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2006. november 17-e és 19-e
között kézműves tovább-
képző tanfolyamot szerve-
zett a füleki Motolla Kéz-
műves Kör és a Pro Futuro
Polgári Társulás a magyar
gimnázium épületében.
Az 50 résztvevő a 36 órás
tanfolyam végén a vizsga-
darabok bemutatása után
akkreditált oklevelet
vihetett haza.

ÜNNEPELTEK A HA-
TÁRON TÚLI MAGYAR
PEDAGÓGUSOK

A határon túli magyar
pedagógusszövetségek közül
a kárpátaljai december 8-án
Beregszászon, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége december 16-án
Szovátán, a Teleki Oktatási
Központban ünnepelte
megalakulásának 15. évfor-
dulóját. Az ünnepségeken a
szlovákiai magyar pedagó-
gusok küldöttsége is részt
vett.
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Nagyon fontos a folyamatos
szakmai megújulás és az élet-
hosszig tartó tanulás. Az óvónők
tanulási vágyát, önszerveződő
képességét, nyitottságát és ér-
deklődését nagymértékben a to-
vábbképzéseknek kell kielégíte-
ni, táplálni. Szakirányú tovább-
képzésekre van szükség, melyek
az óvodai intézmény speciális
igényét, a pedagógus érdeklődé-
sét, szakmai megújulását, to-
vábbfejlődését biztosítják.

Az önfejlődés, a modernizá-
ció megköveteli a belső szakmai
hierarchia kialakulását, a peda-
gógus-előmeneteli rendszer mű-
ködtetését, ami a minőség elvé-
nek érvényesülését eredménye-
zi. Általa várható a pedagógiai in-
novációs folyamatok erősödése:
– az innovációk terjedésének
felgyorsulása,
– a szakmai versenyképesség
szándékának erősödése,
– specializálódás, egyéni arculat
kialakulása az intézményekben.

Az óvodák színvonalát, mi-
nőségét, hatékonyságát a neve-
lőtestület színvonala határozza
meg.

Az óvodának mint a közokta-
tási rendszer egyik láncszemé-
nek értékelése során el kell érnie
arra a pontra, amikor az általá-
nos és a középiskolákkal azonos
megbecsülést, elismerést kap. A
mai túlzott teljesítménycentri-
kus nevelési-oktatási rendszer-
ben a nevelés jelentőségét sok-
kal jobban kellene hangsúlyoz-
ni, elismerni. Az óvodai munka
értékei és minőségi törekvése
éppen abban mutatkozhat meg,
ahogy saját szemléletével, tudá-
sával „lefordítja” megrendelői
(szülők, fenntartó, állam, általá-
nos iskola) elvárásait, és hozzá-
lát azok megvalósításához.

Az esélyteremtés legalapve-
tőbb színtere az óvoda. Azáltal,
hogy a szocializációs szintben
lévő különbséget, amely a kü-
lönböző családi háttérből érkező
gyerekek között él, valamilyen
módon csökkentse. Az óvoda
sokat tehet a hátrányok leküzdé-
sében. Az iskolában, ahol sokkal
teljesítménycentrikusabb mun-
ka folyik, olyan visszacsatolási
folyamatok indulnak be, ame-
lyek a hátránnyal érkező gyere-
keknél nagyon nehezen megaka-
dályozható leszakadást eredmé-
nyeznek.

A felgyorsult élettempó, a

szociális környezetben és az é-
letmódban bekövetkezett válto-
zások negatívan hatnak a gyer-
meki fejlődésre, leggyakrabban
a képességstruktúra alakulásá-
ban találunk jelentős különbsé-
geket. Bizonyos képességek,
melyekben pozitív hatások érik
a gyermeket, megfelelő vagy az
átlagosnál magasabb szintre ér-
nek, míg mások vonatkozásában
ettől lényeges elmaradás mutat-
ható ki. Ennek azonban az a kö-
vetkezménye, hogy az iskolába
érve nem tud megfelelően telje-
síteni, annál is inkább, mert az
iskola sincs felkészülve arra,
hogy ezeket a képességbeli el-
maradásokat pótolja. E területen
is fontos szerepet tulajdonítunk
az óvodai nevelésnek, hogy a
maga játékos, tevékenységeken
keresztül fejlesztő eszközeivel
segítse az idegrendszeri érésben,
részképességekben elmaradt
gyermekek felzárkóztatását /dif-
ferenciált képességfejlesztés al-
kalmazása/.

Az óvodapedagógiában az a
döntő, hogy az óvodapedagógus
mennyire képes megismerni a
gyerek gyakorlatban megjelenő
képességeit, tulajdonságait.
Minden egyénenként differenci-
ált nevelési eljárás ugyanis csak
az egyéniség megismerésére é-
pülhet. Csak azok a nevelő hatá-
sok válhatnak domináló ténye-
zőkké, amelyek megvannak a
gyerek egyéni diszpozícióiban.
Ezért van szükség arra is, hogy
a gyerekekkel foglalkozóknak
„érzékük és érzelmeik” legye-
nek ahhoz, hogy felismerjék a
gyerekek velük született és szer-
zett sajátosságait. A gyerekek-
nek érezniük kell, hogy megszó-
líthatók vagyunk, hogy értük ál-
lunk a posztunkon.

A nevelést megvalósító szü-
lők és óvónők naponta átérzik a
nevelés /e semmi mással nem
pótolható tevékenység/ minden
örömét és fájdalmát. Nem feled-
kezhetnek meg azonban erről a-
zok a döntésthozók, irányítók
sem, akik a nevelést gyakorló
szülők, az azt hivatásul választó
pedagógusok munkájának, a
fiatalok nevelkedésének feltétel-
rendszerét határozzák meg, akik
a parlamentben törvényeket al-
kotnak, akik az önkormányza-
tokban a rájuk ruházott hatalom-
mal élnek.

Szakál Éva

Az óvoda szerepe a nevelésben

mailto:pek@szmpsz.sk
mailto:pedforum@szmpsz.sk
mailto:szmpsz@szmpsz.sk
http://www.szmpsz.sk
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A karácsonyt váró adventi
időszakban, 2006. december
16-án tartotta megalakulása 15.
évfordulójának ünnepségét Szo-
vátán a Teleki Oktatási Köz-
pontban a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége. Az
RMPSZ-nek erre az alkalomra
szervezett ünnepi küldöttgyűlé-
sére, melyre szövetségünk is
meghívást kapott, az MK Okta-
tási Minisztériuma Határon Túli
Osztályának munkatársaival
közösen indultunk útnak és ér-
keztünk meg az RMPSZ tulaj-
donában levő, csodálatosan
szép környezetben – a Medve-
tó közelében – fekvő Teleki Ok-
tatási Központba.

Az ünnepi küldöttgyűlés Ta-
más József római katolikus se-
gédpüspök és Baczoni Sándor
református lelkész áldásával
kezdődött, majd Lászlófy Pál
elnök köszöntötte elsőként a
küldötteket és a meghívottakat.

A Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségét 15. szüle-
tésnapja alkalmával a hazaiak
részéről Pásztor Gabriella,
Románia oktatási minisztériu-
mának államtitkára és Lakatos
András, az RMPSZ ügyvezető
alelnöke köszöntötte. Simon
Anna főosztályvezető a Ma-
gyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériuma üze-
netét tolmácsolta. Az SZMPSZ
nevében e sorok írója köszön-
tötte erdélyi testvérszerveze-
tünket, és méltatta a két szövet-
ség között évek óta fennálló e-
gyüttműködést.

A küldöttgyűlés a köszön-
tőbeszédek után elfogadta az
RMPSZ 2007–2010-re vonat-
kozó programját, és állásfog-
lalást fogadtak el a Babes-Bo-
lyai Egyetemen kialakult áldat-
lan helyzettel kapcsolatosan.

A 15 év elnöki beszámolója
helyett az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskola tanárainak filmjét
tekinthették meg a jelenlévők.
A filmben a képek, interjúk fel-
elevenítik a szövetség elmúlt 15
évét.

Az SZMPSZ tagjai és tiszt-
ségviselői számára bizonyára

sok érdekességet és hasznos in-
formációt jelentene a film meg-
tekintése, melyet rövidesen sze-
retnénk eljuttatni területi vá-
lasztmányaink elnökeihez. Eb-
ben a beszámolóban szeretném
röviden bemutatni az ünneplő
szövetség tevékenységének né-
hány mozzanatát.

Az RMPSZ 1991. december
14-én Sepsiszentgyörgyön ala-
kult. Megyei szerveinek és he-
lyi szervezeteinek munkáját az
országos elnökség irányítja. A
szövetség keretében négy okta-
tási központ munkatársai vé-
geznek, illetve koordinálnak

speciális szakmai tevékenysé-
get.

A csíkszeredai Székelyföldi
OK az Apáczai Csere János Pe-
dagógusok Házában működik,
mely állami oktatási szolgálta-
tásokat is nyújt. Itt van az
RMPSZ központi irodája. Ez a
központ irányítja a nyári Bo-
lyai-akadémiákat, melyen é-
vente sok szlovákiai pedagógus

is részt vesz.
Kolozsváron az iskolák és

pedagógusaik részére a szak-
mai szolgáltatásokat, módszer-
tani képzéseket a Gál Kelemen
OK biztosítja. A városban mű-
ködik az állami magyar tan-
könyvkiadó tevékenységének
elsorvadása után az RMPSZ
által létrehozott Ábel Tankönyv-
kiadó és a Magiszter pedagó-
guslap szerkesztősége.

A nagyváradi Partiumi OK
egy bérlakásban digitális okta-
tási segédeszközök létrehozásá-
ra szakosodott. A támogatás-
ként kapott filmanyagokon kí-
vül médiákból felvett és a peda-
gógusok által készített didakti-
kai anyagokat hoz létre és köl-
csönöz, gyakorlati bemutatókat
szervez az iskolák részére.

Az ünnepi ülés szovátai
helyszíne a Teleki OK, mely egy
1994-ben megvásárolt és azóta
felújított egykori üdülőépület.
Ebben az épületben zajlott az
I. Bolyai Nyári Akadémia. Ma
egy konferenciaszárny hozzá-
építésével minden igényt kielé-
gítő központ jött itt létre étkezé-
si és szálláslehetőséggel, mely
a pedagógus-továbbképzések

mellett cégként turisztikai és
idegenforgalmi célokat is ellát,
és így a szövetség részére anya-
gi forrást jelent. Újabban tan-
eszköz-forgalmazással és gyer-
meküdültetéssel is próbálkoz-
nak – sikerrel.

Az RMPSZ keretében mű-
ködik a Tudományos Tanács,
melynek célja a közoktatásban
dolgozó magyar pedagógusok

tudományos tevékenységének
felmérése, segítése, serkentése.
Ennek érdekében folyamatosan
nyilvántartásba veszi mindazo-
kat a pedagógusokat, akik vala-
mely területen tudományos ér-
tékű munkát végeznek, számba
veszi az eddig megjelent mun-
kákat, lehetőségei szerint nép-
szerűsíti azokat, hogy az azonos
vagy határtudományok műve-
lői kapcsolatokat építhessenek
ki egymással, esetleg közös pro-
jekteket valósítsanak meg. A ta-
nács további célja, hogy méltó
emléket állítson Apáczai Csere
János munkásságának azáltal,
hogy létrehozta a róla elneve-
zett díjat, és kétévente odaítéli
a legjobbaknak érdemesült, ön-
álló kötetben vagy elismert tu-
dományos szakirányú lapban
közzétett munkák szerzőinek.

Itt kanyarodjunk vissza az
ünnepi gyűléshez, melynek lé-
nyeges mozzanata éppen ezen
Apáczai-díjaknak az átadása
volt, majd a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének
elnöke és főtitkára emléklapo-
kat adott át mindazon egyesüle-
teknek, intézményeknek, ma-
gánszemélyeknek, akik erköl-
csileg és anyagilag támogatták
az elmúlt 15 évben a szövetsé-
get.

Az ünnepi ülést műsor zárta,
melynek során felléptek a szé-
kelyudvarhelyi Palló Imre Mű-
vészeti Líceum diákjai, vala-
mint a pár hónapja alakult szo-
vátai Teleki Oktatási Központ
Kodály Zoltán Gyerekkórusa.

Kétnapos ottlétünk alatt
vendéglátóink (Lászlófy Pál el-
nök és Burusi Siklódi Botond
főtitkár) igazi székely vendég-
látásban részesítettek mindnyá-
junkat, melyért ezúton is köszö-
netet mondunk. Az ünneplő
szervezetnek további sikeres
munkát kívánunk, szlovákiai
pedagógustársaimat pedig arra
biztatom, hogy használják ki a
nyár folyamán a Bolyai-akadé-
miára szóló meghívást, és láto-
gassanak el Erdélybe. Bizonyá-
ra nem fognak csalódni.

Pék László

15 éves az RMPSZ
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Az SZMPSZ Dunaszerdahelyi TV, a
Dunaszerdahelyi RPK, valamint a Duna-
szerdahelyi Sládkovič utcai Magyar Tan-
nyelvű Speciális Alapiskola kereteiben a
tavaly augusztusban létrehozott Gyógype-
dagógiai Tanácsadó a régióban három
helyszínen rendezett oktatásügyi fóru-
mot – olyan találkozót az iskolafenntartók,
az iskolavezetők és a közművelődésben te-
vékenykedő szervezetek részvételével, a-
melyen az anyanyelven való művelődés
kérdéskörét, annak támogatását tűzték na-
pirendre.

