándor (Nyíregyháza): Precíz
csók – amikor a körök érintkeznek, Egyed
László (Baja): Algebrai törtek összevoná-
sa, egyenletek, Laczkó László (Budapest):
Teljes indukció módszerével megoldható
feladatok, Olosz Ferenc (Szatmárnémeti):
Egyismeretlenes egyenletek trükkös meg-
oldásai, Hornyák Pál (Érsekújvár): Vegyes
feladatok I., Oláh György (Komárom): Ve-
gyes feladatok II., Remetené Orvos Viola
(Debrecen): Számelméleti feladatok, Mar-
czis György (Gyula): Szélsőérték-felada-
tok, Szoldatics József (Kapuvár): Maga-
sabbrendű egyenletek, Kovács Béla (Szat-
márnémeti): 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 kétszá-
zat. Hat évvel ezelőtt, a jubileumi 10. talál-
kozón sikerült egy kis kiadvánnyal – benne
egy kis történelem és sok matematika – e-
melni a rendezvény színvonalát. Azóta
minden évben az előadások kivonatainak

kézbeadásával lehetőséget a-
dunk arra, hogy mindenki meg-
ismerhesse azoknak az előadá-
soknak az anyagát is, amelye-
ken a párhuzamosan folyó mun-
ka miatt nem tudott részt venni.

Ezek a kiadványok kordoku-
mentumok is, mivel egy olyan
tevékenységet óvnak meg az el-
feledéstől, amellyel a mai nem-
zedék hozzájárul a felvidéki, il-
letve a Kárpát-medencei ma-
gyarság fennmaradásához, nem-
zettudatának erősítéséhez. Meg-
őrzi nemcsak a közvetlen részt-
vevők erőfeszítéseit, hanem an-
nak a sok-sok embernek a része-

sedését is, akik odafigyeléssel, érdeklődő
kérdéssel, biztató szóval járultak hozzá a
munkához, mert nélkülük nem jöhetett vol-
na létre ez a mostani rendezvény sem.

A gazdag szakmai programot jól egé-
szítette ki Tarics Péter és Jónás Csaba elő-
adóművészek Magyarnak lenni ünnepi elő-
adói estje, amely a Duna Mente Múzeum
dísztermében méltó környezetben valósult
meg, valamint Bastrnák Tibor, Komárom
város polgármesterének a fogadása az A-
rany Sas étteremben.

A tizenhat év során beigazolódott, hogy
ez a találkozó életképes. Életben tartják
az öreg és megfáradt, a középkorú és ta-
pasztalt, a fiatal és lelkes tanárok. Ez a fel-
sorolás a folyamatosságot és a fejlődést is
jelenti, amit az előadók névsora és a közölt
témaanyag is bizonyít. Meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy a munkálkodásunk hatá-
sa az ifjú diákszívekben maradandó nyo-
mot 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 idegszá-
lunkkal – azokba a magyar hagyomá-
nyokba kapaszkodunk, amelyeket az 1797.
december 6-án Révkomáromban született
Nagy Károly és kortársai a matematikai
ismeretek bővítése és népszerűsítése terén
végeztek.

Oláh György

XVI. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó
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Szokatlan szép rendezvény-
nek lehettünk tanúi alig egy
hónapja Dunaszerdahelyen.
A magyar diákok anyanyelvü-
kön kiálltak társaik és a nagy-
közönség elé, hogy megméret-
tessenek.

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége 2006. no-
vember 21–22-én Dunaszer-
dahelyen teret adott egy or-
szágos seregszemlén  a termé-
szettudományokban tehetséges
alapiskolás és középiskolás di-
ákok bemutatkozásának. Ter-
mészettudományokkal kapcso-
latos témákról magyarul meg-
írt szakdolgozataikat magya-
rul – rövid előadásban – felké-
szítő tanáraik és diáktársaik je-
lenlétében nemzetközi zsűri e-
lőtt mutathatták be – itthon.

Az itthoni zsűri jó értékelé-
se nem volt feltétele a regioná-
lis diákköri konferencián való
szereplésnek 2006. december
1–2-án Budapesten a Szent
Margit Gimnáziumban, a-
zonban pályázati felhívásunk-
ban a feltételeket úgy alakítot-
tuk ki, hogy a Dunaszerdahe-
lyen bemutatott pályamunkák-
kal a diákok Budapestre is el-
juthassanak (mindkét esetben
egyoldalas rövid összefoglaló-
val lehetett jelentkezni, a kiírt
természettudományos szakte-
rületek hasonlóak voltak, a je-
lentkezési határidő mindkét
helyen egyaránt 2006. október
20-a volt).

Nagy örömünkre az SZMPSZ
felhívására 41 alapiskolai és
47 középiskolai diákpálya-
munka készült el a dunaszer-
dahelyi bemutatóra a termé-
szettudományok különböző
szakterületeihez kapcsolódva,
a seregszemlén részt vevő diá-
kok száma pedig meghaladta a
130-at (a pályázati kiírásban

szereplő feltételeknek megfe-
lelően nemcsak egyének, ha-
nem 2-3 fős csoportok is bemu-

tatkozhattak).
Dunaszerdahely környéké-

ről az alap- és középiskolákból
külön levéllel meghívtuk a pá-
lyázatra nem jelentkező, de a
téma iránt érdeklődő kollégá-

kat is november 22-ére, a ter-
mészettudományi diákszakdol-
gozatok bemutatására, vala-

mint az előző napon megvaló-
sított kísérőprogramokra. A
seregszemlét a iskolák vezetői
valamennyi régióból élénk fi-
gyelemmel követték, és néhá-
nyan távolabbról is megtisztel-

ték rendezvényünket szemé-
lyes jelenlétükkel.

A seregszemle kísérőese-
ményei 2006. november 21-én
az előzetesen kiküldött prog-
ram szerint valósultak meg, az-
zal a változással, hogy Radnai
Gyula egyetemi tanár Wigner
Jenőről szóló előadása elma-
radt (az Eötvös-verseny orszá-
gos döntőjének budapesti elő-
készületei akadályozták az e-
lőadót az utazásban, ugyanis a
verseny bírálóbizottságának el-
nökeként halaszthatatlan fel-
adatai adódtak), ugyanakkor
meghosszabbodott a Csinta-
lan Zsuzsa vezette könyvbe-
mutató, amelyet élénk érdeklő-
dés kísért a diákok és a kollé-
gák részéről. A szerzők és szer-
kesztők az itthoni könyvkiadók
azon termékeit mutatták be, a-
melyek a pedagóguskollégák
és a természettudományi tár-
gyak iránt fogékony és ezek-
ben tehetséges diákok érdeklő-
dését felkelthették. Érdeklő-
déssel hallgattuk Miklósi Pé-
ter, Takács András, Ozogány
Ernő, Lacza Tihamér és Kiss
László szavait.

Az esti programban az Ein-
stein befejezetlen szimfóniája
című DVD-t, amelyet a KFKI
ajándékozott a felvidéki ma-
gyar tannyelvű középiskolák-
nak, Rigó Zoltán, a mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari kö-
zépiskola tanára mutatta be.
Mindnyájunk tetszését meg-
nyerte Varga Róbert élmény-
beszámolója Dél-Amerikáról,
melyet remek filmvetítéssel
színesített.

A diákszakdolgozatok be-
mutatása 2006. november 22-
én reggel 8.00 órától kezdődött
két helyszínen. A seregszemle
összesen öt – téma és korosz-
tály szerint különvált – cso-

A természettudományi diákszakdolgozatok országos seregszemléje Dunaszerdahelyen

TUDOK 2006
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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 ta-
pasztalatokat és önbizalmat
gyűjthettek ahhoz, hogy a jö-
vőben bekapcsolódjanak az e-
gész Kárpát-medencét felölelő
KUTATÓ DIÁK-mozgalom-
ba.

A Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Alapiskolában a
nyolcadikos és kilencedikes
diákok előadásai hangzottak
el.

Ebéd után – a diákelőadá-
sokat követően – a mezőgazda-
sági és élelmiszeripari középis-
kola dísztermében a középis-
kolai tanárok és diákok meg-
hallgatták dr. Albert Sándort,
a Selye János Egyetem rekto-
rát, aki az új oktatásügyi kihí-
vásokról tartott előadást, majd
a zsűrielnökök értékelték a
pályamunkákat, megdícsérték
a legjobbakat.

A pályamunkákra a sokszí-
nűség, a diákok igyekezete, te-
hetségük felvillantása, a felké-
szítő tanárok ügyszeretete, se-
gítőkészsége és a hivatás iránti
elkötelezettsége volt jellemző.
Szinte minden értékelő szó
buzdításként hangzott, a diáko-
kat és tanáraikat továbblépésre
ösztönözte.

Az öt szakmai zsűri – két a-
lapiskolai és három közép-
iskolai – sorrendet nem állított
fel, a zsűrielnökök értékelésük-
ben kategóriánként kiemelték

a három legjobb pályamunkát,
a legnagyobb dicséretet és el-
ismerést érdemlő felkészítő ta-
nárokat. Ez az értékelés a
könyvjutalmakban is tükröző-
dött. A Dunaszerdahelyen mű-
ködő Nap Kiadó jóvoltából
minden bemutatkozó diák
megkaphatta Bödők Zsig-
mondnak a Nobel-díjasokról
szóló könyvét, ezen kívül a ta-
nárok és a diákok a Lilium Au-
rum, a Vince Kiadó, a KT Kia-
dó és a Kalligram kiadványai-
ból kaptak ajándékot.

A szakmai zsűri külön ki-
emelte a legtöbb diákot felké-
szítő tanárnak, Keszegh Zol-
tánnak munkáját a komáromi
ipariból, külön hansúlyt he-

lyezve ezen gépipari középis-
kolából származó pályamun-
kák kitűnő minőségére, és di-
cséretet kapott a Jedlik Ányos
Elektrotechnikai és Ipari Kö-
zépiskola és Kereskedelmi
Szakközépiskola magyar tago-
zata is. Bemutatkozó diákjai
közül Gléba Gergely kapott
külön dicséretet, aki pályamun-
kájában Érsekújvár villany-
rendőreit próbálta modern ipa-
ri számítógéppel úgy vezérelni,
hogy gyorsítsa a városon átha-
ladó forgalmat.

Valóban, tegyünk meg min-
dent annak érdekében, hogy
fiataljaink tehetsége a lehető
legnagyobb mértékben kibon-
takozzék! Ehhez szükség van
arra, hogy szárnypróbálgatása-
ikhoz a szakemberektől sok jó

tanácsot, környezetüktől elis-
merést és segítséget kapjanak.

A Vámbéry Ármin Magyar
Tannyelvű Alapiskolában a
szervezéssel kapcsolatos fel-
adatokat Gáspár Mária fő-
szervező, Masszi János igaz-

gatóhelyettes és Csintalan
Zsuzsa külső szervező – az is-
kolavezetők országos társulása
vezetőségi tagja – látta el.

A mezőgazdasági és élel-
miszeripari középiskolában a
szervezéssel kapcsolatos fela-
datok ellátását Kulcsár And-
rea igazgatóhelyettes koordi-
nálta, Olasz András igazgató-
helyettes segítette, Rigó Zol-
tán informatikatanár pedig a
műszaki feltételeket teremtette
meg Török Tamással együtt-
működve.

Köszönetünket fejezzük ki
mindkét iskola igazgatójának:
Fibi Sándornak és Szabó
Lászlónak, hogy mindkét hely-
színen tevékenyen segítették a
rendezvényt. Külön köszönetet
mondunk Homoly Éva igaz-
gatóasszonynak és Kulcsár Ti-
bor kollágiumi vezetőnek,
hogy a távolabbról érkező
résztvevők szállását Dunaszer-
dahelyen biztosították, Gúgh
Bélának, az SZMPSZ Duna-
szerdahelyi Területi Választ-
mánya elnökének pedig köszö-
netet mondunk a kísérőprog-
ramok szervezésében és az
ügyintézésben nyújtott segítsé-
gért.

Végezetül köszönetet mon-
dunk külső támogatóinknak:
Dunaszerdahely város polgár-
mesterének, Pázmány Péter-
nek, valamint a Lilium Aurum,
a Nap, a Kalligram, a Méry Ra-
tio és a KT könyvkiadóknak.

Hecht Anna főszervező
az SZMPSZ alelnöke
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„Titkaidnak mi a titka?
„Titok” – mondta Titok úr.”

Eörsi István

Ez a titok izgatott, ennek a-
kartam utánajárni: miért funk-
cionális analfabéta az alapis-
kolát elhagyó tanulók magas
százaléka. S ha a probléma
megfogalmazódott, akkor ho-
gyan lehet segíteni a bajon. A
mért bajon: a PISA nemzetkö-
zi mérések tükrében nincs mi-
vel dicsekedni. Igaz, hogy a
magyar iskola 15 éves tanulói
a nemzetközi 32-es mezőny al-
só harmadában végeztek, de a
magyarországi tanulók után és
a szlovák tanulók előtt. Az ö-
römre nincsen ok. Többek kö-
zött szövegértésből sem jeles-
kedünk.(Talán azért beszélünk
el annyiszor egymás mellett az
együttműködés és a párbeszéd
helyett!?)