A rendezők a három fórumra: Duna-
szerdahelyre, Somorjára és Ekecsre – a
három vonzáskörzetnek megfelelően – el-
sősorban az újonnan megválasztott pol-
gármestereket, mint iskolafenntartókat,
a magyar tannyelvű alapiskolák igazga-
tóit, az óvodai beíratási program helyi
szervezőit és a helyi célalapok elnökeit
és vezetőit hívták meg, ugyanakkor az a-
dott területen tevékenykedő szervezetek
közül a Rákóczi Szövetség, a Csehorszá-
gi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Ala-
pítvány, a Szövetség a Közös Célokért
ernyőszervezet, az SZMPSZ Országos
Választmánya, az Iskolavezetők Társu-
lása, a Katedra Társaság és a Gramma
Nyelviroda tisztségviselőinek és a téma
iránt elkötelezett szakembereinek is küld-
tek meghívót.

Az oktatásügyi fórum Dunaszerdahe-
lyen 2006. december 11-én 10 órakor kez-
dődött a városháza nagy tanácstermében,
Somorján december 12-én a Fórum Inté-
zet tanácstermében 14 órakor, Ekecsen pe-
dig a nagymegyeri vonzáskörzethez tar-
tozók számára december 13-án a Községi
Művelődési Központ nagytermében 10
órai kezdettel valósult meg.

A résztvevők száma mindhárom helyen
meghaladta a 30-at. A legtöbben – 45 fő –
Somorján jelentek meg, itt ugyanis a kör-
nyék jelenlegi és leendő óvodásai számára
a vidéki és a somorjai óvodapedagógusok
– az anyanyelvű óvodai csoportokat támo-
gató beíratási program helyi felelősei – egy
órával a tanácskozás kezdete előtt átvehet-
ték a Magyarországon működő Csehor-
szági és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány és az itthon bejegyzett Szülő-
földön Magyarul Társulás karácsonyi
ajándékcsomagjait.

Mindhárom helyszínen három rövid
előadás hangzott el – megszólalt a peda-
gógus, a pszichológus és gyógypeda-
gógus, végül pedig a nyelvész.

A Dunaszerdahelyen működő Gyógy-
pedagógiai Tanácsadó munkatársai nem-
csak az értelmi és érzelmi kompetenciák
fejlesztéséről, az egyszerű, anyanyelven
megvalósított kommunikációs technológi-
ákról és az iskolaérettségről, a beilleszke-
dési zavarokról tartottak előadást, hanem
azt is kifejtették, mi a teendő akkor, ha az
iskolába ún. „különleges törődést igénylő
gyermek” kerül. Számukra az anyanyelven
való oktatás még nagyobb jelentőséggel
bír, mint egészséges társaik esetében. In-
tegrált oktatásuk viszont szép, de egy na-
gyobb feladatot jelent a gyógypedagógiai
végzettséggel nem rendelkező pedagógu-
sok számára. Az ő munkájukat hivatott se-
gíteni a 2006 augusztusától működő ta-
nácsadó, amelyben a szakemberek a járás
magyar tannyelvű alapiskolái felé nyújta-
nak szakmai szolgáltatást, tanterv- és tan-
anyag-módosításokkal segítik az integrált
oktatást-nevelést, és elvégzik az iskola-
érettségre, a különleges törődésre vonatko-
zó kivizsgálásokat. A tanácsadó munkatár-
sai közül Dunaszerdahelyen dr. Németh
Margit pszichológus, Somorján dr. Strédl
Terézia, a Selye János Egyetem tanszék-
vezető tanára, Ekecsen pedig Forró Zsu-
zsa gyógypedagógus tartott előadást.

Az előadásokat követően tanácskozás
és vita bontakozott ki az anyanyelven való
tanulásról és az anyanyelvhasználat külön-
böző szintjeiről.

Hecht Anna, az SZMPSZ alelnöke
hangsúlyozta a különféle intézmények és
szervezetek hatékony együttműködésének
jelentőségét. Az anyanyelven megvalósuló
oktatás és művelődés támogatása céljából
szükséges, hogy a fenntartó, az iskola és
az óvoda jól megszervezze együttműködé-
sét azon civil szervezetekkel is, amelyek
segítik az anyanyelvű oktatást. Az oktatás
és nevelés színvonalának emelése elkép-
zelhetetlen a pedagógusok hatékony to-
vábbképzése nélkül. A magyar tannyelvű
iskolák pedagógusai számára létfontossá-
gú megszervezni az anyaországban felhal-
mozott oktatásügyi tudáshoz, tapasztalat-
hoz, eszközökhöz való hozzáférést, az e-
zekből való táplálkozást, merítést, hiszen
itthon nincs államilag finanszírozott intéz-
mény, amely a magyar iskolák pedagógu-
sainak továbbképzéséről gondoskodna. A
SZMPSZ ezért is szorgalmazza, hogy a
magyarigazolványokhoz kiváltható peda-
gógusigazolványokat lehetőleg minden
magyar iskolában oktató pedagógus váltsa
ki, hiszen ez a státustörvény szerint mind-

máig feljogosítja tulajdonosát a magyar-
országi pedagógus-továbbképzéseken való
térítésmentes részvételre, és évente egy-
szer szakirodalom vásárlására, térítésmen-
tesen kb. 14 000 Ft értékben.

A különböző hatáskörrel és felelősség-
gel bíró intézmények és szervezetek össze-
hangolt tevékenysége elengedhetetlen,
hiszen a statisztikai adatok azt tükrözik,
ma is akadnak magyar szülők, akik gyer-
meküket szlovák iskolába adják, legtöbb-
ször szűklátókörűség miatt.

Az SZMPSZ a kilencvenes évektől
kezdve folyamatosan együttműködik a Rá-
kóczi Szövetséggel az anyanyelven való
művelődés támogatásában, az identitástu-
dat megőrzésére irányuló törekvések se-
gítésében. Az SZMPSZ helyi szervezetei
legtöbb helyen segítik a célalapok beíratási
programját, példaértékű a somorjai együtt-
működés.

Dunaszerdahelyen Fekete János,
Nyékvárkony polgármestere elmondta: a
községi önkormányzat nagyra becsüli a
helybeli magyar tannyelvű kilencosztályos
iskola és óvoda pedagógusainak áldozatos
munkáját. Szerény lehetőségeikhez mérten
nemcsak erkölcsileg, hanem anyagiakkal
is támogatják az iskolát és az óvodát – az
állami normatív támogatást megtoldva,
hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott, mo-
solygó pedagógus szerintük csodát teremt,
mosolyt és fényt varázsol a gyermekek ar-
cára, világosságot a fejekbe.

Fibi Sándor, az SZMPSZ kereteiben
működő Iskolavezetők Országos Társu-
lásának elnöke, aki egyúttal a Vámbéry
Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola igaz-
gatója Dunaszerdahelyen, ugyancsak hang-
súlyozta az összefogás és együttműködés
fontosságát. Kiemelte az iskolafenntartók
felelősségét a többpólusú finanszírozás-
ban. Felháborítónak tartja a média és a szé-
les közvélemény közönyét a közoktatás
fontos kérdéseiben.

Dr. Fóthy János, a Somorja és Vidéke
Kulturális Társulás elnöke elmondta, hogy
Somorja önkormányzata ez évben külön
figyelmet szentelt a társulás tevékenységé-
nek. A Somorja és Vidéke Kulturális Tár-
sulásnak a pozsonyi célalap példája nyo-
mán megtervezett „újszülött program-
ját”, amely az identitástudat megőrzésére,
a magyar óvodai csoportokkal való szoros
kapcsolattartásra ösztönzi a kismamákat,
külön erkölcsi és anyagi támogatásban ré-
szesítette.

Pék László, az SZMPSZ országos el-

Közös nevező: az anyanyelvű művelődés és az oktatás
Regionális fórumok Dunaszerdahelyen, Somorján és Ekecsen
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nöke Somorján kifejtette: az anyanyelven
oktató kisiskolák megőrzése szempontjá-
ból fontos a mikrorégiókban a fenntartók
összefogása, a közös oktatási hivatal meg-
szervezése. Ugyanakkor a pedagógusok
nehéz munkáját az összevont osztályokban
az SZMPSZ magyarországi továbbképzé-
sek megszervezésével igyekszik segíteni,
mint az legutóbb idén nyáron Lakitelken
valósult meg.

Hecht Anna szerint ezt a célt szolgálták
az elmúlt években a dunaszerdahelyi és a
galántai régióban az Apáczai Kiadó tan-
könyvbemutatói, a kiadó tankönyvírói-
nak és szerzőinek itthon megszervezett
előadásai. A kisiskolák pedagógusai ré-
szére – még a legfiatalabbak számára is,
legyen az itthon képzett friss diplomás
vagy magyarországi oklevéllel rendelkező
kolléga – rendkívül hasznos volt az itthon
megvalósított képzés az 1–4 tagozaton
használatos tankönyvekhez és tanítói
útmutatókhoz.

Az SZMPSZ elnöke megemlítette a kü-
lönféle tanulmányi versenyekbe való be-
kapcsolódás pozitívumait. Kiemelte a ha-
gyományőrzést és az identitástudat megőr-
zését szorgalmazó Kincskeresők pályázati
verseny szép sikereit, valamint a Duna-
szerdahelyen megvalósított TUDOK 2006
rendezvényt, amely a magyar nyelven
megírt és előadott természettudományos
diákszakdolgozatok sikeres országos se-
regszemléje volt 2006 októberében.

A Szövetség a Közös Célokért szerve-
zet részéről Pogány Erzsébet, a Pozsonyi
Központi Iroda vezetője figyelmünkbe a-
jánlotta az SZKC-irodák meglevő hálóza-
tát. Az irodák munkatársai elsősorban friss
információkkal szolgálnak az anyaország-
beli támogatások rendszeréről, segítséget
nyújtanak a diák- és pedagógusigazolvá-
nyok igénylésénél és megújításánál, tájé-
koztatnak a különféle pályázati lehetősé-
gekről. Az irodákban e-magyar pontok
működnek, és az érdeklődők rendelkezé-
sére állnak. A szélessávú internetes hoz-
záférhetőség nagyszerű lehetőséget jelent
a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók
számára, hogy többletismeretekhez, tudás-
hoz jussanak egyszerű, kényelmes módon.

A fórumon a Rákóczi Szövetség alapít-
ványát, a Csehországi és Szlovákiai Ma-
gyar Kultúráért Alapítványt Rákóczi
Krisztián és Zilizi Zoltán képviselték.

Rákóczi Krisztián, aki egyetemistaként
Dunaszerdahelyről került Budapestre,
elmondta, hogy a magyarországi civil
szektor részéről adományozott összegből
az idén nagyarányú támogatásban, mint-
egy 10 000 Ft-nyi ösztöndíjban részesültek
a magyar iskolába belépő gyermekek Szlo-
vákia azon területein, ahol a magyarok

szórványban élnek, továbbá azon váro-
sokban, amelyekben nagy szlovák iskolák
működnek, és elszippantják a magyar csa-
ládok gyermekeit (a szülőkre az iskolavá-
lasztásban hat például Pozsony közelsége).
A többi területen a magyar tannyelvű isko-
lák elsősei közül azok kaptak ösztöndíjat,
akik családjában legalább három gyermek
van, vagy beutazók, mert a községben, a-
hol laknak, nincsen magyar tannyelvű is-
kola. Néhány régióban – így például a So-
morja és Vidéke Kulturális Társulás von-
záskörzetében is – ezt az ösztöndíjat az
itthoni szponzorok (OTP banka Slovens-
ko, Slovnaft) támogatásából valósították
meg. Így pl. Somorján az első osztályba
lépők közül 92 diák szülője vehette át
2006. szeptember 12-én az 1400 korona
értékű ösztöndíjat.

Rákóczi Krisztián arról is szólt, hogy a
karácsonyváró óvodai vagy községi ün-
nepségekre a Nemzeti Civil Alapprog-
ramhoz benyújtott pályázatnak köszönhe-
tően ajándékcsomag készült minden ma-
gyar csoportba járó óvodás részére. Aján-
dékcsomag készült azoknak is, akiket a he-
lyi óvodai programfelelősök megszólíta-
nak azzal, hogy vegyenek részt az óvodai
karácsonyváró ünnepen, és tavasszal ma-
gyar óvodai csoportba iratkozzanak be.

A Gramma Nyelviroda munkatársa,
Szabómihály Gizella előadásában a tan-
nyelvválasztást a nyelvész szemszögéből
közelítette meg. Arról beszélt, miben segít-
hetnek a tudományos ismeretek a szülő-
nek, amikor tannyelvet választ gyereké-
nek, miért javasolja a nyelvész az anya-
nyelvű oktatást.

A hallgatóság figyelmébe ajánlotta
Göncz Lajos A tannyelvválasztás a ki-
sebbségi régiókban c. cikkét, amely a Vaj-
daságban megjelenő Új Kép pedagógiai
folyóirat IX. évfolyamának 2005. áprilisi
4-i számában olvasható. Göncz Lajos a
pszichológiai tudományok doktora, az Új-
vidéki Egyetem pszichológia tanszékének
professzora.