Izgatott a tény, hogy az é-
szaki államokban élő tanulók,
például a finnek, mitől teljesí-
tenek jobban. A komprehenzív
iskola, a nyitottság, a különbö-
ző tanulási környezetek együt-
tes kihasználása, az előzetes tu-
dás beemelése az ismeretszer-
zésbe, a pedagógusok sokszínű
módszertani tudása, a külön-
böző képességűeknek való
megfelelni akarás az iskola ré-
széről; az alapos, nem rohanó
stílusú iskolai tanulásszerve-
zés;  a segítő, beszélgető, mesét
olvasó családi háttér, a társada-
lom tudást pártoló értékerend-
je, a média pozitív példái  – e-
zek az iskolai és iskolán kívüli
tudatos, tervezett, összehan-
golt együttes hatások szüksé-
gesek az olvasás megszerette-
téséhez?

Olvasni nem az tud, aki is-
meri a betűket, össze tudja azo-
kat olvasni, hanem aki a szö-
veg szinjén megérti az olvasó-
nak szánt üzenetet. Lényegte-
len, hogy mit kell dekódolnia

az olvasónak: egy gyógyszer-
dobozon lévő utasítást-e (ami
életet menthet), vagy egy költői
üzenet, hiszen mindkettő az é-
let 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!” - mond-
ják, „Kripli!

Elfajzott! Idegen!”
Ő meg örül a napnak,
s hogy olyan, amilyen.

A vers az emberről, a min-
den ember megismételhetet-
len, minden ember más, a ter-
mészet kreatív fantáziájáról
szól, a toleranciáról. Ha tudo-
másul vesszük, hogy nincs
egyforma két virág, miért ne-
héz megérteni, hogy minden
ember más? De ez a fajta olva-
sásmegközelítés a legmaga-
sabb szint, a szöveg mögötti ér-
telmek és érzelmek felfejtése.

Az olvasás alapfunkciója az
élményszerzés – mondja Nagy

József, a Szegedi Tudomány-
egyetem professzora. Élmény-
re mindenkinek szüksége van,
mert az életet csakis így lehet
értelmesen, boldogan és öröm-
telin leélni.

„…Nevedről lehull az éke-
zet…” Márai-sor felfejtése egy
ember vagy nemzet történel-

me. Aki ezt a sorsfordító törté-
nelmet nem ismeri, képtelen a
verssor üzenete szövetének
fölfejtésére. Ez a fajta gondol-
kodás és olvasástanítás, szö-
vegértés hosszú időt igényel.
Nem minden felnőtt képes rá.
A világ változásával változik a
nyelv, a társadalmi, gazdasági
és egyéb történések és fejlesz-
tések új jelentéstartalommal
telítik a fogalmakat. Ezért kell
életünk végéig olvasni tanulni.

A tartalom szempontjából
egy központi irányítású közok-
tatás esetében az olvasás- és
szövegértés nem tantervbarát,
hanem teljesítményorientált,
képtelen megfelelni a képes-
ségfejlesztés minden gyerekre
gondosan megtervezett és fo-
lyamatosan fejlesztendő tevé-
kenységének, alkalmatlan alá-
rendelni a fejlesztést a tanuló
képességeinek. A tanterv köve-
telményrendszere megszabja,
hogy mikorra kell a gyermek-
nek olvasni tudnia. Ezért ma-
rad abba sok gyermek, mert

nem gyermekre szabott, nem
kritériumorientált a közoktatás
tartalma. Ez az oktatás gyer-
mek- és tudományellenes, mert
nem veszi figyelembe a gyer-
mekek különböző érési folya-
matait. Nem a gyermek számít.

Az Európai Unió oktatást
érintő célkitűzései a tudás ala-
pú társadalom megteremtését
szorgalmazzák nemcsak papí-
ron. Aki nem tud idegen nyel-
veket, nem tudja használni az
információs kommunikációs
technológiát, nincs jogosítvá-
nya, az európai munkaerőpia-
con nehezen helyezkedik el, és
funkcionális analfabétaként
kezelik.

Mindennél fontosabb, hogy
a ma iskolásai ezen a munka-
erőpiacon sikeresek legyenek.

Az Európai Bizottság sze-
rint a kulcskompetenciák (me-
lyek egyike az olvasás- és szö-
vegértés) hatással vannak a
társadalmi és gazdasági igazsá-
gosság érvényesülési mecha-
nizmusaira is. A cél ezeknek a
mechanizmusoknak a meg-
szüntetése és az esélyegyenlő-
ség biztosítása.

A PISA-mérések arról ta-
núskodnak, hogy a hazai 15 é-
ves korosztály használható tu-
dása, problémamegoldó képes-
sége a matematika és a termé-
szettudományok terén átlagos,
olvasás- és szövegértésből a-
zonban az átlagot alulról köze-
lítik meg.

Az Európai Bizottság által
kiadott kommüniké 8 kulcs-
kompetenciát határoz meg:
– kommunikációs stratégiák,
– matematika és természettu-
dományok,
– infokommunikációs techno-
lógia,
– a tanulás tanulása,
– szociális kompetenciák,
– problémamegoldó képesség,
– kreativitás és motiváció,
– állampolgári ismeretek.

(Egy konferencia utóélete és tanulságai)

Olvasás- és szövegértés
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/Folytatás a 10. oldalon/

Hogy felelősséggel döntés-
hozó állampolgárai legyünk az
egyesült Európának, a tanulást
nagy értéknek kell tartani.

Sajnos, hazai közoktatá-
sunkban az oktatási fejleszté-
sek meg sem közelítették a tar-
talomba ágyazott képességfej-
lesztés szükségességét a PISA-
sokk ellenére (dehát kit sokkol-
tak nálunk a nemzetközi méré-
si eredmények?!).

Ennek érdekében és a meg-
lévő problémák megoldása, a
pedagógusokra váró kihívások
és fejlesztések jegyében ter-
veztük meg Rimaszombatban
(a tervezet legalább két éve lé-
tezett, de az Illyés Közalapít-
vány hazai szakmai kuratóriu-
ma önös érdekeket szolgálva
elutasította a támogatást; a
szakmaiság csak ürügy volt a
támogatások elosztásakor!)
2006. november 17–18-án az
Olvasás- és szövegértés konfe-
renciát. A konferencia főszer-
vezője az SZMPSZ OV és Ri-
maszombati Regionális Peda-
gógiai Központja, társszerve-
zője az SZMPSZ Rimaszom-
bati Területi Választmánya
volt. A Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium adott ott-
hont a tanácskozásnak. A mint-
egy száz érdeklődő óvónő, ta-
nító, tanár Komáromtól Torná-
ig újabb szakmai muníciót ka-
pott, hogyan lehet eredménye-
sebben, gyermekhez hajoltan,
élményszerűen tanítani az ol-
vasást úgy, hogy az szokássá
váljon.

A konferencia  mottója (A-
mit ma teszünk, döntés arról,
hogy milyen lesz holnap a vi-
lág) is a fenti gondolatokat tá-
masztják alá: cselekvéseink a
jövőnek szólnak, ha van hozzá
elég akaratunk és kitartásunk.

A konferencia célja a peda-
gógusok szakmai felkészültsé-
gének fejlesztése a tanulók ol-
vasási és szövegértési képessé-
gének kiteljesedése érdekében.

A szervezők a következő
kérdésekre keresték a választ:
– mikor van készen a tanuló ol-
vasása és szövegértése; mikor

van optimális szinten ez a ké-
pesség;
– mely részképességekből te-
vődik össze az olvasás- és szö-
vegértés;

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

ben;
– olvasástanítási módszerek és
a magyar nyelv sajátosságai;
– a sajátos nevelési igényű ta-
nulóval való kiemelt foglalko-
zás tervezése, megvalósulása;
– az iskola, a szülő és a társa-
dalom (média) feladata az ol-
vasás megszerettetésében;
– a média, az olvasás és az ide-
gen nyelv elsajátítása közötti
összefüggések;

– az anyanyelvi kompetencia
szintje kisiskoláskorban és an-
nak fejlesztése;
– a szövegértés tárgya és fej-
lesztése;

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

hetőségei;
– az óvoda szerepe az elemi a-
lapkészségek fejlesztésében;
– a kritikus elemi alapkészsé-
gek és fejlesztésük (DIFER) az
olvasás- és szövegértés érdeké-
ben;
– az olvasás- és szövegértés
fejlesztése  a kezdő szakaszban
és a felső tagozaton a különbö-
ző tantárgyak keretében.

A felvetett kérdések alapján

a konferencia tartalmi összeál-
lításában a kompetenciaalapú
oktatás fejlesztői, a SuliNova
Kht. szakmai fejlesztői voltak
a segítségemre. Kerner Anná-
nak ezúton is köszönöm e-
gyüttműködési készségét és
gyakorlati útmutatásait.

A konferencia nyitó előadá-
sát Nagy József, a Szegedi Tu-
dományegyetem professzora
tartotta meg Az olvasási, szöve-
gértési kompetencia kifejlettsé-
gének kritériumai, és fejleszté-
sének problémái a mai közok-
tatásban címmel.

A professzor úr az alapfo-
galmak rendszerét rakta rend-
be, az olvasmány–olvasás–ol-
vasásképesség relációknak a
személyiségre gyakorolt hatá-
sát. A személyiséget meghatá-
rozó jegyek:
– a külvilág: tárgy, személy,
motívum, tudás és a tudásban
rögzült tárgyiasult ismeretek,
– a pszichikus aktivitás, mely-
nek összetevői a működés és a
viselkedés,
– a pszichikus komponensek,
azaz az egzisztenciális és kulcs-
kompetenciák belső motívum-
fajtái és a belső tudásfajták.

A személyiség egzisztenciá-
lis kompetenciáinak alaprend-
szere és a kulcskompetenciák
építői:
– a személyes komptenecia,
– a kognitív komptencia,
– a szociális kompetencia a
maguk motívum- és tudásrend-
szerével.

A személyiség alaprendsze-
rének kulcskompetenciáit
meghatározza a nyelvi kulcs-
kompetencia motívuma és tu-
dásrendszere.

A személyes kompetenciát
az önvédő, önellátó és önfej-
lesztő motívum- és tudásrend-
szer alkotja; a kognitív kulcs-
kompetenciák alkotóelemei: a
tudásszerző, tudásfeltáró, gon-
dolkodási és tanulási motívum-
és tudásrendszer; a szociális
kulcskompetenciának a kom-
munikatív, proszociális, együtt-
élési és érdekérvényesítő motí-
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vum- és tudásrendszer az ösz-
szetevője.

Az olvasás alapfunkciója az
élményszerzés. Aki csak sila-
bizál, annak nincs olvasásél-
ménye! Roppant nehéz erre az
élményre elcsábítani a média-
kultúrán szocializálódott gye-
rekeket. Félő azonban, hogy az
olvasás is az abbamaradás, a
homokra építés „stratégiája”
lesz. Tehát az olvasás fejleszté-
se egész életre szóló feladat –
szögezte le Nagy József.

A hagyományos pedagógiai
kultúra az abbahagyás pedagó-
giája: silabizálás minden szin-
ten és minden tantárgyban. Ez
az út vezet a funkcionális anal-
fabetizmushoz.

Az olvasásképesség szerve-
ződése:
– olvasáskészség vagy olva-
sástechnika (beszédhanghalló
készség, belűolvasó készség,
szóolvasó készség, mondatol-
vasó készség) – ez az alap,
melybe beletartoznak az isme-
retek: gondolatok, gondolathá-
lók, fogalomhálók mint isme-
retrendszerek;
– olvasásképesség (motiváció,
fogalomkincs, szövegsémák,
szövegértés, spontán tanulás);
– szövegértelmező képesség
(szövegsémák, gondolkodás,
spontán tanulás);
– szövegfeldolgozó képesség
(tudásszerzés, gondolkodás,
szándékos tanulás).

Ha képességeket akar a pe-
dagógus fejleszteni (szakmai
felkészültsége alapján köteles-
sége), tudni kell, milyen össze-
tevőkből épül fel maga a ké-
pesség. A képességfejlesztés
folyamatában az a fontos, hogy
minél többen jussanak el az op-
timális elsajátítási szintre. Ez
pedig csak folyamatos, rend-
szeres gyakorlással, tevékeny-
kedtető gyakoroltatással lehet.
A cél a gyakorolott olvasóvá
nevelés. Az optimálisan műkö-
dő begyakorlottság sok év és
hosszú gyakorlások sorának és
a türelemnek az eredménye.

Az olvasáskészség gyakor-

lottságának alapmodelljei:
– szeriális modell (betűző ol-
vasás),
– párhuzamos (PDP) modell,
melynek kétféle változata is-
mert:
– vonalalakzat alapján működő
szófelismerő rutin (globális ol-
vasás; például a kínai változat),
– betűalapú kétszintes szófel-
ismerő rutin.

Agyunk Miller törvénye a-
lapján 3-5 elemet képes megje-
gyezni, ennél több esetén a sze-
riális modell lép fel.

A fejlesztésnek kritérium-
orientáltnak kell lenni, ami azt
jelenti, hogy mindenkinek le-

gyen meg az ötezres szókincse.
A gyakorlott olvasó ötezres
szókincse a cél, ami a leggya-
koribb ötezer szóból variáló-
dik, ezt érdemes gyakoroltatni.
(A begyakorlottság kritériumát
a felnőttek olvasottsága hatá-
rozza meg.) Ez az ötezer szó a
Magyar Értelmező Kéziszótár-
ban csillaggal van jelölve. A
tankönyvírók felelőssége is
nagy, mert ezzel az ötezer szó-
val lenne szükséges építkezni,
hogy a tanulók gyakorlott  ol-
vasókká váljanak 18 éves ko-
rukra. Szóolvasó készség az a-
lapja a gyakorlott olvasónak.

A szövegfeldolgozó képes-
ség komplex fejlesztés, több
tudományterületen, több mód-
szerrel lehet kimozdítani a ha-
gyományos eljárásokat úgy,
hogy egy-egy szöveggel a ta-
nuló hét-nyolc esetben is talál-
kozik, elolvassa, feldolgozza,

gondolkodtató műveleteket vé-
gezve a szöveggel. Elképzelhe-
tő, ha tíz (műveltség) terület tíz
szövegével találkozik a tanuló
egy iskolai évben, azt a szöve-
get játékos formában, renge-
tegféle módon dolgozza fel,
akkor az alapiskola első osztá-
lyától folyamatosan és rend-
szeresen fejlesztett tanuló szó-
kincse lehet aktív ötezer szó.

Hrbácsek Magdolna, a po-
zsonyi Állami Pedagógiai In-
tézet munkatársa Az értő olva-
sás a Monitor 9 tükrében cím-
mel tarotta meg előadását. Az
előadás a certifikált mérés kö-
vetelményrendszeréről, annak

validitásáról és fokozatos ki-
terjesztéséről, illetve a felada-
tok típusáról és szintjéről szólt.
A feladatok az értő olvasást és
a szövegfeldolgozást állították
fókuszba az előadó szerint. A
hazai mérés jó, de mind a szö-
vegértés, mind az értő olvasás
szintjén baj van – összegezte
Hrbácsek Magdaléna. A Moni-
tor 9 nem képességmérés, ha-
nem szummatív mérés, és mint
ilyen, törvény írja majd elő a
kimeneti  mérést.

Összegzésként elmondta,
hogy az alapozó szakaszban
nagyobb figyelmet kell fordíta-
ni az olvasástechnikára, a gya-
korlatban tanítani kell a straté-
giai olvasást, több szövegértés-
re vonatkozó feladatokat kell
a gyakorlatokba iktatni.

Korányi Margit Kompe-
tenciaalapú oktatás című elő-
adását azzal kezdte, hogy min-

/Folytatás a 9. oldalról/ den gyerek számít, majd a
mondd el, és elfelejtem, taníts
meg, és emlékezem rá, lehessek
része, és megtanulom kínai
bölcsességgel folytatta.

A hagyományos iskolai ok-
tatás célja, hogy a gyerekek ké-
pesek legyenek visszaadni a ta-
nultakat.

Az előadó végigtekintett a
különböző korok tanulásfelfo-
gásain, illetve azt vetette össze,
hogy az egyes korszakokból mi
maradt meg a ma iskolájában,
mi érdemesült a megmaradás-
ra.

Az ókor-középkor eszmé-
nye a társadalmilag elfogadott
és objektívnek tekintett isme-
retek elsajátítása. Ez a kor a
memoriter, a formális logika és
a tudás tiszteletét örökítette
ránk. A felvilágosodás (Come-
nius) a tanári szemléltetéssel
irányított megfigyelést, az al-
goritmusok begyakorlását, a
képességfejlesztést állította a
fókuszba. Ma is élő elemei: a
tudományos gondolkodás, ku-
tatás, kísérlet, modellálás. A re-
formpedagógiák a gyermeki
felfedezésre, a szabad, önálló
gyermeki cselekvésre, a sze-
mélyiségfejlesztésre építettek.
Ma is élünk a problémameg-
oldás, aktív tanulás, kutató
szemlélet, módszertani sokfé-
leség szemléletével. A konst-
ruktív pedagógia elemei: a ta-
nulók előzetes tudásának, lai-
kus elméletének feltárása, a
személyes értelmezői keretek
fejlesztése. Amit ebből ma-
gunkkal kell vinni, az az a
szemlélet, hogy a tudást belső,
személyes konstrukciónak te-
kinti. Lényege a gyermektudo-
mány, ami motivációs bázis-
ként szolgálhat a megismerés-
hez, az interaktív és a reflektív
tanulás, ami a tanulási folya-
matba épül. Ösztönzés, vissza-
nézés, elgondolkodtatás a lé-
nyegi folyamatok.

A kulcskompetenciák: vál-
tozatos élethelyzetekben és
összefüggésekben felhasznál-
ható, az iskolai életpálya építé-
sét támogató ismeret-, képes-
ség- és készségrendszerek. A
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tanulás magatartásváltozás, ál-
tala valamit másképp csinál-
(hat)unk. Ez értékrendbeli do-
log, hogy élünk-e vele, hasz-
náljuk-e, mindig a személyiség
értékrendje dönti el.

A kulcskompteneciák mul-
tifunkcionális jellegűek, mert
számos cél elérése érdekében,
különféle problémák megoldá-
sában, különböző feladatok
végrehajtásában vannak jelen
és van rájuk szükség.

Az Európai Unió nyolc
kompetenciaterülete ebben az
előadásban is megjelent, mint
kiindulási, igazodási és kívána-
tos fejlesztési terület (anya-
nyelvi kommunikáció; idegen
nyelveken folytatott kommuni-
káció; matematika és alapvető
kompetenciák a természet- és
a műszaki tudományok terén;
digitális kompetencia; a tanu-
lás tanulása; interperszonális,
interkulturális, szociális és ál-
lampolgári kompetencia; vál-
lalkozói kompetencia; kulturá-
lis kifejezőkészség: a másság
elfogadása).

A termék- és folyamatköz-
pontú oktatás összehasonlítá-
sával az előadó a folyamatköz-
pontúság mellett érvelt, ezt jel-
lemzik a következő kérdések,
és a pedagógusnak erre kell ke-
resnie a lehető legjobb vála-
szokat és megoldásokat. Ho-
gyan jut el a gyermek a jó vála-
szig: a saját gondolkodására
való rálátás; beavatás a gon-
dolkodásba, hogyan gondolko-
dik, hogyan tudom a gyerme-
ket segíteni abban, hogy más-
képp gondolkodjon.

A kompetenciaalapú oktatás
lényege, hogy segítsem, kísér-
jem a gyermeket a gondolko-
dásban.

Korányi Margit szemléle-
tesen hasonlította össze az ok-
tatás modernizációjának sarka-
latos pontjait.

Az ismeretátadással szem-
ben az ismeretbe ágyazott ké-
pességfejlesztés a lényeg; a ta-
nárközpontú, egységes mód-
szertan helyett a tanulóközpon-
tú, differenciált módszertan; a
passzív tanulói magatartást a

tevékeny tanulói magatartás
váltsa föl; a szegregáció és sze-
lekcióval szember az integrá-
ció és inklúzió a meghatározó.
Legyen az iskola el- és befoga-
dó, ne kirekesztő. Feladatának
csak akkor tud megfelelni, ha
minden gyermek fontos és e-
gyenlő, egyenrangú számára,
akiket saját képességeik szerint
kell fejleszteni.

Az ilyen oktatási rendszer-
ben megváltoznak az értékelés
formái is, főleg ha magából a
szó gyökéből, az „ér” jelenté-
séből indulunk ki. Erre kell
megtanítani gyermeket és pe-
dagógust egyaránt. A szem-
pontváltásnak ez a leglénye-

gesebb eleme. A szummatív ér-
tékelés minősít, ez a folyamat
utáni, kimeneti értékelési for-
ma, a korrekcióra nem ad lehe-
tőséget, a kész tényeket veszi
figyelembe. Lezár, utána nincs
mód a fejlesztésre. A diagnosz-
tikus értékelés a bemeneti, a fo-
lyamat előtti helyzetfeltáró ér-
tékelés, a tervezhetőséget, a
feltárást hordja magában. A
formatív értékelés a fejlesztő,
tanulássegítő értékelés a tanu-
lás folyamata alatt történik a
segítés, korrigálás szándéká-
val. Ebben az értékelési formá-
ban nem azt mondjuk el a tanu-
lónak, mit nem tud, hanem azt,
hogy mit tud, a pozitívumot
kell megerősíteni sokféle relá-
cióban.

A tanár és a diák felelőssége
a tanulás folyamatában fordí-
tott. A kezdeti szakaszban a tel-

jes felelősséget a pedagógus
viseli, míg a kimeneti szakasz-
ban a tanuló felelőssége hatal-
masra nő, saját sorsának tuda-
tos irányítója és formálója. A
nevelésnek ez a fő üzenete és
küldetése, a saját sors iránti fe-
lelősségre nevelés. A gyermek
kapja meg a korának megfelelő
felelősséget. A felelősségehez
is jog kell, melynek elérésében
felelősségteljes és következe-
tes pedagógus vezeti el a tanu-
lót megértéssel és segítéssel.

A kölcsönos megértést tá-
mogató pedagógus:
– párbeszédet folytat a gyerek-
kel,
– mérlegeli tevékenységét, rea-

gál a tanulói tevékenységre,
– folyamatosan nyomon követi
a tanulási folyamatot, visszaje-
lez, megerősít,
– megérti a tanulót és a problé-
mát, segít annak megoldásá-
ban,
– a problémák megoldását
többféle módon közelíti meg,
– állandóan jelen van térben,
időben és lélekben a tanuló
megsegítésére.

Kuti Zsuzsa a SuliNova
Kht.-ban folyó kompetencia-
fejlesztésről szólt, mely követi
az EU megfogalmazta kulcs-
kompetenciák vonulatát, me-
lyek a következő alapelvek
mentén szerveződnek:
– kulcskompetenciák fejleszté-
se,
– a közoktatás modernizálá-
sának fejlesztése,
– hazai szükségletek, igények

kielégítése.
Az EU által megfogalma-

zott nyolc kompetenciaterüle-
tet a SuliNova hat területre
bontotta le, melyek a követke-
zők:
– óvodai nevelés,
– szövegértés, -alkotás,
– idegen nyelvi kompetencia-
terület,
– matematikai kompetencia,
– szociális életvitel és kompe-
tencia,
– életpálya-építés.

Az előadó bemutatta a prog-
ramfejlesztés lépéseit, a prog-
ramcsomag elemeit, típusait, a
program taneszközrendszerét
és az értékelés szintjeit, krité-
riumait.

A program fejlesztői komp-
lex taneszközegyüttes: tanterv
– eszközök – feldolgozás – ér-
tékelés modulrendszert tervez-
tek, mely a pedagógiai koncep-
ciótól, az alapelvektől a prog-
ramtanterven, a moduláris tan-
eszközökön, a modulleíráso-
kon, értékelési eszközökön át
segítik a pedagógus napi ok-
tató-nevelő munkáját, amihez
hozzájön még a pedagógus fel-
készülésének segítő rendszere
és a program támogató rend-
szere is.

A konferencia első napján a
következő szekcióban bontot-
ták le az előadók és a résztve-
vők a plenáris előadásokat, il-
letve folyt a tréningszerű gya-
korlatközpontú megbeszélés:

–  Olvassunk együtt! Az ide-
gen nyelv elsajátításának haté-
kony módszerei kisiskoláskor-
ban. Előadó: Kuti Zsuzsa
szakmai vezető, SuliNova
Kht., Budapest.

– Az óvoda szerepe az alap-
készségek fejlesztésében. Elő-
adó: Kovács Erika szakmai ve-
zető, SuliNova Kht., Budapest.

A szekciókban folyt munká-
ról a szekciótitkárok beszámo-
lóját a konferencia második
napján hallhatták a résztvevők.

Ádám Zita
(Folytatás a januári

számban)
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Már hetedik alkalommal
szervezte meg Deákiban az
SZMPSZ Óvodapedagógiai
Társasága a társszervező Galán-
tai RPK és a SJE Comenius PI
közreműködésével országos
óvodapedagógiai konferenciáját
ez alkalommal az érzelmi ne-
velés fontosságáról Édes többlet
– érzelmi intelligencia fejleszté-
se az óvodában címmel.

Konferenciánkat Bukovszky
János, a község polgármestere
és Pék László, az SZMPSZ el-
nöke is megtisztelte jelenlétével.