Ekecsen Polák László polgármester
szavaiból az derült ki, hogy nagyon jó az
önkormányzat együttműködése az Arany
János Magyar Tannyelvű Alapiskola veze-
tésével és tantestületével, hasonlóképpen
a helyi óvodával. Az iskola igazgatója,
Tóth Mária is dicsérő szavakkal jellemez-
te az együttműködést a fenntartóval.

Rostás László, a Nagymegyer és Vidé-
ke Célalap elnöke – nem pedagógusként
is – már több éve tevékenykedik az anya-
nyelvű iskolák és óvodák javára. Hozzá-
szólásában rámutatott arra, hogy gyakran
kishitű beidegződések rabjai vagyunk, a
magyar nyelven elkészített táblázatba is
hajlamosak vagyunk beírni iskolánkat,

óvodánkat és lakhelyünket is szlovákul, és
nem az anyanyelvünkön.

A nyárasdi alapiskola igazgatója, Ta-
kács Zsuzsa és a nagymegyeri alapiskola
vezetője, Nagy Ernő örömmel fogadták
a Gramma Nyelviroda írásban is hozzáfér-
hető anyagait az iskolai kétnyelvű felira-
tokhoz, továbbá Szabómihály Gizella írá-
sát az emberi nyelvi jogokról (alapvető do-
kumentumok és témák, valamint biblio-
gráfiai áttekintés).

Az anyanyelven való művelődés szem-
pontjából hallatlanul fontos beiratkozási
program témája mellett a résztvevők meg-
vitatták az iskolával, óvodával kapcsolatos
hivatalos nyelvhasználat problémakörét,
valamint az anyanyelv használatát a
községi és városi hivatalban.

A túlnyomórészt magyarok által lakott
településeken az utcákon és a tereken, üz-
letekben és egyéb lakosságot informáló
táblákon megjelenő szövegek sokszor nem
tartalmaznak információt magyarul, vagy
ha igen, megalázkodó módon, csak apró
betűvel. Ezek a magyar feliratokat nélkülö-
ző tájékoztató szövegek nem tükrözik a ki-
sebbséghez tartozók azon jogát, amely pe-
dig az államnyelv védelméről szóló tör-
vényben is megjelenik.

Ez az általunk sokszor és joggal bírált
– az államnyelv védelméről szóló – tör-
vény kimondja, hogy a településeken a la-
kosságot tájékoztató szövegek megjelenít-
hetőek a kisebbség nyelvén is, azzal a fel-
tétellel, hogy az információ a kisebbség
nyelvén az államnyelven megjelenített
szöveg után következzék, ugyanolyan be-
tűtípussal és formában. Sokszor mi ma-
gunk magyarok nem élünk ezzel a lehető-
séggel.

Hasonlóképpen azzal sem, hogy a ma-
gyar tanítási nyelvű iskola, a magyar óvo-
da hivatalos elnevezésében – a körpecsé-
ten is – szerepelhet a település neve ma-
gyarul is, amennyiben az adott településen
a magyarok százalékaránya meghaladja a
20 %-ot. Pedig erről is törvény rendelke-
zik: a tanügyi igazgatásról és az oktatás-
ügyi önkormányzatokról szóló 596/2003-
as törvény 21. paragrafusában megtaláljuk
az erre vonatkozó pontokat.

A fórumok tervezetét Hecht Anna dol-
gozta ki, a helyi szervezőmunkát az
SZMPSZ Dunaszerdahelyi TV elnöke,
Gúgh Béla koordinálta, a helyi szervező
Dunaszerdahelyen Fekete Anikó, a Ko-
dály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
igazgatóhelyettese volt, Ekecsen Tóth
Mária, az Arany János Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatója, Somorján pedig
Horváth Lajos, a Somorja és Vidéke Kul-
turális Társulás vezetőségi tagja.

Hecht Anna
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Mai világunkban, az értékek
és az értéktelenségek rendkívü-
li kínálata közepette – mégin-
kább mint a múltban – minden
egyénben felmerül a kérdés,
vajon hová tartozunk, milyen
értékekhez kötődünk, kötőd-
jünk. Gyakori döntési helyze-
tek kényszerítenek bennünket
arra, hogy tisztázzuk magunk-
ban helyünket a világban.
Nemcsak mindennapi szét-
szórtságunkat mérsékeljük, de
biztonságérzetünket, lelki e-
gyensúlyunkat teremtjük meg
azzal, ha tisztában vagyunk kö-
tödéseinkkel. Ha ezt tudatosan
nem tisztázzuk, akkor is kide-
rül, kik vagyunk, hiszen élet-
helyzeteink döntései során rá-
kényszerülünk arra, hogy színt
valljunk, így vagy úgy dönt-
sünk. Az idő szalad, s mi észre
sem vesszük, döntéseink soro-
zata közben kialakulnak nem-
csak viselkedési szokásaink,
de meghatározóvá válnak fon-
tos kötődéseink is.

Szlovákiai magyar nemzeti
közösségünk tagjai számára
sem elhanyagolható – akár vi-
lágpolgárnak, akár európainak,
akár közép-európainak, akár
nemzeti elkötelezettnek vagy
többes kötődésűnek deklarál-
ják magukat –, hogy tisztázzák
önmagukban azt, mennyire ra-
gaszkodnak szüleik, nagyszü-
leik örökségéhez, a hagyomá-
nyokhoz, a nemzet szellemi ér-
tékeihez, hogyan termelik újra
az etnikai és szocializációs
mintákat családjukban, közvet-
len környezetükben. Tisztázni-
uk kell önmaguk számára az a-
nyanyelvhez való viszonyukat,
a nyelvhez, mely nemcsak a
kommunikáció eszköze, de e
szerepénél sokkal meghatáro-

zóbb funkciót tölt be életünk
során. A fokozatosan multikul-
turálissá váló környezetünk-
ben, mindennapi érintkezése-
inkben a két- és többnyelvűség
szükségszerűséggé válik. Ilyen
körülmények között hogyan vé-
lekedünk anyanyelvünk köz-
életi szerepéről, élünk-e hasz-
nálatával, kialakulnak-e a
használatával kapcsolatos vi-

selkedési minták? Megbecsül-
jük-e azt, hogy egy nemzet kul-
turális kincsét kaptuk örökül?
Vállaljuk-e közösségünk iden-
titásjegyeit, vagy az összetarto-
zás érzése helyett csupán egyé-
ni érdekeink vezérlik cseleke-
deteinket, határozzák meg dön-
téseinket? Kérdés-e ma az,
hogy ki a magyar, a szlovák,
az angol? Aki vállalja? Akinek
a szülei azok voltak? Akinek a
gyermekei azok maradnak?
Mindegy? Fontos-e ma a kötő-
dés, ha az identitásmegőrzés
skálájának fokozatai ezernyi
változatot mutatnak a szárma-
zás, az elvégzett iskolák tanítá-
si nyelve, a rokonsági, baráti,
munkahelyi kapcsolatok, az e-

gyik vagy a másik kultúra befo-
gadásának mértéke, a különfé-
le élethelyzetek lecsapódása
vagy egyéb okok következté-
ben?

Szembesülünk a statiszti-
kákkal, a gyermeklétszám-
csökkenési hullámmal, a 2001-
es népszámlálás eredménye-
képpen az 50 ezres népesség-
szám-fogyással. Megállítható-
e közösségünk térvesztése? El-
fogadható-e számunkra az, ha
a vegyes házasságok okán az e-
gyik fél nyelvcserére kénysze-
rül, vagy a szülők gyermekeik
számára csak az egyik fél kul-
turális hagyományait adják
tovább? És miként vélekedünk
arról, ha a magyar szülők –

A beiratkozások kapcsán
Az ember hasznos élete, akár a gabonamagvaké, azzal

a törvényszerű fordulattal indul, hogy a mindenkori szol-
gálatos kezek begyűjtik. Behordják valahová az eszmék
szérűibe, a szétszórtságból a közösbe, közösségi asztagok
melegébe.

Sütő András: Nagyenyedi fügevirág

Az ipolysági óvodások átveszik a Rákóczi Szövetség
ajándékcsomagját

nem vegyes házasságban –
gyermekeik számára a többsé-
gi nyelvű iskolát választják?
Hogyan viszonyulunk az ön-
magukat feladókhoz, a közös-
ségünket elhagyókhoz? A vá-
rosok lakótelepein, a szórvány-
területeken, a nyelvhatár men-
tén élőkön, az elmaradásra ítélt
térségek tömegein hogyan csa-
pódik le az asszimilációs ha-
tás?

Bizonyára vannak különle-
ges helyzetek és vannak furcsa
magyarázatok. Hogy milyen
körülmények befolyásolják
leginkább a magyar nemzetisé-
gű szülőket abban, hogy gyer-
mekük számára nem a termé-
szetesnek tűnő döntést hozzák

az iskolai beiratkozáskor,
illetve melyek azok az okok,
melyek hivatkozási alapul
szolgálnak többeknek? Az o-
kok között szerepelnek a kö-
vetkezők:
– a szülők elszenvedett kudarc-
élményei, melyek őket hiányos
szlovák nyelvtudásuk miatt ér-
ték a munkahelyen, vagy má-
sutt;
– a munkahelyi ráhatások, a fő-
nök elvárásai az alkalmazás-
ban levő szülővel szemben;
– az asszimilációtól remélt elő-
nyök, melyeket a siker, a kar-
rier érdekében tesznek;
– vegyes házasságokban a „bé-
kesség kedvéért”, hiszen „egy-
szerűbb” az a megoldás, ami-
kor az egyik fél feláldozza i-
dentitását;
– az iskolával szembeni elége-
dettség hiánya, mely az iskola
nevelőmunkájának módsze-
reit, formáját kérdőjelezi meg;
– a szülő és az iskola megrom-
lott viszonya személyi sérel-
mek, konfliktusok miatt;
– elégedetlenség a szlovák
nyelv oktatásának színvonalá-
val;
– elégedetlenség az idegen-
nyelv- és az informatikaoktatás
színvonalával;
– a magyar iskola kedvezőt-
lenebb fekvése a lakóhelyhez
képest,
– a szülők közömbössége, fele-
lőtlensége az identitás megőr-
zésének kérdésében;
– mások példájának követése
főleg egyéni érdekek miatt;
– történelmi időszakok lecsa-
pódásai – melyek tudat alatti
szorongásokból táplálkoznak.

Bizonyára a befolyásoló kö-
rülmények és az okok száma a
felsoroltaknál jóval több.

Mi pedagógusok azzal já-
rulhatunk hozzá a beiratkozási
eredmények javításához, ha
tisztességes munkával minősé-
gi, jó iskolákat működtetünk,
diákjaink érdekében, a szülők
és önmagunk megelégedésére,
örömére.

Pék László
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Néhány jellemző adat a szlovákiai
magyar oktatásról és iskoláinkról az is-
kolaválasztás szemszögéből.

A szlovákiai alapiskolákban a 2006/
2007-es évben összesen 508 130 diák
tanul. Ebből 33 964 diák látogat magyar
tanítási nyelvű iskolát (6,68 %). Közü-
lük 989-en járnak egyházi iskolába. /1.
táblázat/

A 252 magyar tanítási nyelvű alap-
iskolából (a továbbiakban MTNY AI)
126 teljes szervezettségű (1–9. évf.), és
ugyancsak 126 alsó tagozatos iskola.
További 33 közös (szlovák–magyar)
igazgatású iskolában vannak magyar ta-
nítási nyelvű osztályok. Ezen kívül 29
speciális iskolában, illetve osztályban
1307 tanuló részesül magyar nyelvű ok-
tatásban. /2. táblázat/

Az alsó tagozatos iskolák között sok
a kisiskola. A 2004/2005-ös tanévben
az alsó tagozatos iskolák felében, 69 is-
kolában 20-nál kevesebb gyermek járt,
ebből 25 iskolában 10-nél kisebb volt
a diáklétszám. Azóta 6 kisiskola szűnt
meg.

A magyar nemzetiségű tanulók 17 %-
a jár ma szlovák tanítási nyelvű alapis-
kolába. 15 éve ez az arány még 25,33
% volt, ami azt jelentheti, hogy az évek
változásával a magyar nemze-
tiségű diákok szlovák tanítási
nyelvű iskolába íratása vissza-
esett, így a korosztály várható
asszimilálódása is jelentősen
lelassulhat. A változás a 3. szá-
mú táblázatban nyomon követ-
hető.

A 2006/2007-os tanévben
az előző évhez képest az ösz-
szes diák száma 24 058 diák-
kal csökkent, ebből a magyar
iskolák diákjainak a csökkené-
se 1353. Évente megközelítő-
leg 1000-1500 magyar diákkal
van kevesebb a magyar tanítási
nyelvű alapiskolákban.