Az intelligencia – szélesebb
értelemben – a környezethez va-
ló minél sikeresebb alkalmazko-
dást jelenti. Napjainkban egyre
hódít az a nézet, mely szerint az
egyénnek társadalmi érvényesü-
léséhez a logikai készség mellett
ugyanolyan vagy még nagyobb
szüksége van bizonyos szociális
(kommunikációs, empátiás stb.)
képességére. E másfajta okosság
megszerzésére ma Daniel Gole-
man pszichológus nyomán az
érzelmi intelligencia kifejezést
vagy egyszerűen az EQ betűszót
használják világszerte. Goleman
hatásosan cáfolja meg az intelli-
gencia korábbi szűk értelmezé-
sét, s száll vitába azokkal, akik
szerint az IQ (intelligenciahá-
nyados) sorsunkat alapvetően
meghatározó adottság lenne. Az
emociohólis intelligencia szerin-

te olyan képességeket foglal ma-
gába, mint például az önkont-
roll, a lelkesedés, a kitartás és
azt, hogy motiválni tudjuk ön-
magunkat. Ezen képességek
fejlesztését – különösen gyer-
mekek esetében – korunk erköl-
csi kötelességének tartja. Van-
nak olyan idők, mikor a társada-
lom szövete rohamosan bomlik,
mikor önzés, erőszak, rosszin-
dulat mételyezi az emberi együtt-
élést. Ilyenkor az érzelmi intelli-
gencia fejlesztésének szorgal-
mazása az érzelmek, a jellem és
az erkölcsi érzék fejlesztése
korparancs. Így gondoltuk mi is,
ezért szerveztünk erről kon-
ferenciát.

Az előadó a pszichológus
szemszögéből világított rá az ér-
zelmi intelligenciát meghatáro-
zó fogalomkörre.

Az egyik előadó dr. Strédl
Terézia tanszékvezető, egyete-
mi oktató Az óvópedagógus és
az érzelmi intelligencia – mi a
dolgunk a fejlesztésben címmel
tartotta meg előadását. Arról be-
szélt, hogy felmérések tanulsá-
gai szerint a mostani gyermek-
generáció az előzőnél világszer-
te hajlamosabb az érzelmi zava-
rokra: magányra, depresszióra,
dühre, féktelenségre, idegesség-
re, szorongásra, indulatosságra,
agresszióra. A gyógymódott fia-
taljaink életre való felkészítésé-

ben látja. Ma a véletlenre bízzuk
gyermekeink érzelmi nevelését,
ami egyre elszomorítóbb ered-
ményhez vezet. A szemlélet, a-
mely lekicsinyli az érzelmek ha-
talmát az emberi természetben,
sajnálatosan szűk látókörű.
Döntéseink, cselekedeteink ki-
alakításánál az érzelem legalább
annyit számít, ha nem többet,
mint a megfontolás. Az érzel-
mek cselekvésre való indíttatá-
sok. Az érintkezés, ha nincs ér-
zelmi súlya, jelentőségét veszti.
Az érzelmi intelligencia növeke-
désével megnő a szellemi telje-
sítmény is. A szervezők számára
fontos volt, hogy óvónőink, meg-
tanulják, hogyan kell megyőzni
környezetüket – elsősorban a
kétkedő szülőket az érzelmi ne-
velés fontosságáról, mert a köz-
tudattal ellentétben nemcsak
színesítik az életünket, nemcsak
„luxus többletet” jelentenek, ha-
nem:
– belső egyensúlyt teremtünk,
– cselekvésre indítanak,
– körrnyezetünkhöz kötnek,
– befolyásolják a testi állapotot.

Kiemelte, hogy a gyermek
személyisége 3-6 éves korban a-
lakul ki. Részletesen boncolgat-
ta az önismeret, önuralom, em-
pátia, motiváció, kapcsolatok fo-
galmát, jelentését és jelentősé-
gét. Előadását különböző ön-
kontrollt segítő, fejlesztő játé-
kokkal színesítette, gazdagította.

A konferencia másik fontos

témája az anyanyelven való mű-
velődés fontossága már az óvo-
dás korban. Ezzel kapcsolatban
egy kiadványt is készítettünk, s
ajándékoztunk a résztvevőknek.
Az első helyes lépés előtt címűt,
amely segítő ötleteket tartalmaz
az óvodák beiratkozási prog-
ramjához. Ez a kis füzet tulaj-
donképpen az elmúlt tíz év jól
sikerült rendezvényeit köti cso-
korba, tapasztalatokat, melyek
szinte minden településen alkal-
mazhatók, megtűzdelve némi ó-
vónőkre jellemző leleményes-
séggel.

Hogy kapcsolható mindez
össze az érzelmi intelligenciá-
val?

A kisgyeremek számára a
szeretet biológiai szükséglet. A
szeretet nyelve pedig az anya-
nyelv. 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 me-
sék, a játékok, a rajzot kísérő be-
széd nem tud gördülékenyen
működni az anyanyelv nélkül. A
kisgyermek ebben él, ezekkel
művelődik, alapozza meg szelle-
mi életét, tanulási képességét,
erkölcsi fogalmait. Csak anya-
nyelvén valósíthatja meg igazán
önmagát. Az óvoda feladata a
biztonságos környezet megte-

Konferencia az anyanyelvről
és az érzelmi nevelésről
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Előző számunkban már be-
számoltunk az SZMPSZ Ko-
máromi Regionális Pedagógiai
Központja által szervezett IV.
Regionális Szakmai Napok
rendezvénysorozatáról.

A közelmúltban két tovább-
képzésre került sor, az egyiket
a csallóközi Nemesócsán, a
másikat Komáromban szervez-
ték. Erről kérdeztem Jókai Ti-
bort, a Komáromi Regionális
Pedagógiai Központ vezetőjét.

– November 24-én a ne-
mesócsai Móra Ferenc Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola adott otthont annak a
nyolcórás szakmai tréningnek,
amelynek ez alkalommal a Sa-
játos nevelési igényű tanulók
fejlesztése volt a cél, és e prob-
lémakört dr. Strédl Terézia
gyógypedagógus előadásának
keretében próbálták meg átte-
kinteni a részt vevő pedagógu-
sok.

Strédl Terézia előadásából
mottóként azt a gondolatot e-
melném 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 h-
iszem, már nem nehéz átültetni
a pedagógia talajára, és úgy vé-

lem, hogy ehhez a munkához
az előadótól a kollégák meg-
kaptak minden szakmai útmu-
tatást, segítséget.

A rendezvényen a környék-
beli iskolák is képviseltették
magukat, sőt Magyarországról
a győrújbaráti II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola is érdek-

Folytatódott a IV. Regionális Szakmai Napok
rendezvénysorozat a komáromi régióban

lődést tanúsított.
– Az SZMPSZ Komáromi

RPK a Komáromi TV Ének-
zenei Szakmai Társulásával
közösen a helyi művészeti a-
lapiskola koncertermében a

közelmúltban „Hommage a
Bartók” címmel a zeneszerző
születésének 125. évfordulója
alkalmából tartott mesterkur-
zust ifjú zongoristák és taná-
raik részére.

A mesterkurzust Ábrahám
Mariann zongoraművész, a
budapesti Bartók Béla Konzer-

vatórium tanára tartotta. A ne-
ves mestertanár irányításával
Bartók-művekkel foglalkoz-
tak.

A kilencvenes évek elején a
járásbeli zenepedagógusok i-
gényelték a szakmai társulás
létét, amelyet Szalay Szilvia
zenepedagógus irányít. Sajnos,
más járásbeli kollégák nem a-
lakítottak külön társulást, vi-
szont egy-egy Komáromban
megrendezésre kerülő mester-
kurzusra, ami a zenepedagógu-
sok szakmai továbbképzését
jelenti, Pozsonytól Ipolyságig
eljönnek. Ez alkalommal 73 ér-
deklődő vett részt rendezvé-
nyünkön.

Jókai Tibortól megtudtam,
hogy szervezés alatt van az im-
már hagyományos Komáromi
Pedagógiai Napok rendezvény-
sorozat, melynek során számos
előadásra, szakmai tréningre és
bemutató órára is sor kerül. A
„pedagógushét” főszervezője a
komáromi TV.

Köszönöm a beszélgetést.
/kisséva/

remtése. Ezt segíti, hogy az óvó
néni úgy beszél, mint az anya.
Biztonságos környezetben az ér-
zelmi intelligencia – ellentétben
az IQ-val – korlátlanul fejleszt-
hető.

Nagyszerű előadást hallot-
tunk Zilahi Józsefnétől Az
anyanyelv mint egybefoglaló és
megtartó erő – a játék és a mese
nyelve címem. Szabó Edit e-
gyetemi oktató kommunikációs
és kapcsolatteremtő tréninget
vezetett, Besskó Ágnes dráma-
pedagógus társával drámajáté-
kokat játszott az óvónőkkel a
kreativitás fejlesztése érdeké-
ben.

Ádám Zitának, Fodor Atti-
lának többek közt a beiratkozási
programmal kapcsolatban, ill. az
óvodák és iskolák minőségi mun-
kájának javítása érdekében volt

sok érdekes és használható gon-
dolata. A kerekasztal-beszélge-

tésben aktívan részt vett Má-
tyus Rózsa, a Vágfarkasdi Óvo-
da és Iskola igazgatónője és
Töltéssy Gizella óvodavezető.
A problémákat nem oldottuk

meg, csodaszer nem született, de
remélem, gondolkodásra késztet

majd bennünket, s az SZMPSZ
honlapján belüli oldalon
(www.szeretemazovodat.sk) jó
ötletekkel találkozunk majd,
hogy hogyan tehetjük vonzóvá

a magyar szülők és gyerekek
számára a magyar óvodát. A ki-
egészítő programok (Szeles Pál
Ildikó szalvétatechnikával ké-
szült dísztárgyainak kiállítása, a
deáki citerazenekar fellépése
és az Ardea együttes megzené-
sített versei és népdalfeldolgozá-
sai) emelték a résztvevők ,,érzel-
mi intelligenciáját”.

Végezetül Gyökössy Endre
gondolataival foglalnám össze a
konferencia igazi mondanivaló-
ját: „A legnagyobb ajándék, a-
mit a gyermekeidnek adhatsz, a
gyökerek és a szárnyak.” Ismét
feledhetetlen két napot tölthettek
az óvónők Deákiban, az óvodai
szakmai rendezvények „Mekká-
jában”.

Vankó Terézia
és Hevesi Valéria

http://www.szeretemazovodat.sk)
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2006 februárjában az SZMPSZ Galán-
ta-Vágsellyei Területi Választmánya szer-
vezésében Vágsellyén a Pázmány P.
Alapiskolában régiónk pedagógusai tájé-
koztató fórumon vettek részt, ahol meg-
ismekedhettek a BGR – a Belső gondo-
zási rendszer – fogalmával, alapjaival és
céljaival.

Röviden: mi is az a BGR?
Az intézmények képessé válnak a tanu-

lók tanulási és szociális-emocionális fejlő-
déséről folyamatosan szerzett információk
alapján fejlesztési tervet készíteni, kivite-
lezni és értékelni  – ez lehet egyén, csoport
vagy osztály számára.

A differenciált, személyre
szóló fejlesztés, az eredmények
folyamatos nyomon követése
lehetővé teszi a tanulási hátrá-
nyok csökkentését.

Már akkor, a szakmai nap ér-
tékelése során megfogalmazó-
dott:
– az oktatásügy megérett a vál-
tozásokra, a gyermek legyen a
legfontosabb, és lehetőségeink
szerint az egyéni bánásmód ke-
rüljön 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 Magyar-
országon,
– differenciált oktatásra, konkrét magatar-
tási zavar megoldására és képességfejlesz-
tésre lenne a legnagyobb igény.

Ezek után valósult meg 2006. novem-
ber 29-én a következő szakmai nap Töltés-
taván a Fiáth János Általános Művelő-
dési Központ és Könyvtárban, melyen
25 fő vett részt, akik régiónk tíz intézmé-
nyét képviselték /alapiskolát, tanügyi hiva-
talt és a pedagógiai-pszichológia közpon-
tot/.

Köszöntőt mondott Sándor Károly
polgármester és Takácsné Farkas Erzsé-
bet igazgatónő, aki bemutatta intézmé-
nyüket és kollégáit.

Győr közelsége miatt többen városi is-
kolába járatják gyermeküket, jelenleg is-
kolájukat 92 tanuló látogatja, ebből 25 ta-
nulónak szüksége van egyéni fejlesztésre.
Megoldást kerestek a lemaradó és a tehet-
séges tanulók számára, és úgy érzi, ebben

a programban megtalálták a lehetőségeket.
Munkájukat konzulensek, gyógypeda-

gógus és belső gondozó segíti, aki tovább-
képzés, önképzés és személyes tapasztalat-
szerzés útján fejleszti magát. A különböző
tesztek, mérések elvégzése után megtör-
tént a tanulók nyilvántartási rendszere, a
differenciálás. Félretették a frontális mun-
kát, az egyéni képességekhez való igazo-
dás került előtérbe.

Görcsné dr. Muzsai Viktória Ph.D.
meghatalmazott cégképviselő röviden be-
mutatta a CED Hungaria Humán Szol-
gáltató Központ rendszerét, majd két fog-

lakozáson vettünk részt.
1. Gyakorlati óra – BGR – egyéni ké-

pességek differenciált fejlesztése a 2. osz-
tályban olvasási órán: foglalkozásvezető
Lovassné Vörös Viktória tanítónő, belső
gondozó.

Az osztály létszáma csupán 7 tanuló, 6
gyenge képességű, 1 tanuló tőlük jobb e-
redményeket ér el, de ő hiperaktív maga-
tartása miatt elutasítja a feladatok megol-
dását. Tehát az olvasási gyakorlatot min-
den tanuló másképp végezte – pl. keveseb-
bet olvastak, volt, akinek először a tanító
néni olvasta fel, a tartalmat viszont kitűnő-
en el tudta mondani. A szövegértést kérdé-
sek 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. osz-
tályból kiemelt 3 tanulóval foglalkozott.
A fejlesztendő területek:
– a mozgás – játékkal, utánzó mozgással,
– a téri irányok – tükör segítségével az irá-
nyok differenciálása,
– a figyelem – nyilak segítségével, rész-e-
gész,

– az emlékezet – tagmondatok párosítása,
– a helyelyesírás – hiányzó betűk pótlása,
– az önellenőrzés – minden feladat után
és az óra végi értékelés.

Az órák után megbeszéltük a foglalko-
zások tapasztalatait, bemutattak néhány
dokumentációt, tesztet, negyedévenkénti
elemzést, amely egyéni és csoportos is.

Ezt követően a foglakozásvezetők el-
mondták, hogy miért volt érdemes bekap-
csolódni a BGR-programba:
– több idő jut egy-egy tanulóra,
– a bukás minimálisra csökkent,
– az alsó tagozaton kell felzárkóztatni, az

első három évben csak szöveg-
értékelés van,
– a gyerekek szeretnek iskolába
járni, a foglakozásokon és az ó-
rákon aktívabbak,
– társaik fenntartás nélkül befo-
gadják 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 következő-

ket fogalmazták meg:
– a témáról, a problémáról kapott tájékoz-
tatással elégedettek voltak, elégségesnek
is bizonyult,
– az elhangzottak a mi szakterületünkön
nagyon aktuálisak, megoldásuk azonnal
szükséges lenne,
– fontosnak találják a többszöri óralátoga-
tás lehetőségét, a személyes tapasztalatcse-
rét, a konkrét helyzetelemzést a dokumen-
tációk és a felmérések részletesebb megis-
merését,
– szükségesnek tartják a folytatást, lega-
lább a 30 órás belső gondozói alapképzés
elvégzését,
– elkerülhetetlen, hogy a hazai iskolaügy
ne foglalkozzon konkrét megvalósítási
szinten az integrációval, ami ne csak a do-
kumentációt ölelje fel, hanem a pedagó-
gusképzést, a gyógypedagógus napi alkal-
mazását 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

Szakmai nap a belső gondozási rendszerről

Megvalósult a folytatás
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Szarka Miklós református lelkipásztor,
a budapesti Bethesda Gyermekkórház há-
zasság- és családszolgálatának vezetője,
pasztorálpszichológus, valamint Dányi
Zoltán református lelkipásztor, a gyermek-
kórház alkalmazottja volt a vendége 2006.
november 24-én a lévai egyházi gimnázi-
umnak.

Kassai Gyula, a lévai egyházközség lel-
késze, iskolalelkész rövid köszöntője után
Dányi Zoltán az imádságról, az
Isten és ember kapcsolatáról, a lel-
ki csendességről, a megszólításról,
a megszólíttatás fontosságáról el-
mélkedett a lévai diákok körében.

Szarka Miklós a pedagógusok
és hitoktatók részére adott elő a
fiatalkorúak agresszivitásának
jelenségéről. Magyarországon az
ebben a témakörben felmért ré-
misztő számadatok következmé-
nyeiről számolt be részletesen.
Vizsgálatában a tanár–tanuló, ta-
nár–tanár és tanár–magánélete szerepvi-
szonylatok 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 szak-
irodalom „szexuál-teológiai imperatívusz”-
ként jegyzi. A magyar miniszterelnök ba-
latonőszödi beszéde is a verbális agresszió
végterméke, s erre a reakció a Magyar Tele-
vízió székháza előtt tettleges agresszióban
nyilvánult meg. Az agresszió egyes válfajai-
nak összegző jellemzésére bibliai idézetek-
kel 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 összetet-
tebb, 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 Mik-
lós. Az antiszociális személyiség semmibe
veszi a szabályokat, képtelen megélni a bűn-
tudatot, viselkedését racionalizálja, hűvö-
sen közömbös mások érzéseivel szemben,
éretlen a tartós kapcsolatok megélésére, vá-
ratlan, gátlástalan agresszív-irracionális
szenzációkat követ el, ami az elmebetegség
(skizofrénia) első tünete lehet. Ezzel a típus-
sal ellentétben a szorongó személyiségnél
erőteljes a bűntudatra való hajlam, érzelmi-
leg nyugtatható, nála jelentkezhetnek elő-
ször a pszichoszomatikus tünetek, tartós
kapcsolat építhető ki vele, reá a ragaszkodó
attitűd jellemző.

Szarka Miklós a válságkezelésre jótaná-
csokkal látta el a pedagógusokat. Nem elha-

nyagolandó az osztályozás-minősítés lelki
háttere sem. Az oldott, szeretetteljes attitű-
döt kell a pedagógusnak fejlesztenie. Lehe-
tünk meleg-engedékenyek és hideg-engedé-
kenyek, ill. a korlátozásban melegen és hi-
degen korlátozók. Ezekben a fokozatokban
lévő különbségek is meghatározóak lehet-
nek pedagógiai gyakorlatunkban, minden-
napi munkánk során.

Az agresszió iskolai megnyilvánulásai
esetében a tanuló helyzete és álla-
pota ismeretében kell elbeszélget-
nünk vele. A szorongó személyi-
ségnél eredményes lehet a beszél-
getés, az antiszociális személyiség
esetén viszont nem. Ebben az eset-
ben vigyázni kell a közeledéssel,
mivel ez már szakavatott pszicho-
lógus szakkompetenciájaba tarto-
zik. Ezért a pedagógus pszicholó-
gus, mentálhigiénés szakemberrel
történő esetkonzultáció nélkül ne
hozzon szakmai-pedagógiai-fe-

gyelmi 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 pasztorál-
pszichológusa szívesen fogadja a tantestü-
letek jelentkezését egy-egy előadásra, sőt
hétvégi tréningeket is tart az érdeklődők
számára. Ez iránt a lévai egyházi gimnázi-
umban lehet érdeklődni.

Hajtman Béla

Szakmai előadás a lévai egyházi gimnáziumban

December 2-án a füleki
Mocsáry Lajos Alapiskolá-
ban tartott virágkötészeti fog-
lalkozást Keszegh Ágnes és
Tóth Szidónia, a Karvai Ösz-
szevont Kertészeti és Mező-
gazdasági Középiskola két ok-
tatója. A továbbképzésen részt-
vevők – mintegy 19 pedagógus
– adventi koszorúkészítést ta-
nulhattak. Kipróbálhattuk, hogy
a különféle fenyőgallyakból,
apró termésekből, csip-csup dí-
szekből, hogyan alakul szak-

avatott kezek segítségével gyö-
nyörű, karácsonyváró asztali
vagy ajtódísz. A foglalkozás jó
hangulatban telt, és néhány ó-
rás munka után mindenki saját
remekművével térhetett haza.
Ezúton is köszönjük az okta-
tóknak munkájukat, segítségü-
ket és türelmüket, hogy ezen a
szombat délelőttön bevezettek
minket a virágkötészet rejtel-
meibe. Az elkészült koszorúk
pedig nemcsak otthonunk dí-
szei, hanem emlékeztetnek a
közösen végzett munkára is.

Székesi Andrea

Karácsonyvárás
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Jó, ha valamely ügynek –
például az oktatásügynek, pon-
tosabban a szlovákiai magyar
oktatásügynek megvan az el-
kötelezett, mindenre elszánt
ügyvivője, aki vagy amely re-
ményt is képes csiholni még az
elesettség állapotában is. Erre
a szerepre vállalkozott több
mint egy évtizeddel ezelőtt –
többek között – a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége. Ez a felismerés akkor vil-
lant fel a tudatomban, amikor
2006. december 9-én az ipoly-
sági Pongrácz Lajos Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
ban a Honti Pedagógusok 4.
Találkozóján tekintetemmel
végigpásztáztam a mintegy 90
főnyi sereglést.

Ipolyság képviseletben meg-

jelent Bélik György alpolgár-
mester, Lendvay István mér-
nök, 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. Megje-
gyezte, hogy már negyedik al-
kalommal találkoznak a Lévai
és Nagykürtösi járás magyar is-
koláinak képviselői, hogy tájé-
kozódjanak az aktuális szakmai
és oktatáspolitikai kérdésekről,
s meghányják-vessék e régió
időszerű oktatási problémáit.
Hangsúlyozta, hogy a szlová-

kiai magyar oktatásügynek még
mindig nincs eligazító straté-
giája.

A városi önkormányzat ne-
vében Bélik György köszön-
tötte a résztvevőket. Röviden
vázolta a város oktatási helyze-
tét, s szólt arról is, hogy Ipoly-
ságon túldimenzált az oktatási
intézmények száma. Vélemé-
nye szerint a jelenlegi demográ-
fiai mutatók kedvezőtlenül hat-
nak a város és környéke iskola-
hálózatára.

Dr. Albert Sándor, a komá-
romi Selye János Egyetem rek-
tora A XXI. század kihívásai a
közoktatásban és a Selye János
Egyetem címmel tartott sok idő-
szerű gondolatot és problémát
felvető előadást. A tudás alapú
társadalom számos kihívást in-

tatásra szánt kiadások viszony-
lagos csökkenése várható. Az
oktatási intézmények megfelelő
menedzselése fokozatosan elő-
térbe kerül. A tanár helyzete is
megváltozott: ismeretátadóból
a tudásszerzés folyamatának
szervezőjévé vált, vagyis na-
gyobb önállóságra neveli tanít-
ványait. A jövőben megnő a to-
vábbképzések szerepe, fokozni
kell az iskolák minőségét, s
végre kell hajtani az agyonkés-
leltetett tartalmi reformot.

Egy iskola akkor minőségi,
ha a diáknak is, a szülőnek is
meg a partnereknek is /közös-
ség, önkormányzat, munkaadó
stb./ jó.

Előadása második részében
a Selye J. Egyetemről tájékoz-
tatott. Megjegyezte, hogy ez az
egyetlen határon túli magyar
nyelvű államilag finanszírozott
önálló felsőoktatási intézmény.
Szólt a szerkezetéről, épületei-
ről, jelenlegi helyzetéről és a jö-
vőképről.

Fodor Attila, a Comenius
Pedagógiai Intézet igazgatója

előadásának témája: Kistérségi
együttműködés az oktatásban.
Bevezetőjében a PISA-felmé-
résekhez fűzött néhány gondo-
latot, sürgetőnek tartva a tartal-
mi reformot oktatásügyünk e-
gész frontján. A társult iskoláké
a jövő – össze kell fogniuk az
önkormányzatoknak. A peda-
gógustársadalom kellő szerve-
ződése segítené a gondok orvos-
lásának meggyorsítását. Az
önkormányzatok hozzáértése
nem kielégítő – tapasztalat-
lanok. Az iskolatanácsok sem
eléggé rugalmasak. Rossz hely-
zetben vannak – főleg – a ki-
sebb települések. Ezért is válik
egyre fontosabbá a kistérségi e-
gyüttműködés, melynek ered-
ményeként lehívhatók az EU-s
támogatások. A kistérségi e-
gyüttműködés állami kezdemé-
nyezésként is megszülethet, de
helyi összefogásból is kiindul-
hat. A Nagykürtösi járás egy,
főleg magyarok lakta régiója
helyzetének és adatainak ismer-
tetésével vázolta a kistérségi e-
gyüttműködés lehetséges válto-

dukál: mozgalmasabbá teszi az
oktatási intézmények életét, lé-
tük kiszámíthatatlanabbá válik,
s fokozódik a veszélyeztetett-
ség érzése. Minden téren el kell
mozdulni az élethosszig tartó
tanulás szellemében. Fel kell
készülni – szükség esetén – a
többszöri szakmai váltásra. Eb-
ből következik: az iskolák leg-
főbb feladata, hogy megtanít-
sák tanulni növendékeiket, vagy-
is rugalmasan alkalmazkodni a
változó gazdasági és társadalmi
viszonyokhoz. Fölhívta a figyel-
met a drasztikusan csökkenő
diáklétszám kedvezőtlen társa-
dalmi-gazdasági következmé-
nyeire. Megjegyezte, hogy az
állami költségvetésből az ok-

Cselekvésre serkentő találkozó

A kiállításmegnyitó Breitkopf György /jobbról/
Lendvay Tibor iskolaigazgató társaságában
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zatát.
A két előadás után szekció-

ülésekben folytatódott a prog-
ram. Az iskolavezetők szekció-

jában Fodor Attila arról szólt,
milyen szerepe van a közokta-
tásban az ellenőrzésnek és az
értékelésnek. Úgy értékelünk,
hogy a célokat összevetjük az
eredményekkel. Fontos a ta-
pasztalatok visszacsatolása az
egész oktatási folyamatba.

a tanfelügyelői ellenőrzések ta-
pasztalatait summázta. Felhívta
a figyelmet az oktatási folyamat
tervezésének elveire, az egyes
dokumentumok megfogalma-
zásának optimális módjára. A
beszélgetés folyamán számos
gyakorlati kérdésre is kitért.