Helyzetkép iskoláinkról a beiratkozások tükrében

Az iskola 
fenntartója

Az összes 
diák száma

Magyar 
nemzetiségű 
diákok száma

MTNY AI-
ban tanulók 

száma

SZTNY AI-
ban tanulók 

száma

Más TNY AI-
k tanulóinak 

száma

Állami     505 378          41 235       34 341       470 043              994    
Egyházi       25 172            1 045            976         24 196            - 
Magán         1 638                   5            -        1 501              137    

Összesen     532 188          42 285       35 317       495 740           1 131    
     % 100     6,64 93,15% 0,21

Az iskola 
fenntartója

Az összes 
diák száma

Magyar 
nemzetiségű 
diákok száma

MTNY AI-
ban tanulók 

száma

SZTNY AI-
ban tanulók 

száma

Egyéb TNY 
AI-k tanulói-
nak száma

Állami   481 652           39 862        32 975       447 860              817    
Egyházi     24 207             1 061             989         23 218            - 
Magán       2 271                    6            -        2 086              185    

Összesen   508 130           40 929        33 964       473 164           1 002    
      % 100 6,68 93,12 0,2

Az alapiskolák diákjainak megoszlása atanítási nyelv alapján
Szlovákiában a 2005/2006-os tanévben

A SZTNY alapiskolákban tanuló magyar nemzetiségű diákok száma: 6 918.
A MTNY alapiskolákban tanuló szlovák nemzetiségű diákok száma: 542

a 2006/2007-es tanévben

1. táblázat

A fenntartás 
formája

Magyar nevelési 
nyelvű óvoda

Magyar–szlovák kö-
zös igazgatású óvoda

Magyar nevelési nyel-
vű csoportok száma

Gyermekek 
létszáma

Állami 274 79 504 8 798
Magán - - - -

Egyházi 4 - 6 124

A fenntartás 
formája

Magyar tanítási 
nyelvű iskola

Magyar–szlovák kö-
zös igazgatású iskola

Magyar tanítási nyel-
vű osztályok száma

A tanulók 
létszáma

Állami 118 16 897 17 722
Magán - - - -

Egyházi 8 - 39 553

A fenntartás 
formája

Magyar tanítási 
nyelvű iskola

Magyar–szlovák kö-
zös igazgatású iskola

Magyar tanítási nyel-
vű osztályok száma

A tanulók 
létszáma

Állami 122 17 927 15 253
Magán - - - -

Egyházi 4 - 32 436

Speciális alapiskola
Alapiskola speciális 

osztállyal
Összesen

29 13 42
133 22 155
1119 188 1307

Iskolák száma
Osztályok száma

Diákok száma 1–9. évf.

Alsó tagozatos alapiskolák

Óvodák

Teljes szervezettségű alapiskolák

Kimutatás a magyar speciális alapiskolákról a 2005/2006-os tanévben
2. táblázat

Magyar tanítási nyelvű
intézmények
statisztikája

a 2006/2007-es
tanévben

/Befejezés a 7. oldalon/
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a Tőketerebesi, a Nagykürtö-
si, a Szenci és a Nyitrai járás-
ban választják a szlovák isko-
lát, míg a nemzetiségükhöz
leginkább ragaszkodók a Ri-
maszombati és a Nagyrőcei
járásban élnek. Furcsa módon
ezt az eredményt a gazdasági
körülmények romlása és a
magyarságát vállaló roma la-
kosság gyermekvállalási ked-
ve segítette elő. Sajnos, az is-

magyar 
nemzetiségű

M TNY AI-
ba jár

SZTNY 
AI-ba jár

%

1991/1992 63 025 47 060 15 965 25,33
1996/1967 54 392 42 452 11 940 21,95
2001/2002 50 304 40 892 9 412 18,71
2006/2007 40 929 33 964 6 965 17,02

A magyar tanulók száma

A magyar iskolák diákjai-
nak arányszáma az összes di-
ákhoz képest az utóbbi évek-
ben nem csökkent, sőt az
utóbbi 2 évben emelke-
dett. /1. és a 4. táblázat/

Az arányszám növeke-
désére, de rosszabb eset-
ben is csak a stagnálására
a következő okok miatt
kerülhetett sor:

– Az asszimiláció első
hulláma lezajlott, az utób-
bi években csökkent a ma-
gyar diákok száma a szlo-
vák iskolákban. (Az OIPI
statisztikai adatai szerint:
míg a 2005/2006-os tanév-
ben 6918 magyar diák járt
szlovák tanítási nyelvű a-
lapiskolába, addig a ma-
gyar tanítási nyelvű alapis-
kolákat 542 szlovák nem-
zetiségű diák látogatta.

– Kedvezőbb politikai
légkör, az alapiskolák a
helyi önkormányzat fenn-
tartásában működnek.

– A magyarokhoz kötő-
dő roma lakosság javítja a
születési statisztikát, de ter-
jed a többgyermekes csa-
ládmodell.

– A civil szervezetek,
elkötelezett emberek és a
magyarországi támogatá-
sok segítik az iskolák mű-
ködését, a szülők és az is-
kola kapcsolatát.

A magyar tanítási nyelvű
iskolák beiratkozását tekintve
területileg nagy eltérések mu-
tatkoznak. A járások statiszti-
káit elemezve kitűnik, hogy
több járásban a felnőtt lakos-
ság nemzetiségi arányszámá-
hoz képest 10-14 %-kal keve-
sebb gyermek jár magyar ta-
nítási nyelvű iskolába, tehát
egy-két évtizeden belül a nem-
zetiségi arányszám ilyen mér-
tékű csökkenésére számítha-
tunk. A legnagyobb veszteség
az Érsekújvári, a Vágsellyei,
a Nagykürtösi, a Galántai és
a Tőketerebesi járásban fog
mutatkozni. (5. táblázat)

A magyar nemzetiséget ma
még vállalók közül legtöbben

koláknak a roma tanulók szá-
mát jelző statisztikája nem
tükrözi a valóságot, hiszen o-
lyan településeken, mint Ri-
maszécs, Torna, Bátka vagy
a füleki Mocsáry Lajos AI
statisztikájában nem szerepel
roma nemzetiségű diák.

Az első évfolyamba beíra-
tott diákok létszáma az OIPI
hivatalos statisztikáiban nem
található, erre vonatkozó ada-

tokat csak a Rákóczi Szövet-
ség statisztikáiból nyerhe-
tünk. Az adatbázisok csak az
első évfolyam diáklétszámait
jelzik, melyek az osztályis-
métlők számát is tartalmaz-
zák. A 2006/2007-os tanév-
ben a magyar iskolák elsősei-
nek 10 %-a az osztályismét-
lők, a tanévet tavaly megsza-
kítók közül került ki.

Pék László

3. táblázat

Felhasználva a Magyarok Szlo-
vákiában – Oktatásügy (1989–
2006) kiadvány adatai, 98 old.,
Fórum Kisebbségkutató Intézet,
2006

4. táblázat

A magyar és szlovák tanítási nyelvű iskolák /osztályok/ és diákjaik száma
Forrás: Oktatási Információs és Prognosztikai Intézet

óvoda 4 052 3 642 0 344 241 458 224 737 15 103 6,72%
alapiskola 2 302 2 039 0 245 724 248 674 282 48 756 7,23%
óvoda 3 343 2 892 106 297 174 436 160 855 12 350 7,68%
alapiskola 2 547 2 194 31 307 675 813 628 720 46 323 7,37%
speciális i. 412 372 18 22 29 947 28 499 1 448 5,08%
óvoda 3 310 2 896 102 275 161 818 151 143 9 860 6,52%
alapiskola 2 471 2 160 28 273 671 706 625 873 45 092 7,20%
speciális i. 381 348 18 15 30 736 29 196 1 540 5,27%
óvoda 3 263 2 857 101 279 154 232 144 157 9 512 7,00%
alapiskola 2 447 2 137 29 271 650 966 607 246 42 980 7,08%
speciális i. 377 346 17 14 30 867 29 324 1 543 5,26%
óvoda 3 243 2 827 102 277 150 587 140 563 9 313 6,62%
alapiskola 2 406 2 099 35 262 626 645 585 155 40 892 6,99%
speciális i. 437 401 21 15 32 244 30 673 1 571 5,12%
óvoda 3 235 2 826 98 275 151 125 140 938 9 484 6,72%
alapiskola 2 396 2 089 37 259 602 360 562 423 39 347 6,99%
speciális i. 445 410 22 13 32 494 30 924 1 570 5,07%
óvoda 3 210 2 806 96 278 150 718 140 602 9 566 6,80%
alapiskola 2 387 2 081 35 260 580 791 542 464 37 736 6,96%
speciális i. 442 409 20 13 32 039 30 560 1 479 4,84%
óvoda 3 046 2 649 92 275 149 232 139 144 9 542 6,86%
alapiskola 2 342 2 033 35 262 557 328 520 089 36 398 6,99%
speciális i. 435 401 20 14 32 782 31 324 1 458 4,65%
óvoda 2 945 2 562 79 277 141 814 132 504 8 890 6,71%
alapiskola 2 304 1 999 35 256 532 188 495 740 35 317 7,12%
speciális i. 430 395 21 14 330 135 31 557 1 478 4,68%
óvoda 2 928 2 557 79 278 136 514 130 807 8 922 6,82%
alapiskola 2 283 1 985 33 252 508 130 473 164 33 964 7,18%

Az iskolák száma A diákok létszáma
tanítási nyelv tanítási nyelv

szlovák magyar

A magyar és 
szl. nyelven 
tanuló diá-
kok aránya 

%-ban

1989

Év
összesen

össze-
sen szlovák

szlov.-
magy.

magyar

1994

1999

2000

2001

2006

2002

2003

2004

2005

/Befejezés a 7. oldalról/
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Az alábbiakban a Selye
János Egyetem Comenius
Pedagógiai Intézetét érintő

A Comenius Pedagógiai Intézet hírei

eseményekről, rendezvé-
nyekeről adunk rövid, hír-
szerű összefoglalót.

(2006. november – december)

November 9-én a szádal-
mási alapiskola adott otthont
a Kárpát-medencei magyar
kisiskolák szakmai fórumá-
nak. A találkozó díszvendége
és egyik előadója Lezsák Sán-
dor, a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének alelnöke
volt. A kisiskolák szlovákiai
helyzetéről, problémáiról és
lehetőségeiről – Szigeti László
parlamenti képviselő és Pék
László, az SZMPSZ elnöke
mellett – Fodor Attila, a Co-
menius PI igazgatója tartott
előadást Kisiskolák kistérségi
együttműködésben címmel.

*
November 10-én Király-

helmec önkormányzata okta-
tásügyi osztályának felkérésére
Fodor Attila, a Comenius PI
vezetője előadást tartott a helyi
magyar és a szlovák alapisko-
lában Partnerközpontú műkö-
dés és iskolafejlesztés címmel.
Az előadás a fenntartó által
megrendelt kérdőíves igény- és
elégedettségmérés szakmai
előkészítését szolgálta.

*
Ugyanezen a napon délután

Királyhelmecen, az SZMPSZ
Tőketerebesi Területi Választ-
mánya szervezésében oktatási
fórumra került sor polgármes-
terek, iskolavezetők és iskola-
tanácstagok számára. Szigeti
László parlamenti képviselő az
időszerű oktatásügyi helyzetről
és a várható változásokról, Fo-
dor Attila az iskolatanácsok
jogi szabályozásáról, feladatai-
ról és az iskolafejlesztésben
rejlő szerepükről és lehetősé-
geikről tartott előadást.

*
November 16-a és 18-a kö-

zött került sor a Selye János E-

gyetem és a Comenius PI szer-
vezésében zajló vezetőképző
program harmadik képzési
blokkjára. Az Emberi erőfor-
rások menedzselése című 20 ó-
rás modul előadója Tóth Béla,
a szegedi Közoktatási Vezető-
képző Intézet oktatója volt.

*
November 20-án Búcson

tartott előadást Csík Zoltán, a
Comenius PI főmunkatársa pe-
dagógusok részére a diagnosz-
tikus fejlődésvizsgáló rend-
szerről és annak gyakorlati al-
kalmazásáról.

*
November 22-én Zselízen

körzeti oktatási fórumot
szervezett a helyi magyar tan-
nyelvű gimnázium, az iskola
SZMPSZ-alapszervezetével
együttműködve. A Kistérségi
oktatástervezés és együttműkö-
dés elnevezésű fórumon Fodor
Attila a kistérségi együttműkö-
dés gyakorlati lehetőségeiről
tartott előadást.

*
November 23-án Komá-

romban Csík Zoltán vezeté-
sével szakmai megbeszélésre
került sor a DIFER-mérések-
ben részt vevő pedagógusok
részvételével. A megbeszélés
fő témája a mérések egyéni és
osztályszintű kiértékelő prog-
ramjának működése, valamint
a soron lévő előadások tartal-
ma volt.

*
November 24–25-én immár

hetedik alkalommal rendezte
meg az SZMPSZ Óvodape-
dagógiai Társasága – a galán-
tai regionális pedagógiai köz-
pont és a Comenius PI társszer-
vezésében – Deákin az orszá-
gos óvodapedagógiai konfe-

renciát. Az Édes többlet – ér-
zelmi intelligencia fejlesztése
az óvodában c. szakmai ta-
nácskozáson a Comenius PI
szakemberei közül Fodor At-
tila előadást tartott az óvoda-
pedagógusok szakmai tovább-
képzésnek szerepéről az óvo-
dafejlesztésben, Szabó Edit
szaktanácsadó pedig szekció-
foglalkozást vezetett kommu-
nikáció és együttműködés té-
makörben.

*
November 30-án az érsek-

újvári Czuczor Gergely A-
lapiskolában, az SZMPSZ te-
rületi választmánya által szer-
vezett Őszi Szakmai Napok
keretében került sor arra a
nyolcórás továbbképzésre, a-
mely a kritikus alapkészségek
fejlődéséről, fejlesztéséről, a
DIFER elméletéről és gyakor-
latáról szólt. A képzést a Co-
menius PI munkatársai /Berez-
nai Malvin, Csík Zoltán, Kocs-
kovics Gabriella és Markovics
Tímea/ vezették.