Markovics Tímea, a Come-
nius PI munkatársa az óvónők
szekciójában a 4-8 éves gyer-
mekek alapkészségeinek diag-
nosztizálásáról és egyéni fej-
lesztéséről adott elő. Vélemé-
nye szerint a gyorsan változó
világ, a töménytelen mennyisé-
gű ismeret, valamint a képi vi-
lág betörése az óvodás gyerek
életébe hatékonyabb készség-
fejlesztés nélkül a hagyomá-
nyos pedagógia csődjéhez ve-
zethet.

Az alsó tagozatos pedagó-
gusoknak Breitkopfné Losovy
Beáta, a budapesti Bartók Béla
Zeneiskola és Művészeti Iskola
képzőművészeti tanszakának
vezető tanára a színdinamika
oktatásának mikéntjét magya-
rázta – ilyen témákat érintve: a
színek világa, harmónia a szín-
dinamikában, a hideg és meleg
színek használata, kontrasztok
és kontúrok, színek kiválasztá-
sa gyermekkorban stb.

Csík Zoltán, a Comenius PI
főmunkatársa az alsó tagozatos
gyermekek alapkészségeinek
diagnosztizálását és egyéni fej-
lesztését járta körül. Szó esett
– egyebek mellett – az írásmoz-
gásról, a beszédhanghallásról,
az elemi számolási készségről,
a tapasztalati következtetésről
stb.

A felső tagozatos pedagó-
gusoknak Duró Zsuzsa, a Sze-
gedi Tudományegyetem elő-
adója adott hasznos tanácsokat
a tanulás szervezéséről, a tanu-
lók tanulási stílusairól.

A találkozó élvezetes kísérő-
rendezvénye volt a Harmónia
és kontraszt elnevezésű kiállí-
tás a budapesti Bartók B. Zene-
iskola és Művészeti Iskola ta-
nulóinak munkáiból. Breitkopf
György építész, színdinamikus
ügyvezető megnyitójából a kö-
vetkezőket is megtudhattuk:
„Léteznek-e olyan színbeli tör-
vények és szabályok, amelyek a

képzőművészek alkotómunkájá-
ra és az esztétikára nézve egya-
ránt érvényesek, vagy pusztán
szubjektív vélekedésünk függ-
vénye a színek esztétikai meg-
ítélése? A válasz: léteznek o-
lyan törvényszerűségek, ame-
lyeket ismernünk kell ahhoz,

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

gyűjteménye.”
A résztvevők az Apáczai

Kiadó kiállított könyveiből is
válogathattak.

A cselekvésre serkentő ta-
lálkozó támogatói: az SZMPSZ
Lévai–Nagykürtösi TV, Ipoly-
ság önkormányzata, a budapes-

ti Bartók Béla Zeneiskola és
Művészeti Iskola, Breitkopf
György, az Apáczai Kiadó és a
Comenius PI.

Korpás Pál

RNDr. Balogh Edit, az ál-
lami tanfelügyelet képviselője

Dr. Albert Sándor

Duró Zsuzsa
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A régióból érkezett polgár-
mesterek, iskolaigazgatók,
szülők régi ismerősként üdvö-
zölték egymást. Mint érezhető
volt a hangulatukon – szívesen
jöttek, fontosnak tartják ezt az
iskolai rendezvényt. Az iskola
legszebben kialakított helyisé-
gében, az Ipolyi Arnold-terem-
ben gyülekeztek, melyet a ta-
nulók könyvtárként is használ-
hatnak. A helyiségben a név-
adóra emlékeztető tárgyak, ké-
pek s Ipolyi Arnold művei ta-
lálhatók.

Az ünnepi műsorra s az ú-
jonnan megtervezett iskola-
zászló felszenteltelésére a föld-
szinti folyosón került sor. A
színházteremmé átalakított

Felavatták az iskola zászlaját

Ipolyi Arnold-nap Ipolybalogon

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában immár 7. alkalommal rendezték meg a
magyar kultúra hete rendezvénysorozatot, amelynek ke-
retében az Ipolyi Arnold-emléknapra is sor került. Az
idei emléknap legjelentősebb eseménye az iskolazászló
felavatása volt.

épületrész 9 órára zsúfolásig
megtelt a diákkal és a meghí-
vott vendégekkel.

Az ünnepség a zászló bevo-
nulásával vette kezdetét, majd
Szkabela Rózsa igazgatónő
üdvözölte a jelenlévőket. Be-
vezetőjében mondta: „Évekkel
ezelőtt elhatároztuk, hogy min-
den évben a magyar kultúra
hete alkalmával Ipolyi Arnold
emlékével fogunk foglalkozni.
Az elmúlt egy évben Ipolyi Ar-
nold életútjával, műveivel is-
merkedtünk. Az idén egy kínai
mondás szerint cselekedtünk.
Ez így szól: mondd el és elfe-
lejtem, mutasd meg és meg-
jegyzem, engedd, hogy csinál-
jam, és megértem. Mi a múlt
évben beszéltünk Ipolyi Arnold
munkásságáról, most a nyom-
dokaiban haladva gyűjtöttünk.
Régi használati tárgyakat, esz-
közöket, hagyományokat. A
gyűjtés során régi történetek,
emlékek is előkerültek. Abban
reménykedem, hogy e szép és
hasznos tevékenység során
Ipolyi Arnold üzenete is elju-
tott mindannyiunkhoz.”

A zászlóavatás fontosságá-
ról, jelképes erejéről Balogh

Gábor eddigi pol-
gármester szólt.
Miként megjegyez-
te, a zászló a törté-
nelemben mindig
szimbólum volt,
mindig kifejezett
valamit. Az iskola
névadója is értéket
képvisel. Ebben az
zászlóban egye-
sülnek azok az ér-
tékek, amelyeket
elfogadtunk, amelyeket tiszte-
lünk, követünk. Ha e zászló alá
gyülekeztek – mondta a pol-
gármester – valamely ünnep
vagy iskolai rendezvény ide-
jén, jusson eszetekbe, hogy egy

eszmeiséget képviseltek, eb-
ben akartok helytállni. A tudás
jegyében, a békesség jegyében.
Egy csapat vagytok, egyet a-
kartok.

Az ünnepi műsor első részé-
ben az iskola tanulói mutatkoz-
tak be mesejátékkal, énekkel,
tánccal. A tartalmas műsor vé-
gén Zsapka Attila előadása
következett, aki ismert dalok-
kal, megzenésített versekkel
szórakoztatta a hálás közönsé-
get.

Az Ipoly Arnold-nap közép-
pontjában a zászlóavatás és az
ehhez kapcsolódó ünnepi mű-
sor állt, de emellett más progra-
mok is bővítették a tanulók na-

pirendjét. Az egyik helyszínen
a néptánccal, a helyi népvise-
lettel ismerkedhettek, a másik
teremben népi játékokat pró-
bálhattak ki kisebb csoportok-
ban, s végül a tornateremben

az elmúlt hetekben összegyűj-
tött különböző régi használati
eszközök kiállítását tekinthet-
ték meg. Ugyanitt a gyakorlat-
ban is megfigyelhették a vesz-
szőfonás és kötélverés mester-
ségének csínját-bínját.

Summa summárum: a balo-
gi iskolások ebben az évben is
méltón emlékeztek meg a régió
neves szülöttjéről, Ipolyi Ar-
noldról, s miként azt az iskola
igazgatónője köszöntőjében is
leszögezte, nemcsak beszélni
kell a múlt értékeinek megőr-
zéséről, hanem tenni is kell ér-
te. A balogi pedagógusok és
diákok tettek érte.

-elté-

Józsa Joachim a kosárfonás és kötélverés fortélyaival
ismertette meg a gyerekeket
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2006. november 16-a és 18-a között
megvalósult a Commenius Pedagógiai Inté-
zet és a Selye János Egyetem által szerve-
zett vezetőképző projekt résztvevőinek har-
madik találkozója.

Ezúttal a humán erőforrás menedzselé-
séről szólt a tréning, amelyet Tóth Béla, a
Közoktatási Vezetőképző Intézet oktatója
tartott.

Mit is értünk a humán erőforrás mene-
dzselése alatt? Nemcsak más megnevezése
ez a személyzeti kérdéseknek, amit próbá-
lunk átültetni a mai rohanó modern világ
egyre elvontabb, bonyolultabb szóhasznála-
tába? Nézzük csak meg egy kicsit részlete-
sebben 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 fejlesz-
tése azonban lehetetlen az emberi
viselkedés ismerete nélkül. A jó veze-
tőnek ismernie kell mind a személy,
mind egy-egy csoport működésének
jellemzőit, dinamikáját. Tudnia kell,
milyen szakmai ismeretek, általános,
illetve érzelmi intelligencia szüksé-
ges egy feladat elvégzéséhez. Ennek
az ismeretnek alapján kell majd kivá-
lasztania munkatársait, kollégáit, és
biztosítania kell azok fejlődését, fej-
lesztését is.

A háromnapos képzés alatt a
résztvevők olyan ismeretekkel, mód-
szerekkel találkoztak, amelyek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a munkatár-
sak kiválasztásával, illetve fejleszté-
sével kapcsolatos feladataikat képesek le-
gyenek professzionális szinten, jól végezni.
A vezetők képet kaptak a humán erőforrás
menedzselés értelmezési hátteréről, a tevé-
kenység főbb jellemzőiről, a humánerő-
forrás-fejlesztés lehetőségeiről.

Négy alapvető problémával foglalkoztak
mélyebben, ez pedig az ábrán látható szoro-
san összefüggő négy rendszer:

A munkaerő-áramlási rendszeren be-
lül szó esett az emberi erőforrás keresleté-
ről, 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 veszélyez-
tethetik egy interjú sikerességét, és az isko-
lavezetés mire figyeljen az interjúra való
felkészülés során?

Ha már kiválasztottuk a megfelelő
munkatársat, felvetődik a karriermenedzs-
ment 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 kiáram-
lást is, mint amilyen a fluktuáció, az alkal-
matlan munkaerő kérdése, a nyugdíjaztatás,

létszámleépítés.
A teljesítményértékelési rendszer – a

pedagógusok és egyéb beosztású dolgozók
munkájának értékelése szoros kapcsolatban
van az intézményben folyó szervezeti folya-
matokkal. A tanárok teljesítményének érté-
kelése 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 teljesítmé-
nyén alapul, általában a teljesítményt azért
értékeljük, hogy döntéseket tudjunk hozni
elbocsátásukra, előrelépésükre, jutalmazá-
sukra és büntetésükre vonatkozólag.

A szakmai fejlesztést megcélozó modell-
ben az értékelés a jövőbeli teljesítményre
koncentrál. Nem jutalmazási és büntetési

mechanizmus, hanem folyamat, amely az
egyes tanár képességeiben és karrierkilátá-
saiban fejlődést eredményez, további fej-
lesztésekhez vezet az iskolákban. Röviden
ennek a modellnek a célja nem az ellenőr-
zés, hanem a tanítás, tanulás fejlesztése.

A képzés résztvevői ezzel a két modellel
ismerkedtek meg behatóan.

A kompenzációs és javadal-
mazási rendszereken belül az a-
lapfizetésről, pótlékokról, jutal-
makról és juttatásokról esett szó.
Megvitatásra került az ösztönzés
kérdése, a teljesítménycélok kitű-
zése, az anyagi, illetve nem anya-
gi kompenzáció, a méltányosság,
és nem utolsósorban e kérdések-
nek titkos vagy nyílt kommuniká-
ciója.

A képzés és fejlesztés elsőd-
leges célja az, hogy a tanárok e-
gyéni kompetenciájának fejlesz-
tésével és a csoportmunka haté-
konyságának javításával képessé
tegye az iskolát arra, hogy straté-

giai célkitűzéseit minél sikeresebben meg-
valósítsa és továbbfejlessze. A továbbkép-
zési rendszernek ugyanakkor segítenie kell
a tanárokat egyéni karriercéljaik elérésében,
fejlődési motivációik elérésében, ily módon
a továbbképzési rendszer révén is biztosíta-
ni tudjuk a tanárok elkötelezettségét az isko-
la iránt. A továbbképzések stratégiai kérdé-
seiről, a továbbképzések irányultságáról, az
igényekről, az egyes képzési programok ter-
vezéséről esett szó a tanfolyam e részében.

A 20 órás képzés képet adott az oktatók-
nak – 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

Vezetőképzés a humán erőforrás szerepéről

Tóth Béla
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Kármán Ferenc főtanácsadó, dr. Bóth János, Vác
polgármestere, Lőwy János, Ipolyság polgármestere

és Lendvay Tibor iskolaigazgató

2006. november 20-án vette
kezdetét a magyar kultúra hete
rendezvénysorozat az ipolysá-
gi Pongrácz Lajos Alapiskolá-
ban. A program – az előző é-
vekhez hasonlóan – ezúttal is
sok érdekes látnivalót kínált. A
tanulók mindjárt az első nap
egy kiállítás megnyitásán ve-
hettek részt. Témája az 1956-
os magyar forradalom volt. A
10 panelen elhelyezett képso-
rozatot a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár közreműkö-
désével készítették az iskola

pedagógusai. A felső tagozatos
tanulók az évforduló kapcsán
egy, az 50 évvel ezelőtti sza-
badságharcról készült filmet is
megnéztek.