*

December 9-én az ipolysá-
gi Pongrácz Lajos Alapisko-
lában került megrendezésre a
Honti Pedagógusok 4. Talál-
kozója. A találkozó plenáris ré-
szében Albert Sándor, a Selye
János Egyetem rektora A XXI.
század kihívásai a közoktatás-
ban és a Selye J. Egyetem, Fo-
dor Attila, a Comenius PI igaz-
gatója Kistérségi együttműkö-
dés az oktatásban címmel tar-
tott előadást a mintegy 90 főnyi
hallgatóságnak. A közös részt
követő szekcióüléseken a Co-
menius PI munkatársai három
előadást tartottak: Markovics
Tímea (óvodai szekció) az óvo-
dáskorú gyermekek alapkészsé-
geinek diagnosztizálásáról és
egyéni fejlesztéséről adott elő,
e témát fejtette ki Csík Zoltán
(alapiskola, alsó tagozatos
szekció) az alsó tagozatos ta-
nulókra vonatkoztatva, míg
Fodor Attila (iskolavezetés
szekció) az ellenőrzés és érté-
kelés helyét és szerepét vázolta
fel az intézményfejlesztésben.

Fodor Attila

November 24-én Búcson
körzeti szakmai továbbkép-
zést szervezett a Katona Mi-
hály Alapiskola, együttmű-
ködve a Comenius Pedagógiai
Intézettel. Az immár hagyomá-
nyos Katona Mihály-napok

keretében szervezett program
előadója Földi Rita /képün-
kön/ kiváló és közismert ma-
gyarországi pszichológus. Té-
mája a viselkedési és tanulási
zavarok szakszerű pedagógiai
kezelése volt.



2007. január   PEDAGÓGUSFÓRUM          11

A Kárpát-medencei peda-
gógusszövetségek közül a
Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség és a Romániai
Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége az elmúlt év decem-
berében tartotta megalakulá-
suk 15. évfordulójára szerve-
zett ünnepi közgyűlését.

Erről tájékoztatott Jókai
Tibor, az SZMPSZ irodave-
zetője.

Kezdetben valamennyi
szövetség – helyi igényektől
függően – másféle prioritá-
sokat tűzött zászlajára.

Kárpátalján fő feladatnak
tekintették az önálló magyar
főiskola megalapítását, a-
mely immár tíz éve működik
Beregszászon, ugyanitt talál-
ható a KMPSZ országos köz-
pon tja is (elnöke Orosz
Ildikó). Köztudott, hogy Ká-
rpátalján a magyarok több-
sége szórványban él, ahol
előzőleg sem magyar tanítási
nyelvű iskola, sem pedig ó-
voda nem működött. A főis-
koláról kikerült pedagógu-
sok java része vállalja a szü-
lőföldön való maradást és a
szórványban élő magyarság
oktatását.

Tíz éve minden nyáron
szervezik a pedagógusok
nyári továbbképzését, a Köl-

csey Nyári Akadémiát, ame-
lyen az elmúlt években a
felvidéki pedagógusok is
részt vettek.

Ukrajnában már létezik a
kötelező pedagógus-tovább-
képzési rendszer , s a kárpát-
aljai kollégák elérték, hogy
e nyári akadémiabeli képzé-
sek egy részét akkreditálták
– a résztvevők elvégzésüket
követően erről államilag el-
ismert oklevelet kapnak.

A Beregszászon decem-
ber 8-án megtartott ünnepsé-
gen Jókai Tibor, az SZMPSZ
irodavezetője képviselte a
hazai és a Kárpát-medencei

pedagógusszövetségeket.
A Romániai Magyar Pe-

dagógusok Szövetsége de-

Ünnepeltek a Kárpát-medencei magyar
pedagógusszövetségek

cember 16-án Szovátán a
Teleki Oktatási Központban

tartotta ünnepi közgyűlését.
Hazai pedagógustársadalmun-
kat Pék László, az SZMPSZ
országos elnöke és Jókai Ti-
bor képviselte.

A RMPSZ központi irodá-
ja Csíkszeredában működik
(elnöke Lászlóffy Pál). Tevé-
kenységüket négy sajátos ok-
tatási központjukban (Csík-
szeredán, Nagyváradon, Ko-
lozsváron és Szovátán) koor-
dinálják. Szovátán működik
a Teleki Oktatatási Központ,
ami méltó helyszíne a több-
napos szakmai továbbképzé-
seknek, konferenciáknak, ta-
nulmányi versenyeknek és
szaktáboroknak. Tizennégy
éve nagy sikerrel rendezik a

Bolyai Nyári Akadémiát, a-
mely a résztvevők létszámát
tekintve (évente csaknem
1200 fő) a Kárpát-medence
legnagyobb magyar pedagó-
gus-továbbképzésének szá-
mít. A felvidéki magyar pe-
dagógusok nyaranta egyre
nagyobb létszámban vesznek
részt ezen a továbbképzésen.

Bízunk abban, hogy Ro-
mánia EU-s csatlakozását
követően e „nagytestvérünk-
kel” több uniós projektbe kö-
zösen kapcsolódhatunk be.
Ekképp évközben is több-
ször találkozhatnának kollé-
gáink, hogy aprólékosabban
megismerkedjenek az itteni-
ottani oktatási rendszerrel, e-
redményeinkkel és gondja-
inkkal. Erdélyben régi híres
iskolák, líceumok működ-
nek, amelyek szellemiségét,
oktatási módszereit érdemes
volna tanulmányoznunk.

A Kárpát-medencében a
legjobban megfélemlített és
önmagába zárt magyar peda-
gógus saját magát fel- és ki-
találva fölállt, az anyanem-
zet segítségével tervezte meg
mindennapjait és alakította,
tágította kisebbségbe szorult
életét, és szakmai elhiva-
tottságának szerzett hitelt,
megbecsülést.

/orbánmónika/
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Ezek alapján kaptam a felkérést Ádám
Zitától, az SZMPSZ alelnökétől egy
módszertani délelőtt levezetésére, amiben
bemutatok néhány foglalkozást a gyakor-
latban is. A módszertani délelőttöt 2006.
december 11-ére terveztük. A tavalyi első-
seim most már másodikosok lettek, és egy
kicsit újítani is kellett a foglalkozások me-
netének megtervezésénél. Figyelembe kel-
lett vennem az értelmi szintjüket és a tan-
anyagot is. Mivel a téli ünnepkör kellős kö-
zepén tartottunk, vezető témának a Mikulást
választottam. Igyekeztem úgy felépíteni a
foglalkozásokat, hogy a különböző kompe-
tenciák fejlesztéséhez a Mikulás-témát,
mint eszközt, felhasználhassam.

December 11-én kellemes, kb. húsz fős
pedagóguscsoport gyűlt össze Rimaszé-
csen. Nagy érdeklődéssel ültek be a terem-
be, mert nem volt előttük egészen világos,
hogy mit is várhatnak ettől a délelőttől. U-
gyanolyan átlagos iskola, ugyanolyan átla-
gosak a gyerekek, sőt a környezet is, mint
ahol minden jelen levő pedagógus tanít. Mi
újat is tudnak itt mutatni? Én ugyanolyan
érdeklődve figyeltem az arcokat, hogy va-
jon megfelelő választ tudok-e nekik adni a
délelőtt folyamán. Izgultam, hogy milyen
elvárásaik vannak velem szemben. Bíztam
benne, hogy azért mindenki haza tud majd
vinni egy kis szeletet, egy új ötletet.

A megnyitó után aztán elkezdődött a
munka. A gyerekek bevonultak, és elhelyez-
kedtek a foglalkozás első részéhez félkör-
ben a tornaszivacsokon. Hogy a feszültséget
oldjuk, zenés motivációval kezdtünk. Egy
tanulót beöltöztettünk Mikulásnak. A társai
mondták meg, hogy melyik ruhadarab hová
is való. A Mikulás egypár mondattal bemu-
tatkozott, mi köszöntöttük őt egy dallal, az-
tán választott magának segítőket. Rénszar-
vast és krampuszokat. Aztán ritmushang-
szerek kíséretében megutaztattuk őket a te-
rem körül.

A foglalkozás ezen része lehetőséget a-
dott a kommunikációs képességek, a rit-
muskészség, a fantázia és hallás fejlesztésé-
re, ugyanakkor szerepjáték formájában a-

zok a gyerekek is kinyílhattak, akik más hely-
zetben elzárkóznak a megnyilvánulásoktól.

Következett a gyerekek tudásának feltér-
képezése a Mikulás témakörben. Felírták a
táblára mindazokat a gondolatokat, amik e-
szükbe jutottak ezzel kapcsolatban.

Itt egymásnak javították a helyesírási hi-
bákat, egymás gondolataira építettek és vit-
ték tovább. Segítettek, ha valamelyik tár-
suknak gondot okozott az egyes szavak le-
írása. Ennél a feladatnál mindenki azt írhat-
ta le beleszólás nélkül, ami éppen az eszébe
jutott. Nem kaptak jelzést, hogy most írás-
óra vagy magyaróra van, egyszerűen együtt
voltak a Mikulás szellemében, egy nagy
csoportban gondolkodtak. Mivel én is a cso-
porthoz tartoztam, nekem is megvoltak a
magam gondolatai, de én nem írtam fel a
táblára, hanem szótagokra szétszedve külön
borítékokba tettem. Tudom, hogy a gyere-
kek kíváncsiak, ezért a már megszokott cso-
portokban összerakhatták a szavakat, amik-
re én gondoltam. Mikor készen voltak, min-
den csoportból valaki fel is olvasta. Itt észre
sem vették, hogy az olvasási készségük mel-
lett a megfigyelést, a logikai gondolkozást
és a térlátást is nagymértékben fejlesztettük.

A megérdemelt szünet után megbeszél-
tük az egyes gondolatokat, és mélyebben
foglalkoztunk velük. A tankönyvből kike-
resték, hogy valójában honnan ered a miku-
lási szokás, és ezzel kapcsolatban az egyik
társuktól meg is tanultak egy kis verset.

Itt megpróbáltak kutatni, információt ke-
resni, és úgy olvasni, hogy velem is meg
tudják osztani a találtakat. Második osztály-
ban ez még nehéz feladat volt, de a gyerekek
nem vették kötelezőnek ezt a tevékenységet,
mert megint a kíváncsiságukra alapoztam.
Többek között ilyen formában is lehet az
értő olvasást fejleszteni. A gyengébb tanu-
lókkal ezalatt külön foglalkoztam. Az olva-
sottak megbeszélését és a verstanulást köve-
tően még a szöveggel is volt időnk foglalkoz-
ni. A délelőtt folyamán váltakozva – frontá-
lisan és csoportosan – is dolgoztak a tanulók.

Ezt a részt egy mozgásosabb követte, a-
hol a csoportoknak egy-egy szituációt kel-

lett megoldani. Természetesen ez is kapcso-
lódott a nap témájához.

Lehetőségük volt az otthon szerzett tapasz-
talataikra, szokásaikra építeni. Nekem is le-
hetőségem volt meglátni azokat a hiányos-
ságokat, amikre oda kell figyelni (alapvető
kommunikációs hibákra, a szavak helytelen
sorrendjére, különböző helyzetekben a visel-
kedési hibákra, a mondatok felépítésére).

Az utolsó rész a fantáziára épült. Ezt a
térlátás, a matematikai kompetenciák fej-
lesztésére használtam fel. A Mikulás házá-
hoz kellett valahogy eljutni, de nem volt u-
tunk és járművünk sem. Ezt a gyerekeknek
kellett megépíteniük. Közbeiktattak újság-
papírból készült hegyeket, amiket a csopor-
tok készítettek, az utat pedig krepp-papír-
csíkokból rakták ki. A járművek ők maguk
voltak. Az utakon kerestek egyenes szaka-
szokat, amiket meg is jelöltek és le is mér-
tek. A méréseket lejegyezték, és összeha-
sonlították a szakaszok hosszúságát.

A foglalkozás e része nagymértékben le-
kötötte a gyerekeket. Problémát oldottak meg,
próbálkoztak, építettek, mozogtak és gondol-
koztak. A füzetben is szívesen dolgoztak,
mert a saját munkájukat jegyezték le.

A foglalkozás végén elmondták, hogy mi
újat tanultak a délelőtt folyamán, és hogyan
érezték magukat.

A délelőtt és az azt követő szakmai be-
szélgetés végén úgy érzem, választ tudtam
adni arra, hogy körülbelül mi is az a projekt-
oktatás a gyakorlatban, és meg tudtam mu-
tatni, hogy bárki képes örömet szerezni a
gyerekeknek az iskola falain belül is, ha egy
kicsit odafigyel a tanítási órák megtervezé-
sére, a gyerekek érdeklődésére és személyi-
ségére. Sok munkát igényel, de ez közelebb
hozza egymáshoz a pedagógust és a tanulót.
Ezért megéri.

Én minden kedves kollégának kívánom,
hogy ez sikerüljön, és egymás tapasztalatait
megosztva tudjunk előre haladni.

Ezúton szeretném megköszönni Ádám
Zitának a felkérést és a támogatást, illetve
a résztvevők aktív közreműködését.