Két nappal később az eme-
leti folyosó teljes hosszát el-
foglalták a mindenféle portékát
áruló eladók és az érdeklődő
vevők. Ekkor került sor a Ka-

talin-napi börzére, melyen
vásárolni is lehetett. De bárki
beállhatott árusnak is, ha el-
adásra vagy cserére fel tudott
kínálni valamit. Az évek óta
nagy sikert arató börze ezúttal
is sok érdeklődőt vonzott, köz-
tük felnőtt vásárlókat is.

Másnap, november 23-án a
pedagógusok számára kínált a
rendezvény szakmai progra-
mot. A magyar szakos és alsó
tagozatos pedagógusok az ol-
vasási készség és a szövegér-
tés problémájával foglalkoztak

a regionális módszertani napon
A több mint 30 résztvevő több-
sége a Lévai és Nagykürtösi já-
rás magyar iskoláiból érkezett.
A programban előbb Lendvay
Tibor vázolta fel a szövegértés
problémáját a nemzetközi fel-
mérések tükrében, majd az is-
kola két tanára, Matyis Edit és
Richter Andrea számolt be az

Váci segítség az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolának

Magyar kultúra hete meglepetéssel

előző napokban megtartott ri-
maszombati konferencia ta-
pasztalatairól.

A program keretében az is-
kola legkisebbjei magyar nép-
meséket tekinthettek meg egy
kivetítő segítségével, s ezúttal
is volt könyvásárral összekö-
tött könyvkiállítás.

December elsején nyugdí-
jas-találkozóra került sor, ez
az esemény is a rendezvényso-
rozathoz tartozott, hiszen itt is
a kultúra játszotta a főszerepet.

A 15 egykori kollégát műsorral
köszöntötték a tanulók, majd
az iskola igazgatója beszámolt
a jelenlévőknek a legutóbbi ta-
lálkozó óta történt események-
ről, változásokról.

A tartalmas programot egy
váratlan látogatás is gazdagí-

totta, mégpedig a szó szoros ér-
telmében. A látogató Ipolyság
testvérvárosának, Vácnak pol-
gármestere, dr. Bóth János
volt, aki a váci önkormányzat
által tett nemes gesztus hírho-
zójaként érkezett. Bejelentette,
hogy a Pongrácz Lajos Magyar
Alapiskolának 300 ezer forint-
nyi támogatást ítélt meg a váci
önkormányzat. A tantestület
előtt elmondott rövid beszédé-
ben kifejtette, hogy a magyar
iskola, a magyar pedagógusok

fontos küldetést teljesítenek a
határon túl, amikor az anya-
nyelvi oktatás nehéz feladatát
végzik. Az adományt magyar
nyelvű könyvekre és egyéb se-
gédeszközökre használja fel az
iskola.

-lt-

A nyugdíjas-találkozó résztvevőinek egy csoportja

A módszertani nap

A Katalin-napi börze forgatagában
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„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 tarto-
zik, 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 Komárom-
ban alakult meg a Felvidék második dalár-
dája, 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 Kri-
zsán József tanár úr vezetésével tevékeny-
kedett sikeresen, 1944-ig évente szerepeltek
a Budapesti Zeneakadémián. A második vi-
lágháború befejezése után a Csemadok he-
lyi szervezete különböző csoportjaival egy-
időben – Schmidt Viktor és Krizsán József
vezetésével – alakult énekkar és zenekar. A
Csemadok színjátszói sok kedves zenés est-
tel, színpadi mű, operett előadásával örven-
deztették meg a nagyérdemű publikumot.

Városunkban napjainkban is az egyik ze-
nei rendezvényt követi a másik. Hagyo-
mánnyá 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, Tö-
rök Ferenc, a világjáró Moyzes Vonósné-
gyes tagja, a pozsonyi konzervatórium taná-
ra. A mesterkurzust záró, a város életében
eseményszámba menő hangversenyeket
mindig nagy érdeklődéssel várja a közön-
ség, hisz ilyenkor az ország különböző ré-
gióiból, sőt külföldről is érkező sok ifjú te-
hetség kap lehetőséget a Comorrával való
közös fellépésre vagy szólistakénti bemutat-
kozásra. De rendszeresek a helyi művészeti
alapiskola koncertjei is. A mindenkori ko-
máromi zeneiskola tanárai keze alól sok ki-
váló zenész került ki, növendékzenekarai-
ban számos ifjú szerette meg a zenét: vált
aktív muzsikussá, pedagógussá vagy zene-
rajongó hallgatóvá.

A 2006. november 18-án nagysikerű ju-
bileumi hangversenyt adó Comorra Kama-
razenekar is – melynek tagjai (többségében)
zenepedagógusok és zenei pályára készülő
fiatalok – erős szálakkal kötődik mind a mű-

vészeti alapiskolához, mind a helyi Csema-
dokhoz. A Comorra elődje az 1966-ban
Dobi Géza hegedűművész, zeneszerző, a
művészeti népiskola hegedűtanára vezeté-
sével alakult együttes, a Csemadok Komá-
romi Alapszervezete és a művészeti népis-
kola kamarazenekara volt. 1992-ben a mű-
vészeti iskola egykori növendéke, Török
Ferenc hegedűművész állt a később Comor-
ra nevet felvevő zenekar élére. A voltaképen
kettős jubileumát ünneplő zenekar úgy dön-
tött, hűséges közönségét a „ráismerés örö-
mével” jutalmazza meg: az ünnepi est mű-
sora legyen egy zenés visszatekintés az el-
múlt 40 esztendőre, válogatás az ez idáig
elhangzott, sikert aratott művekből. A Tiszti
Pavilon zsúfolásig megtelt patinás díszter-
mében az ünnepi estet az egykori tagokkal
kibővült jubiláló zenekar nyitotta: Rózsa-
völgyi Márk Lassú, Palotás és Friss című
művét adta elő Gaál Gábor, a zenekar kon-
certmestere vezetésével. Ezt követően a vá-
ros polgármestere, Bastrnák Tibor és Stu-
bendek László, a Csemadok városi szerve-
zetének elnöke mondtak köszöntőt, meg-
köszönve Dobi Gézának a zenekar élén el-
töltött 25 éves, Török Ferencnek pedig 15
éves kitartó, erőt, fáradságot nem kímélő
munkáját, mindkettőjük hűséges lokálpat-
rionizmusát. Ezután az együttes legkitar-
tóbb, leghűségesebb tagjai emléklapot és
díszoklevelet vehettek át, majd a zene „éte-
riségén” is felülemelkedő szép percek kö-
vetkeztek. Amint Tarics János, a legsok-
oldalúbb komáromi „muzsikus” – aki már
mint diák játszott a Bencés Gimnázium ze-
nekarában, 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 ismét-
lődött meg, amikor Rácz Zoltán (a Comor-
ra csellistája) édesapja Rácz László (a ze-
nekar egykori csellistája) számára vette át
az emléklapot és díszoklevelet in memo-
riam. Majd ismét zene következett, a zene-
kar Dobi Géza Romanesca című érzelemteli
művét adta elő mintegy fejet hajtva a mű-
vésztanár munkássága előtt. Ezt követően
Csengel Mónika, az est szóvivője a követ-
kező fellépőt egy – a művész által írt – gon-
dolatgazdag levél felolvasásával jelentette
be. Azt a művészt, aki a komáromiak soka-
ságával szerettette meg az  ún. komoly ze-
nét, a Comorra éléről leköszönő Török Fe-
rencet. Ő a zenekar kérésére Antonio Vival-
di A négy évszak – ősz F-dúr hegedűver-
senyét szólaltatta meg a rá jellemző alapos
felkészültséggel, a mű bravúros – mégis sal-

lagmentes – előadásával mint mindig, most
is hatalmas sikert aratva. Az est talán leg-
meghatóbb pillanatát éltük át, amikor „Fe-
rink” az őt ünneplő vastaps közepette odalé-
pett Dobi Gézához, és az egykori diák hosz-
szantartó öleléssel köszönte meg az első
mesterének a tőle kapott útravalót. A hang-
verseny első felét a Comorra új, állandó ma-
gyarországi vendégkarmestere, Szabó Fe-
renc vezényletével Benjamin Britten Simp-
le Symphony – III. Sentimental Saraband
tételének ihletett előadásával zárta.

A hangverseny második részében a zene-
kar Wolfgang Amadeus Mozart D-úr diver-
timentójának első tételét adta elő szépen ki-
dolgozva, stílusosan, majd a szerző C-dúr
Koronázási miséjét élvezhette a hallgató-
ság, a helyi Concordia Vegyeskar (karnagya
Stubendek István), az Esztergomi Monte-
verdi Kórus (karnagya Hunyadi Zoltán), a
Comorra Kamarazenekar és az énekes szó-
listák – Szabó Ilona, Müllerné Balogh Esz-
ter, Ondrej Šaling, Fülöp István – előadá-
sában Szabó Ferenc magabiztos, kifejező
vezényletével. A vastaps most sem maradt
el. Úgy érezzük, Szabó Ferencet a komáro-
mi közönség máris szívébe zárta.

A Pro Urbe díjas Comorra Kamarazene-
kar több alkalommal szerepelt Magyaror-
szágon és Ausztriában, turnézott Olaszor-
szágban és Finnországban. Több mint 150
hangversenyen lépett fel. A legnagyobb
szakmai elismerésnek azonban a Hudba
Modre (Zene Modornak) elnevezésű nem-
zetközi művészeti fesztiválra való meghí-
vást tartja. Ilja Zeljenka, a kortárs szlovák
zene Modorban élő kiemelkedő egyénisége
így gratulált a zenekar teljesítményéhez:
„Éljen Komárom!”, majd szlovákul foly-
tatta: „ezt a sajátosan »komáromi stílus-
ban» muzsikáló zenekart országos viszony-
latban is számon kell tartani”. Mi mást kí-
vánhatnánk, minthogy még nagyon sokáig
így legyen.

A zenekar ezúton is köszöni Török Fe-
rencnek az együtt átélt sikeres 15 évet; Sza-
bó Ferencnek, hogy kiváló szaktudásával,
szívét-lelkét beleadva készítette fel a Co-
morrát jubileumi hangversenyére. Köszö-
net illeti a zenekar fenntartóit – a Komáromi
Városi Művelődési Központot és a Komá-
romi Művészeti Alapiskolát Varga Anna
és Fekete Vince igazgatókkal az élen a ze-
nekarral való korrekt együttműködésért.

Tisztelt és kedves közönségünket a jövő-
ben is szeretettel várjuk fellépéseinkre, ön-
álló hangversenyeinkre!

Stirber Lajos
A Comorra tagja

Hangversennyel ünnepelt a Comorra
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Nemrégiben kaptam kézhez
egy  könyvet. A címe: Brunsz-
vik Teréz és a Felvidék első
óvodái. Meglepett, mivel mint
felvidéki (szlovákiai magyar)
óvónő most találkoztam vele e-
lőször, holott a könyvet 2005-
ben adták ki. Az előszóban ol-
vasható, hogy a könyv szerzője,
Hornyák Mária és munkatár-
sai szeretnék, ha a kiadvány mi-
nél több felvidéki óvodába el-
jutna. Úgy gondolom, ezt még
sokan így kívánnák.

Lehet, hogy mint könyva-
jánlóban most arról kellene ír-
nom, mi az, ami megtalálható
eme hasznos kis füzetben. (Aki
a kezébe veszi, ezt úgyis meg-
tudja.). Én inkább arról szeret-
nék írni, hogy miért tartanám
fontosnak, hogy nemcsak a fel-
vidéki óvónők, hanem sok óvo-
dapedagógus, pedagógus elol-
vassa.

Miért is ajánlom tehát, hogy
olvassuk el ezt a kiadványt?

Ott kezdeném, hogy hogyan
is kellene írni Brunszvik Teréz
nevét. Lehet, hogy egy magyar-
országi óvónő számára ez sosem
volt kérdés, de Szlovákiában,
ahány tanulmány, ahány egye-
tem, ahány ember, mind-mind
másképp írja a „Brunszvik” ne-
vet. Mindenki a saját országa
fontos emberének tartja, így a
nevét is a saját nyelve, szíve
szerint használja. Tehát a szlo-
vákiai magyar óvónő a Brunsz-
vik Teréz nevet szereti, a szlo-
vák óvónő a „Brunsviková,
Brunsvyk, Brunswick...” meg-
oldást használja. Őszintén szól-
va 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” te-
hát (miért lenne jó, ha sokan
olvasnák el?): hogy kiderül-
jön, melyik névhasználat a
helyes. A megoldás egyszerű,
meglepő, s talán már nem kell
annyit vitatkozni, hogyan írjuk
helyesen.

Úgy gondolom, sokan tiszte-
lik Brunszvik Teréz személyét,
és sokan tudják is, mennyit tett

azért, hogy az apró gyermekek-
ről gondoskodjon, de talán va-
gyunk néhányan, akik nem tud-
juk, hogyan tette mindezt. Az
óvónőképzőkben sokat tanul-
tunk róla, mégis leegyszerűsít-
ve talán „úri huncutságnak” is
gondolhatnánk az óvodák ala-
pítását. Úttörőnek lenni azon-
ban egy új intézmény alapításá-
nál nem volt egyszerű az 1800-
as években sem. Brunszvik Te-
réz, mint jelenleg sok óvónő,
elhivatott volt, s nagyon sok
embert kellett meggyőznie,

hogy amit alapítani szeretne, az
helyes és szükséges. Még sze-
rencse, hogy Brunszvik Teréz
„mesterien forgatta a tollat, s
arra is jól ráérzett, hogy kit mi-
vel, milyen érvekkel környékez-
het meg.” Talán az „óvónői ru-
galmasságot” tőle örökölték az
óvodapedagógusok. Ha Brunsz-
vik Teréz levelezését elolvas-
suk, megtudhatjuk, hogy mi-
lyen volt az óvodák megalapí-
tásának az útja, s esetleg más-
képp látjuk majd az intézmé-

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 bi-
zony ebből a könyvből tudtam
meg, hogy nem egészen úgy
van az, ahogyan tanultuk, hogy
Kern Máté (Matthias Kern) volt
az első magyarországi „óvó bá-

csi”.
„Kezdetben káosz volt, min-

den összevissza ment, egymást
keresztezte. Püfölés, lökdöső-
dés, ordítás, sírás, visítás, fü-
tyülés, trombitálás és micsoda
zűrzavar uralkodott. Még ebből
is kitűntek a féktelenebb moz-
gások, kihallatszottak az indu-
latosabb hangok, mint ahogyan
a vihar egészéből kivillan a vil-
lámlás és visszhangzik a menny-
dörgés. Lassanként elült a zűr-
zavar vihara, elcsendesedtek a

vad szenvedélyek, a látvány de-
rűsebbé vált, és egy kisdedóvó
intézet szép képét látjuk, amely-
ben a gyermeksereg az engedel-
messég erényét tanulja, ami
nélkül minden más hiábavaló.”
Milyen jó elolvasni Rehlingen
Antal a könyvben található nap-
lójának részleteit, amely ha
1832 novemberében  íródott is,
olyan „mainak” tűnik.

Nem lehetséges, hogy egy
óvodákról szóló könyvajánlat-
kor ne idézzünk egy gyermek-
ről szóló részt. Újra Rehlingen
Antal naplójegyzetéből.  „A kis
Grétzy Lajos a rossz nevelés
sajátos példája. Szomszédjait
és játszótársait ütésekkel, lök-
dösődéssel bántalmazza. A hi-
bái ellen való erélyes fellépést
panaszos üvöltéssel és félelme-
tes grimaszkodással próbálta
kivédeni. Amikor helytelen vi-
selkedése miatt szemrehányást
tettem neki, megfenyegettem
veréssel is, inkább csak azért,
hogy lássam, vajon a korrekci-
ónak ezt a módját nem próbál-
ták-e ki már rajta. Erre ő kajá-
nul megjegyezte, hogy ez itt
nem történhet meg. A kisfiú két
éves.(1832. dec.5.)

Miért érdemes még elolvas-
ni Brunszvik Teréz első felvidé-
ki óvodáinak alapításáról, s a
bennük zajló nevelésről szóló ta-
nulmányt? Azért, mert aki nem
tudja, honnan jött, nemigen tud-
ja, merre tart. Illik tudnunk, mit
tettek kiváló emberek azért, a-
mit 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 temp-
lomnak kell lennie. Egy akarat-
tól vezérelve szabadon élnek itt,
amit nem ismernek, de létszük-
ségletükké vált.”

Bízom abban, hogy az érdek-
lődők megtalálják ezt a köny-
vet, s lehetőségük lesz egyszer
a  szlovák óvónőknek szlovák
nyelven elolvasni.

Gyetvai Judit

Brunszvik Teréz és a Felvidék első óvodái
Könyvajánló
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A nemesócsai Móra Ferenc Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola munkatervében
már hagyománnyá vált az a nemes célki-
tűzés, hogy minden évben leg-
alább egy alkalommal olyan
szakmai fórumot biztosítson a
pedagógusok számára, ami a
korszerű pedagógiai ismeretek
figyelembevétele mellett lehe-
tőséget ad az oktatás színvona-
lának emelésére.

A szakmai előrelépés érde-
kében ez alkalommal a sajátos
nevelési igényű tanulók fej-
lesztése volt a cél, és e problé-
makört dr. Strédl Terézia
gyógypedagógus előadásának
keretében próbáltuk meg átte-
kinteni, 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 tala-
jára, és úgy vélem, hogy ehhez a munká-
hoz az előadótól megkaptunk minden
szakmai útmutatást, segítséget. Az előadás
végén Majer Anna igazgatónő is hason-
lóan értékelt. Ő John Fitzerald Kennedyt

idézte, aki azt mondta: „egy rosszul nevelt
gyerek – elveszett gyerek”, de mi, pedagó-
gusok, egyetlen gyereket sem tekinthetünk

elveszettnek, mert pontosan
tudjuk és hisszük, hogy egy
boldog embert ad a világnak az
a pedagógus, aki időben felfe-
dezi és a maga helyén okosan
kezeli a gyermekkori problémá-
kat, nehézségeket.

Az előadáson a környékbeli
iskolák is képviseltették magu-
kat, sőt Magyarországról a
győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola is érdeklődést
tanúsított.

A rendezvényt az SZMPSZ
Komáromi Regionális Pedagó-

giai Központja is segítette, karöltve a hely-
béli MEGART RT., a szülői szövetség,
Pasztorek Anikó /szülő, iskolabarát/ és a
Nagymegyeri Középfokú Magán
Szaktanintézet anyagi és erkölcsi támoga-
tásával. Jókai Lajos

Regionális pedagógiai nap Nemesócsán

Az idei tanévkezdő DIFER-
méréseket 15 iskola igényelte
a Comenius Pedagógiai Inté-
zettől. Összesítve 33 osztály-
ból 449 tanuló alapkészségei-
ről készült egyéni és osztály-
szintű diagnosztikus értékelés.
A számítógépes értékelés diag-
rammok segítségével szemlél-
teti a tanulók egyes készségei-
nek és részkészségeinek aktu-
ális állapotát, amelyeket egy-
beveti az országos fejlődési
mutatókkal. A tanévkezdő mé-
réseket tanévzáró mérések kö-
vetik majd, amelyek megmu-
tatják az egyéni fejlődés mérté-
két az eltelt időben. A pedagó-
gusok megismerkednek a mé-
rőeszköz által nyújtott eredmé-
nyek értelmezésével annak ér-
dekében, hogy a tanulási prob-
lémákkal küzdő tanulók elaka-
dásait észlelni tudják, s kellő
időben segítsék a tanulót.

A Comenius PI a DIFER-
mérések általánossá tétele ér-
dekében a következő szolgálta-
tásokat kínálja fel:

1. Ismertető előadás peda-
gógusok részére a DIFER al-
kalmazásáról – 1 óra,

Perbete – MTNYAI 1 13 Kocskovics Gabriella
Szentpéter – Kossányi József AI 1 13 Kocskovics Gabriella

Ógyalla – Feszty Árpád AI 5 62 Kocskovics Gabriella, Kovács Júlia, 
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

Nemesócsa – Móra Ferenc AI 1 16 Kovács Júlia, Markovics Tímea, 
Csík Zoltán

Ekel – Hetényi János Alapiskola 3 33 Kovács Júlia, Csík Zoltán
Vágfarkasd – MTNYAI 3 54 Markovics Tímea, Bereznai Malvin
Ekecs – Arany János Alapiskola 2 39 Markovics Tímea, Bereznai Malvin

Dunaszerdahely – Kodály Zoltán AI 4 71 Markovics Tímea, Bereznai Malvin, 
Kovács Júlia, Czibor Katalin

Pozsonyeperjes – MTNYAI 2 21 Bereznai Malvin

Érsekújvár – Czuczor Gergely AI 2 36 Markovics Tímea, Kovács Júlia, 
Czibor Katalin, Csík Zoltán

Összesen 33 449

A mérést végeztékOsztályok 
száma

Tanulók 
száma

Intézmény

2. Ismertető előadás szülők
részére a tanuláshoz nélkülöz-
hetetlen alapkészségekről és a
DIFER alkalmazásáról – 1 óra,

3. Előadás pedagógusok
részére a DIFER elméletéről és

gyakorlati alkalmazásáról a 4-
8 éves gyerekek fejlesztésében
– 8 óra,

4. Gyógypedagógiai elő-
adás az elakadt készségek fej-
lesztése érdekében – 1 óra.

Csík Zoltán

A DIFER-mérésekről

A tanévkezdő mérésekben részt vett iskolák



A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a pozsonyi székhelyű
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
társszervezésében a Szülőföld Alap tá-
mogatásával Iro-
dalom és képző-
művészet gyerek-
szemmel címmel
négy kategóriában
rajzpályázatot hir-
detett, melyre 62
iskola és óvoda
több mint 1200 al-
kotással nevezett
be. Az alkotásokat
egy héttagú szak-
mai zsűri (festő-
művészek, szob-
rászművészek és
gyakorló pedagó-
gusok) 102 mun-
kát javasolt kiállításra, közülük 32 al-
kotó és 3 felkészítő pedagógus könyv-
jutalomban részesült, és meghívást
kaptak november 28-ra a tárlat meg-
nyitójára Pozsonyba. A díjazottak e-
lőbb megtekintették az SZMKM ki-
állításait, majd látogatást tettek a po-
zsonyi várban.
Délután került sor
a kiállítás megnyi-
tójára és az ered-
ményhirdetésre. A
rendezvényt Ja-
rábik Gabriella
múzeumigazgató
és Pék László, az
SZMPSZ orszá-
gos elnöke nyitotta
meg, majd Jókai
Tibor, az SZMPSZ
irodavezetője ol-
vasta fel L. Ritók
Nórának, zsűri
elnökének levelét:
„A zsűri kategóri-
ánként külön-kü-
lön értékelte a munkákat. A díjak el-
osztásánál igyekeztünk azt is szem e-
lőtt tartani, hogy melyik kategóriába
mennyi munka érkezett be. Így a leg-
népesebb az alsó tagozatos korcso-
port volt, valamivel kevesebb felső ta-
gozatos, kevés középiskolás és óvo-
dás, illetve speciális képzésben része-

sülő gyermek munkája érkezett be. Az
elsődleges szempont a munkák értéke-
lésekor a rajzokon megnyilvánuló e-
gyéni kifejezésmód, egyéni gondolko-

dás megjelenése volt.
Mindenképpen dicséretes, hogy

ilyen nagy számban szenteltek figyel-
met a kollégák a pályázatnak. Egy
kolleganő munkáját azért emeltük ki,
mert egybekötött változatban, egysé-
ges szerkezetben küldte be osztálya

munkáit, melyek érdekes pedagógiai
gondolkodást és sok munkát tükröz-
tek. A díjazott és a kiállításra bezsűri-
zett munkák végső számbavételekor a
legmagasabb szintű pedagógiai mun-
kát díjaztuk még két pedagógus eseté-
ben, akik felkészítő tanárként a leg-
több munkán szerepeltek.”

Egy-egy ilyen megmérettetés, kiál-
lítás több szempontból is fontos. Fon-
tos a téma szempontjából, hiszen Szlo-
vákiában a magyar irodalmi értékek

szintentartása, elem-
zése, illusztrálása vi-
tathatatlanul lénye-
ges. Óriási személyi-
ségfejlesztő, önbiza-
lomépítő dolog a
gyerekek szempont-
jából, hiszen a kiállí-
tott, illetve díjazott
munkák megtekin-
tése, a díjátvétel át-
élése mélyen épül be
a személyiségükbe.
Szakmai szempont-
ból is lényeges a pá-
lyázat, mert a kollé-
gák összehasonlít-

hatják pedagógiai munkájukat, ötlete-
ket meríthetnek a kiállított alkotások-
ból, és a zsűri döntésének figyelembe-
vételével olyan iránymutatásokat is
érzékelhetnek, amelyek a későbbi vi-
zuális oktató- nevelő munkájukat is
meghatározzák.

Az Irodalom és
képzőművészet gye-
rekszemmel verseny
már a Szlovákiai
Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége és a
Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma
második közös ren-
dezvénye volt.
2004-ben a Balassi-
emlékév kapcsán
már volt ilyen kiállí-
tás. A rendezvény
fővédnöke Krasz-
tev Péter, a Magyar
Köztársaság Kultu-
rális Intézetének i-
gazgatója volt.

A tárlat január végéig tekinthető
meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Mú-
zeumában, majd az alkotások az or-
szág különböző iskoláinak galériáiban
lesznek láthatók. A képek tavasszal
Rozsnyón, az SZMPSZ országos pe-
dagógustalálkozóján lesznek kiállítva.

(kisséva)

Irodalom és képzőművészet gyerekszemmel
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