Újj Beáta

Projektoktatás a gyakorlatban
Módszertani délelőtt Rimaszécsen

A projektoktatással mostanában több
konferencia több szinten is foglalkozott.
A vele kapcsolatos elméleti ismereteket
Magyarországon különböző tanulmá-
nyokban, publikációkban már kidolgoz-
ták. Ezekből utánaolvashatunk, tanul-
hatjuk, mint új módszert. A mai gyereke-
ket ugyanis a hagyományos oktatási
módszerekkel már nehezen tudjuk le-
kötni, tanulásra serkenteni. Néhány is-

kolában az elméleti ismeretekre építve már
a gyakorlati programot is megírták. A pro-
jektoktatás lényege valójában az élmény-
szerű, tapasztalatszerzés útján történő ta-
nulás, ami nem sorolható be a hagyomá-
nyos negyvenöt perces tanítási órákba. Én
inkább foglalkozásoknak nevezem őket, hi-
szen arra törekszünk, hogy a gyerekek minél
több érzékszervét bekapcsoljuk, úgymond
aktivizáljuk.

Tavaly vettem a bátorságot, és én is
megpróbáltam valami hasonlót. Több
konferencián vettem már részt, és mindig
tanultam valami újat, amit hasznosíthat-
tam. Első osztályos tanulókkal indultunk
el a mesék útján minden hétfőn egy-egy
kalandos délelőttre. A tervezetet és a ta-
pasztalataimat pályamunka formájában
leírtam. Ezt az SZMPSZ az értékelésnél
második díjjal jutalmazta.
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Projektoktatás a gyakorlatban – bemu-
tató foglalkozás a Rimaszécsi Alapiskola
2. évfolyamában pedagógus-továbbképzés
valósult meg. Újj Beáta tanítónő tanított
a 2. évfolyamban.

A megjelentek elvárása a továbbképzés
és az előadók felé az volt, hogy a gyakor-
latban megismerkedjenek a projektokta-
tással.

A foglalkozás vezetője, Újj Beáta há-
rom tanítási egység keretén belül mutatta
meg a résztvevőknek, hogyan működik a
a projektmódszer a gyakorlatban. Ádám
Zita vezette a tanítási egységek elemzé-
sét, értékelését.

A foglalkozás a második évfolyamban
a Mikulással és a hozzá kap-
csolódó ünnepkörrel, szokás-
renddel foglalkozott, ez volt a
projekt témája, amit már meg-
előzött két másik projekt ebben
az évfolyamban (1. a szüret és
a hozzá kapcsolódó szokások;
2. az erdő, az erdő élete).

Az osztály berendezése is
utalt a nem szokványos tanulói
környezetre, az asztalok eleve
a csoportos foglalkozást kínál-
ták. A tanulók természetesnek
tartották ezt az ülésformát.

A tanórai foglalkozás első
egysége a Mikulás öltözékével indult,
amibe beöltözött egy fiúcska, majd segé-
deket, krampuszokat hívott maga mellé,
illetve egy rénszarvast is. A kikészített kü-
lönböző hangszereket birtokba véve a rit-
musérzék és az önmagunkra és másokra
figyelés jegyében halkan, majd a lehető
leghangosabban megszólaltatták a gyere-
kek a saját hangszerüket.

Közös dal eléneklésével megutaztatták
a Mikulást és társait a rénszarvas vontatta
szánon. Ezután egy gyermekhez szabott
gondolatháló építése következett: mi jut a
Mikulásról az eszedbe. A fogalom- vagy
gondolatháló már előre vetíti a vázlatkészí-
tés, a lényeges dolgok kiemelésének fon-
tosságát. A tanulók nem először találkoztak
a gondolatháló készítésével. Az írás alkal-
mával a helyesírásra is ügyeltek, hangoz-
tattak, silabizáltak. Ilyen gondolatokat
gyűjtöttek össze: Lappföld, autó, sapka, hó,
szánkó, ünnep, szarvas, csengő, krampusz,
szaloncukor, angyal, csomag, baba, maci.
Ezeket a kifejezéseket megbeszélték, miért
kerültek a Mikulás mellé.

Ezt csoportfeladat követte: mind a hat
csoport ugyanazt a feladatot kapta: hat da-
rab szétvágott négyszótagú szót kellett
összerakni, mely mind a Mikulás-ünnep-

hez kapcsolódott (rénszarvas, karácsonyfa,
hópehely, mézeskalács, csokoládé...) Eb-
ben is gyakorlatuk van a gyerekeknek, nem
volt tőlük idegen sem a feladat, sem a cso-
portos megoldás, egymás segítése. A fel-
adat a szótagolás képességének gyakorlá-
sára is kiváló, nem beszélve a sikerélmény-
ről, ami a jól megoldott feladatot kísérte.

A második tanítási egység a mit tudunk
a Mikulásról közös beszélgetéssel kezdő-
dött. A gyerekek csak szavakkal kommu-
nikáltak egymással. Ebben a családon kí-
vül óriási szerepe van az óvodának, hogy
ezt gyakoroltassa velük, hogy szokásukká
váljon a beszélgetés. A beszélgetés lénye-
ge: hogyan alakult ki a Mikulás-szokás. A

Mikulással kapcsolatos olvasmányt ön-
állóan kellett megkeresni a tankönyvben
(tájékozódás képessége). Önállóan el kel-
lett olvasni a szent Miklósról szóló nagyon
nehéz, nem másodikosokhoz szóló szöve-
get, ami hosszú is volt, s olyan szókészletet
tartalmazott, ami inkább elrettentett az ol-
vasás élményétől, mintsem megszerettette
azt. (A szöveghez tartozó illusztráció na-
gyon megzavarta a gyerekeket, a szöveg
nem a természetes párbeszédre volt ala-
pozva, leíró volt, cselekménye alig, az sem
a gyermeki világnak megfelelő. Az Apá-
czai Kiadó tankönyvéből dolgoztak a ta-
nulók.)

Megfigyelési szempont: ha elolvastá-
tok, el tudjátok mondani, honnan ered a
Mikulás-szokás. Míg a többiek fegyelme-
zetten olvastak, addig a pedagógus három
tanulóval differenciáltan foglalkozott a
táblánál: hangoztatás alapján szavakat
raktak ki a mágneses táblára.

A többiekkel megbeszélték az olvas-
mányt: ki volt szent Miklós, mit csinált, ho-
gyan segített a lánytestvéreknek (pártában
maradt lányok), hogyan vált szokássá a
Mikulás-napi ajándékozás. Fogalomma-
gyarázat következett: Törökország, leány-
testvér, házasodás, hozomány, püspöksü-

veg. Ezeket a szavakat önállóan megkeres-
ték a szövegben, aláhúzták – rögzítették a
memóriába. (Kereső olvasás, tájékozódás
a szövegben, képességek fejlesztése tör-
tént.)

Egy tanuló megtanította társait egy Mi-
kulással kapcsolatos versre: Erdő mellett
farakás, ott lakik a Mikulás... Ez jó ötlet
volt, mert a társuk tanította őket, motiváló,
üdítő színfoltja a tanításnak.

Majd újból visszatért az osztály a gon-
dolattérképhez, és megbeszélték előbb
csoportokban, majd a csoportok egymással
az ajándékozási szokásokat.

A harmadik tanítási egység a hogyan
juthatunk el Lappföldre hívó gondolattal

indult.
A pedagógus megbeszélte a

gyerekekkel, hol van Lappföld,
milyen út vezet odáig. Majd
újságpapírból a csoportok he-
gyeket gyúrtak, és elhelyezték
azokat a Mikulás lappföldi há-
zához vezető hosszú úton. Az-
tán megtervezték az útvonalat,
ami a hegyek mellett vezetett
el. Az útvonalat 50-60 cm szí-
nes szalagokkal illusztrálták
(stratégia).

Ezek után megállapították a
szakaszokat, kijelölték a sza-

kasz kezdetét és végét ceruzával, majd be-
tűkkel, és megmérték a szakaszokat méter-
rúddal. A tanulók felírták a táblára a sza-
kaszok megnevezését, a szakaszok hosz-
szát, majd azokat egymáshoz viszonyítot-
ták.

A tanítási egységeket megbeszélés kö-
vette, ami két kérdés köré csoportosult:
– Mi tetszett neked a mai napon a legjob-
ban?
– Mi újat tudtál meg a Mikulásról?

A gyerekek elmondták érzéseiket, véle-
ményüket. Vidámak voltak, felszabadul-
tak, együttműködőek. Az osztály 90 %-a
roma származású tanuló volt.

Újj Beáta lendületesen, a gyerekekre fi-
gyelve vezette a foglalkozásokat. Minden
esetben megerősítette a jó hozzáállást, az
aktivitást, a figyelést.

A projektmódszernek köszönhetően e-
gyüttműködőek, aktívak, motiváltak vol-
tak a gyerekek. Várják és igénylik az ilyen
megoldású tanítást.

Élményszerű tanítási egységeket láttak
a résztvevők, amiből igen sokat lehetett
tanulni. A következő félévben kedvet kap-
tak a kollégák projektmegoldású bemutató
foglalkozást tartani.

Ádám Zita

A bemutató óra a kívülálló szemével
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A Hidvégi Mikó Imre Kutatóintézet
Alapítvány mint ösztöndíjazó azzal a
céllal írt ki pályázatot magyarországi
uniós pályázatokkal foglalkozó szer-
vezeteknél, önkormányzatoknál egy-
hónapos szakmai gyakorlatra határon
túli magyar szakemberek számára,
hogy elősegítse a szülőföldi szakem-
ber-utánpótlás biztosítását, különösen
az uniós pályázati és egyéb regionális
fejlesztési tevékenységek területén.
Engem, mint a Rimaszombati Tanügyi
Hivatal főelőadóját, főként az oktatás-
sal, valamint a Magyarországon már é-
vek óta működő kistérségekkel kapcso-
latos pályázati lehetőségek érdekeltek
elsősorban. Pályázatom célja az volt,
hogy gyarapítsam szakmai tapasztala-
taimat a pályázatírás területén, vala-
mint hogy megpróbáljam megkeresni
a határon átnyúló szoros együttműkö-
dés előfeltételeit. Az általam választott
Ózd és térsége két okból is fontos szá-
momra. Az egyik, hogy Rimaszombat
és Ózd testvérvárosi viszonyban áll
egymással, a másik pedig hogy Ózd és
térsége hasonló problémákkal küszkö-
dik, és hasonló lehetőségei vannak az
EU-pályázatok területén. Abból kell
kiindulnom, hogy Szlovákiában – ép-
púgy mint ahogyan Magyarországon is
– az 1989-es politikai áttörést draszti-
kus változások követték a gazdasági é-
letben. Együttjárva a gazdaság privati-
zációjának és átalakításának szükséges
intézkedéseivel ez kényszerűen a nö-
vekvő nyílt munkanélküliség keletke-
zéséhez vezetett, mint az újonnan kia-
lakult piacgazdaság állandó negatív kí-
sérőjelenségéhez. Azonban ez nem a-
zonos mértékben érinti az egyes régió-
kat, valamint az összes foglalkozási és
korcsoportot. Különösen jellemző ez a
helyzet az ózdi, valamint a rimaszom-
bati régiókban. A munkanélküliség
egyre inkább egy társadalompolitikai-
lag robbanó témává fejlődik mind Ma-
gyarországon, mind Szlovákiában. A
keresetnélküliség egyre inkább nem rö-
vid idejű állapot, hanem sok esetben
tartós munkanélküliség, mivel azoknak
a munkanélkülieknek a száma, akik is-
mét tartósan a munkafolyamatban el-
helyezkednek, csökkenő irányzatot
mutat. Az ilyen hosszú távú munkanél-
küliség az államháztartás jelentős meg-
terhelése mellett a szociális békét is

potenciálisan veszélyezteti. A munka-
nélküliség problémája egyformán sújt-
ja Ózdot és Rimaszombatot is. Jellem-
ző ezeken a vidékeken a képzett mun-
kaerőhiány, hiszen a képzett fiatalok
nagy része az ország más részein, illet-
ve külföldön keres munkát. Fő cél: egy
célirányos oktatáspolitikai program ki-
dolgozása, amely figyelembe veszi
nemcsak Rimaszombat, hanem a kör-
nyező térség lehetőségeit és igényeit
is, valamint a képzett munkaerő meg-
tartása és az egyes társadalmi csopor-
tok át-, ill. továbbképzése. Ehhez nyúj-
tanak napjainkban segítséget a külön-
böző európai uniós források. Egyhóna-
pos szakmai gyakorlatom alatt sok
ügynökségnél és szervezetnél megfor-
dultam, és mindenütt az oktatással és
a neveléssel kapcsolatba hozható pro-
jektek érdekeltek igazán. Több általá-
nos és középiskolában is jártam, ahol
Magyarország ismert szakembereivel
sikerült tartalmas beszélgetések formá-
jában ismereteket szereznem. Remé-
lem, hogy ezen ismereteim elősegítik
az otthoni munkámat éppúgy, mint a-
hogyan a két város közötti határon át-
nyúló kapcsolatot is.

Az itt töltött idő alatt számos olyan
iskolai projektbe nyertem betekintést,
amelyek sikeresek voltak, és általuk az
EU nem kevés pénzhez juttatta ezeket
az intézményeket. A közelmúlt válto-
zásai nem hagyták érintetlenül az isko-
lákat és az óvodákat sem. Az oktatás
alapvető tartalmi követelményeit meg-
határozó, új, országos dokumentumok
keletkeztek, melyek alapján az iskolák
számára kötelezővé vált a saját peda-
gógiai munkájuk szabályozóinak
megalkotása. Ez a helyi önállóság nö-
vekedését, a szakmai felelősség erősö-
dését, a szakmai szolgáltatások és a
fejlesztés új formáit hívta életre, na-
gyobb teret engedve a pedagógiai inno-
vációnak. A globális gondolkodás és a
lokális cselekvés harmóniájának meg-
teremtésére való törekvés új kihívás-
nak számít. Az oktatással szemben tá-
masztott igények meghatározó ténye-
zője az információs és kommunikációs
technológia elterjesztése. Az informá-
ciórobbanás szertefoszlatta az egész é-
letre megszerezhető tudás illúzióját.
Ennek tükrében jöttek létre Magyaror-
szágon a minden iskola számára köte-

lező pedagógiai programok. Ilyen
formájú programok Szlovákiában e-
gyelőre még nincsenek, de nem sok i-
dőt adok annak, hogy a Magyarorszá-
gon már jól bevált formákat mi is ha-
marosan alkalmazni fogjuk. A Szabó
Lőrinc ÁMK felelős kiadóként fölvál-
lalta azt a feladatot, hogy az egész kis-
térségre kiterjedő területi oktatási ki-
adványt jelentet meg /Kistérségi pe-
dagógiai program/, amelyre a pénzt a
Soros Alapítvány által kiírt pályázat út-
ján nyerte meg. Ez a kiadvány nagyban
elősegíti az iskolák együttműködését.
Tartalmazza az egyes oktatási-nevelési
intézmények funkcióit, értékrendsze-
rét, célrendszerét, követelményrend-
szerét, tevékenységi és eszközrendsze-
rét, ellenőrzési és értékelési rendszerét
a nevelőtestületek szervezeti formáit
stb. Ezenkívül irányelveket az együtt-
működéshez, kiemelt célokat és az e-
gyüttműködő intézmények körét, fej-
lesztési-intézkedési terveket, valamint
a térség humánerőforrás-térképét. Az
előre meghatározott célok érdekében
így sokkal könnyebben tudnak létre-
jönni partnerségek az egyes iskolák kö-
zött, melyek elősegítik a projektekbe
való közös bekapcsolódást. Nem a ki-
írt pályázatokhoz történik a projek-
tek megírása, hanem előre megfogal-
mazott, megírt projektekhez keresik
a megfelelő pályázati lehetőségeket.
Ennek a kiadványnak felelős szerkesz-
tője Kovács Ottó barátom, a Szabó Lő-
rinc Általános és Szakiskola igazgató-
ja.

Kovács Ottó, Ádám Zita és jóma-
gam között született egy megállapodás,
miszerint 2006 decemberének első he-
tében a Rimaszombat környéki iskolák
intézményvezetői egynapos szakmai
tanácskozás keretében Ózdra utaznak,
és részt vesznek az ottani intézményve-
zetők tanácskozásán. Ettől a találkozó-
tól együttműködési szerződéskötéseket
éppúgy remélünk, mint baráti kapcso-
latok kialakítását. Fő célja továbbá a
közös EU-pályázatokba való bekap-
csolódás. A kistérségek több olyan fon-
tos feladatot látnak el, amelyeket az e-
gyes kistelepülések önállóan ellátni
képtelenek lennének. Számomra egy-
értelműnek tűnik, hogy az „egységben
az erő“ irányelv az, amit ezek a társulá-
sok képviselnek. Sajnos, Szlovákiában

Kistérségek és a határon átnyúló együttműködés



2007. január   PEDAGÓGUSFÓRUM          15

a ma érvényes jogszabályok egyáltalán
nem támogatják az ilyen kistérségek
létrejöttét. Nem elhanyagolható az a
tény, hogy a kistérségi oktatásirányítás
egyik fő célja az is, hogy az egyes,
nagy tapasztalattal rendelkező iskolák
támogassák a kisebb, tapasztalatokkal
még nem rendelkező intézményeket.

Másik fontos terület, amely Szlová-
kiában még nem talált értő fülekre, a
minőségbiztosítás. Az iskolai minőség-
biztosítással, a partnerközpontú műkö-
déssel kapcsolatos iskolai feladatok
megvalósítása kiemelt feladat. A neve-
lőtestületek elismerik, hogy az oktatás
szolgáltatás, tehát a pedagógusoknak
figyelembe kell venniük azoknak a vé-
leményét is, akiknek szolgáltat. Tud-
juk, hogy az iskola csak akkor tudja e-
redményesen ellátni feladatát, ha eköz-

Még az elmúlt naptári év
decemberében került sor az
ipolybalogi alapiskolában ar-
ra a szakmai találkozóra, a-
melyen az iskola valamennyi
pedagógusa részt vett. Az
előadó a Bicskéről érkezett
Kulcsár Mihályné fejlesztő-
pedagógus volt, aki egy o-
lyan módszert dolgozott ki,
amelynek alapja a mozgás-
terápia, s amely segítséget
nyújt a tanulási zavarok ke-
zelésében, kiküszöbölésében
és javításában. A módszer
Carl Henry Delacato ameri-
kai pedagógus, pszichológus,
kutató terápiáján alapszik, a-
ki felismerte, hogy az emberi
agy működésén megfelelő ösztönzéssel
változtatni lehet, a fejlődésben elmaradt
gyermek idegrendszere fejleszthető,
mégpedig különféle mozgások segítsé-
gével. Eszerint minden gyermeknek be
kell járnia a fejlődés meghatározott,
természet adta szakaszait. Ha a gyermek
átugrik egy fokot a fejlődésben, nem
tudja teljesen kibontakoztatni a képes-
ségeit. Az ilyen gyermeket vissza kell
helyezni arra a fejlődési fokra, amelyet
annak idején elmulasztott. Például a
mozgás területén a gyermeknek előbb
hason kell kúsznia, azután négykézláb
másznia, mielőtt megtanul járni. Ha ezt
annak idején nem tette meg, el kell kez-

deni vele azt a fejlődési fokot gyakorol-
tatni, amit a maga idejében elmulasztott.

Ezt az elképzelést, illetve módszert
alkalmazta, majd a saját tapasztalatait
is figyelembe véve dolgozta át Kulcsár
Mihályné, aki évekig pedagógusként
dolgozott. Jelenleg feljesztőpedagógus,
és egyben továbbképzéseket is szervez
és vezet pedagógusok számára Mozgás-
terápia a tanulási nehézségek megelő-
zésére és oldására címmel. Ez egy hat-
vanórás akkreditált tanfolyam, amelyet
az ipolybalogi iskola két pedagógusa ta-
valy elvégzett. A december 13-án lezaj-
lott szakmai napon természetesen nem
lehetett az egész tanfolyam anyagát át-

Szakmai nap az ipolybalogi alapiskolában

ben odafigyel azoknak a véleményére,
visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban
áll: a szülőkre, a tanulókra, a fenntartó-
ra. Ezért kell gyakori elégedettségi
vizsgálatot végezni, egyeztetni saját
véleményeinket a partnerek elvárásai-
val. Jogos az igény, hogy váljon lehető-
vé az iskolákban folyó pedagógiai te-
vékenység összehasonlítása. Ehhez fel-
tétlenül szükséges az intézményben fo-
lyó munka eredményeiről adatokat
gyűjteni (ellenőrzés, mérés), majd eze-
ket az adatokat az eredményesség és a
hatékonyság szempontjából értékelni
(értékelés) kell. A továbbiakban meg
kell állapítani, hogy az intézmény e-
redményessége, hatékonysága megfe-
lel-e a partnerek elvárásainak (minő-
ség). Ha igen, akkor az elért szintet
meg kell őrizni (minőségbiztosítás), ha

nem felel meg, akkor pedig meg kell
teremteni az elvárásoknak megfelelő e-
redményeket (minőségfejlesztés). Eh-
hez keresnek megfelelő partnereket is-
koláink a határ mindkét oldalán.

Az önkormányzatok és oktatási-ne-
velési intézmények fő célja az kell le-
gyen, hogy együtt munkálkodjanak
gyermekeink sikeres jövője érdekében.
Szeretnénk, ha minden gyermek életé-
ben az óvodától a középiskoláskor be-
fejezéséig elhintenénk azt a magot, a-
melynek termése az esélyteremtés len-
ne, mely meghatározná és megalapoz-
ná életük további éveit, évtizedeit. Sze-
retnénk, ha minden gyermek szülővá-
rosát, szülőfaluját örök lakóhelyének
tekintené!

Dr. Orosz István

adni, ill. elsajátítani, azonban
rengeteg hasznos és a nevelő-
munkában is fontos informá-
ciót kaptunk. Szó volt például
az alapérzékek fejlődéséről, a
személyiségfejlődés törvény-
szerűségeiről, az idegrend-
szer felépítéséről és működé-
séről, a mozgásfejlődés és i-
degrendszeri érés folyamatai-
nak összefüggéseiről, a tanu-
lás gátjairól és akadályairól,
tanulási nehézségekről stb.
Ezek a kérdések szoros össze-
függésben állnak a különféle
tanulási zavarokkal, így pél-
dául a diszlexiával, diszgrá-
fiával, diszkalkuliával stb., de
a magatartási zavarokkal, a

hiperaktivitással vagy a hipermotilitás-
sal is.

Mivel napjainkban egyre szaporodik
a tanulási nehézséggel és magatartás-
zavarokkal küzdő gyermekek száma, a
pedagógusok többsége érzi, hogy új
módszereket, utakat kell keresni a taní-
tásban, nevelésben egyaránt. Ez a mos-
tani szakmai találkozó is egyfajta utat
mutatott, segítséget nyújtott azoknak a
pedagógusoknak, akik képesek és haj-
landóak az új dolgokat meghallgatni és
befogadni, valamint igényük van arra,
hogy megoldást találjanak a saját vagy
a rájuk bízott gyerekek problémáira.

Szkabela Rózsa
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szágos döntőbe, melyre 2007
tavaszán kerül sor Veszp-
rémben a Tudományos Diák-
körök VII. Országos Konfe-
renciáján. Fontos tudni, hogy
az országos TUDOK-on elért
eredmény felvételi pluszpon-
tot jelenthet: a helyezés alap-
ján a nagydíjasoknak 5, az első
díjasoknak 3 felvételi plusz-
pont adható.

Évi és Kati munkájukban
családtagjaik – nagyapa és
dédapa – életén keresztül pró-
báltak képet adni a második vi-
lágháború és az ötvenes évek

Az Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium
diákjai rendszeresen bekap-
csolódnak a különböző törté-
nelmi versenyekbe és pályáza-
tokba. Így szinte természetes
volt, hogy részt vettünk a TU-
DOK 2006 – a Középiskolai
Tudományos Diákköri Kon-
ferencia regionális forduló-
ján is. A konferenciára 2006.
december 1–2-án került sor a
budapesti Szent Margit Gim-
náziumban, ahol a Pest me-
gyei, budapesti és szlovákiai
középiskolák tehetséges di-
ákjai kaptak lehetőséget kuta-
tómunkájuk bemutatására. A
részvétel feltétele az volt, hogy
olyan, max. tízperces, önálló
kutatáson alapuló, lehetőleg új
tudományos felismerést is tar-
talmazó előadást kell tartani
/írásvetítő, projektor, videó se-
gítségével/, mely a természet-
és társadalomtudományok vagy
a művészetek bármely terüle-
tén született.

Iskolánkat a konferencián
Hammersmidt Éva és Krasz-
nica Katalin, valamint Anta-
licz Anikó 3.B-s diákok képvi-
selték. A történelem szekció-
ban 13 középiskolás diák ver-
senyzett a továbbjutásért. Az
előadásokat háromtagú szak-
mai zsűri véleményezte és ér-
tékelte. A zsűri elnöke dr. Zá-

vodszky Géza professzor, az
ELTE tanszékvezető tanára,
több középiskolás történelem-
tankönyv írója volt. A prezen-
tációkat 5 perces vita követte,
melynek keretében a zsűrita-
gok kérdéseket tettek fel az e-
lőadó diákoknak. Leányaink
derekasan állták a sarat, s en-
nek meg is lett az eredménye.
Hammersmidt Évi és Krasz-
nica Kati Párhuzamos életek
a diktatúrák árnyékában a
Felvidéken című munkája a
legjobb három közé került, s
továbbjutott a magyar or-

Tehetséges történészpalánták a gimnáziumban

A második sorban balról: Hammersmidt Éva
és Krasznica Katalin.

Az első sorban /balról/: Antalicz Anikó, valamint Csajka And-
rea és Dombi Kinga /ők ketten elismerő oklevelet kaptak

biológiai kutatómunkájukért/.

kommunista diktatúrájának ha-
tásáról az egyszerű emberek é-
letére. A lányok kutatómunká-
juk során igazi történészek-
ként dolgoztak, hisz a szak-
irodalmon kívül sok forrást
(korabeli levelek, bizonyítvá-
nyok, dokumentumok stb.) is
felhasználtak. A munka sike-
réhez hozzájárult Hammer-
smidt Évi talpraesett, hatá-
rozott és igényes előadása is,
ahogy a kutatás eredményeit a
zsűri előtt prezentálta.

*
A Szlovákiai Magyar Peda-

gógusok Szövetsége által meg-
hirdetett Kincskeresők – re-
gionális értékeket kutató diá-
kok konferenciájának II. regio-
nális fordulóját Antalicz Ani-
kó nyerte meg, és a palásti
csatát bemutató munkájával
továbbjutott a komáromi or-
szágos fordulóba, melyre dec.
13–14-én került sor. A tízper-
ces vetített előadást a szakmai
zsűri és a hallgatóság a leg-
színvonalasabbnak értékelte.
Megemlíteném, hogy Anikó a
munkáját tanári segítség nélkül
írta meg.

Szívből gratulálunk ifjú
tehetségeinknek! Méltán va-
gyunk büszkék rájuk!

Tóth Tibor
történelemtanár

Az ekecsi Arany János Alapiskola az
ősz folyamán két témakörben szervezett
továbbképzést a körzetben levő iskolák
– Alistál, Nyárasd, Nagymegyer, Csiliz-
radvány – pedagógusainak.

Az első előadásra októberben került
sor, melynek témája A tanulászavarok ke-
zelése volt. Szakelőadóként Forró Zsu-
zsa gyógypedagógust láttuk vendégül, aki
az általános meghatározások – diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia –
mellett gyakorlati útmutatókkal is ellátta
pedagógustársainkat. Felhívta a figyelmet
arra, hogy mennyire fontos az integrált ta-
nulókkal való munka szervezési és segéd-
eszköz-állományának biztosítása, hogy

elengedhetetlen az egyénre szabott okta-
tási-nevelési program. Hiszen mindnyájan
azt a célt követjük, hogy ezek a gyerme-
kek is a sérülésükhöz mért legmagasabb
fejlődési szintet elérjék. A tanító egyéni-
sége, kisugárzása, motivációs készsége és
nem utolsósorban tárgyi és szakmai felké-
szültsége jelentik a garanciát a felzárkóz-
tatásra.

A második témakör A tesztkészítés a-
lapjai volt. Szakelőadónak Baráth Ág-
nest hívtuk Magyarországról. Az előadás
elméleti részében a megjelent pedagógu-
sok meghatározták az iskolai és hétközna-
pi tudás átjárhatóságát, az értékelés fogal-
mát és folyamatát, az ellenőrzés-értékelés

szükségességét a pedagógiai folyamat-
ban, az értékelés fajtáit, célját, tárgyát,
időpontját, módszereit, eszközeit. Beszél-
gettek a mérés típusairól, a Blomm-féle
taxonómiáról, majd elsajátították a fel-
adatlap-készítés lépéseit. Ezt követte a
gyakorlati alkalmazás. Különféle teszte-
ket és feladatlapokat készítettek, és nem
feledkeztek meg a minősítésről sem. Az
előadó fokozott figyelmet szentelt a hiba-
források kiküszöbölésének.

A kiscsoportok szakonkénti tesztalko-
tása maradandó élményt nyújtott minden
megjelent, magát továbbképezni vágyó
pedagógusnak.

Tóth Mária

Továbbképeztük magunkat
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A Pázmány Péter Alapít-
ványtól kapott anyagi támoga-
tást ez évben is igyekeztünk
képességeinkhez mérten a le-
hető leghatékonyabban fel-
használni.

Egy témán belül maradva
szerveztük meg a Pedagógus
személyisége – személyiségfej-
lesztő játékok c. tréninget, és
felkínáltunk a környékbeli is-
kolák pedagógusai számára is.

A betervezett időpontot
jócskán túllépve dolgozott, ját-
szott együtt 18 pedagógus
Strédl Teréz és Forró Zsu-
zsanna pszichológusokkal. Az
alábbi önismereti-személyi-
ségfejlesztő technikákat pró-
báltuk ki:

Őszi színfolt a Nyárasdi Alapiskolában
– személyiségtipológia,
– családi háttérelemzés,
– önmegvalósításhoz szüksé-
ges életszükségletek,
– érzelmi intelligencia kész-

Azoknak a tanulóknak, akik mesén
cseperedtek fel, minden feltételük adott
ahhoz, hogy érdeklődésük a földrajz iránt
pozitívan alakuljon. A nyugodt hangon,
hangsúlyozottan prezentált mesét az óvo-
dáskor előtti gyermek is percekig áhítattal
figyeli. Ilyenkor a gyermek elfelejt sírni,
panaszkodni. A mesét figyeli. Legfeljebb
annyit tesz hozzá: még egyszer.

Minél többször hallja az ismert szöve-
get, annál mélyebben beleéli magát a me-
se mondanivalójába. A mesélő türelmes
ismétlése fejleszti a gyermek gondolkodá-
si képességét, látását. Előfordulhat, hogy
a fáradt nagymama egy lényeges sort elfe-
lejt elolvasni, és a figyelmes kisunoka fi-
gyelmezteti: „Először nem így mondtad!”

Tiszta szívvel papírra vethető, hogy aki
a mesét megszerette, egész életében ra-
gaszkodni fog hozzá. A mesében leggyak-
rabban előforduló megnevezés a ragyogó
napocska, a mosolygó holdanyó, a hu-
nyorgó csillagok. A meséből a tudomány-
ba észrevehetetlen lépés vezet. A mese a
nagybetűs Élet elindítója...

Az óvodás, később kisiskolás tenger-
nyi kérdése és az arra kapott helyes válasz
segíti az önművelés alapját szilárdítani.
Segít a szervezett, célratörő, tudatos peda-
gógiai tevékenység is, a különböző gyűj-
tések elindítása. A gyerekek gyűjthetnek
szalvétát, képeslapot, bélyeget, gyufacím-
két vagy dobozt. A lényeg: messzemenően

növekszik a gyerekek kommunikációs ké-
pessége, a szép és értékes dolgok iránti
érdeklődése. A bélyeget gyűjtő gyerekből
később elismert földrajz tudású felnőtt
lesz. A bélyeggyűjtő kisiskolás országok
neveivel ismerkedik, bár földrajzról, mint
tantárgyról, még nem is hallott. Térképet,
lexikont fedez fel a könyvespolc ritkán
bolygatott zugában. Keres és talál. Örö-
met, lelki megnyugvást jelent számára a
megtalált állam, sziget. Feladatot, amit
maga oldott meg. Büszkeséget, amit ön-
szorgalommal, önműveléssel ért el.

A gyereknek az ilyen felfedezés örö-
möt jelent. A bélyegen feltüntetett, szá-
munkra exotikus tájak még hathatósabb
földrajzi tudásszomjat elégítenek ki.

Az üzleteinkben vásárolt termékeken
sok egyéb fontos adat mellett fel van tün-
tetve a gyártó üzem, város, ország. Tanul-
mányozásukhoz a földrajzon megszerzett
tudásra van szükség. Filmek, különböző
alkotások megértésében rengeteget segít
az útleírásokról, felfedezésekről, nagyva-
dászatokról szóló, kincsnek számító
könyvek olvasása.

Teleki Sámuel és Kittenberger Kálmán
könyveit egymás után végiglapozva az ol-
vasó maga elé tudja képzelni az afrikai
sztyeppét, a seregnyi állatot, a susogást
és szagokat, a csokoládészínű, segítőkész,
hazájukat szerető embereket.

Aki többet szeretne tudni az Amazonas

Önművelés és a földrajz
vidékéről, az olvassa Molnár Gábor Ja-
guárországban vagy Óriáskígyók földjén
c. könyvét. Tudása kikezdhetetlen lesz
Dél-Amerikával, a trópusokkal és még
sok minden mással kapcsolatban.

Ha valaki a nagy utazások rövid törté-
netei között akar csemegézni, akkor Szé-
kely Tibor Éjfélkor dőlnek a pálmafák c.
könyvét ajánlatos kezébe vennie. Ha az
érdeklődő elkezdi olvasni, csak nyomós
okok kényszeríthetik pihenésre.

A számítógép és az internet az önmű-
velésre teszi fel a pontot. Gyors és meg-
bízható adatokat produkál.

A földrajzórákon kapjanak helyet az
egyéni beszámolók is. A tanuló a kirándu-
lásokon, rokonlátogatásokon szerzett ta-
pasztalatait ne csak önművelésére hasz-
nálja, jusson belőle hallgatói számára is.
Továbbadásukkal növeli osztálytársai fi-
gyelmét, érdeklődését.

Előnyben vannak a sportoló fiatalok.
A megmérettetésekre, versenyekre járó
gyerekek, akik országunk településeit, vá-
rosait látogatják, képviselik iskolájukat,
öregbítik sportklubjuk hírnevét, olyan is-
mereteket szereznek, melyekről a föld-
rajzórán hallottak, térképeken láttak.

A földrajzban jártas egyén csodálatos vi-
lágban mozog. Olyan korlátlan terjedelmű
tudással bírhat, amit az iskolai tananyag
nem ír elő, ami nem fér a tanítási órába.

Pierzchala József

ségtárának megismerése,
– önismereti kompetenciák el-
sajátítása,
– jövőkép – életcélok,
– hatékony együttműködés le-

hetőségei – teammunka,
– konfliktuskezelés, konflik-
tusoldás,
– feszültségoldás lehetősége.

Nagy örömünkre szolgált,
hogy valóban kötetlen, jóked-
vű délutánokat töltöttünk e-
gyütt, rácsodálkozva önma-
gunkra és egymásra.

Előadóink maximális oda-
adással és szakértelemmel tar-
tották meg foglalkozásaikat a
részt vevő pedagógusok örö-
mére. Szükség van ilyen felhőt-
len játékra, hogy a szürke hét-
köznapokon legyen miből erőt
merítenünk!

Biztosíthatjuk önöket, hogy
a támogatás jó célt szolgált.

Köszönjük!
Kiss Éva



Péntektől vasárnapig (no-
vember 17-e és 19-e között) kéz-
műves továbbképző tanfolya-
mot szervezett a füleki Motolla
Kézműves Kör és a Pro Futu-
ro Polgári Társulás a Füleki
Gimnázium épületében. A távo-
labbról érkezők a közeli Magyar
Házban voltak elszállásolva,
reggelit, ebédet, vacsorát pedig
a gimnázium konyháján lehetett

Akkreditált képzés pedagógusok részére

igényelni. A jelentkezők (mint-
egy 50 fő) a gyöngyfűzés és
gyöngyszövés, szalma- és gyé-
kényfonás, szövés-batikolás, va-
lamint a gyermekjátékok közül
a népi hangkeltő eszközöket és
textil bábfigurákat készítő mű-
helyek közül válogathattak, a
végén pedig a vizsgadarabok be-
mutatásával és a tesztek elkészí-
tésével akkreditált oklevelet vi-

hettek haza, ami elsősorban a
pedagógusok számára hasznos
szempont.

A műhelymunka a szokottnál
kicsit töményebb volt, mivel a
tervezett 36 órát most három
napba kellett besűríteni, a keze-
ket és szemeket próbáló erőlte-
tett menetet azonban mindenki
sikeresen végigjárta, az ered-
ményre pedig méltán lehetnek

büszkék az alkotók és az oktatók
egyaránt. Tekintettel az érdeklő-
dők számára, a szervezők a to-
vábbiakban is szeretnének ha-
sonló továbbképzést szervezni,
a legközelebbit előreláthatólag
a tavaszi szünetben.

Bővebb információért láto-
gassa meg a www.profuturo.sk
honlapot.

Bozó Andrea

Megszoktuk már, hogy az is-
kolai beiratkozások januárban
vannak, és már mindenütt vala-
milyen ünnepélyes vagy közös-
ségi programmal igyekeznek
elbűvölni az iskolába jövő gyer-
mekeket. A legtöbb iskola azon-
ban már jó előre gondol arra, hogy
a saját kisiskolásainak is emléke-
zetessé tegyen egy-egy szép ren-
dezvényt, amely túlmutat az egy-
szeri alkalmon. Így volt ez a Tal-
lósi MTNY Alapiskolában is,
ahol a kollégák már karácsony
előtt próbálkoztak egy közössé-
gi program megszervezésével.

Kellemes, élményekben gaz-
dag napjuk volt 2006. december
8-án a tallósi iskola kisdiákjai-
nak. Az iskola 1–4. évfolyamai-
nak és napköziseinek pedagógu-
sai első alkalommal szervezték
meg a karácsonyi vásárral egy-
bekötött karácsonyvárót.

Az előkészületek már hetek-
kel a rendezvény előtt elkezdőd-
tek. A pedagógusok, gyerekek és
szülők folyamatosan készítették

a vásárra szánt „árut”. Készültek
asztali díszek, gyertyatartók, ké-
pek, üdvözlőlapok, konyhadí-
szek és rengeteg ízlésesen be-
csomagolt, gyönyörűen díszített
mézeskalács. Így szebbnél szebb
ajándéktárgyak közül választ-
hattak az érdeklődők.

A karácsonyváró rendezvé-
nyen a gyerekek és szülők kü-
lönböző kézműves technikákkal
ismerkedhettek meg. Az egyik
csapat mézeskalácsot díszíthe-

Bemutatkoztunk tett, a másik gyertyát öntött, vol-
tak, akik szaloncukrot főztek, is-
mét mások méhviaszból és só-
liszt gyurmából karácsonyi dí-
szeket formáltak, gyöngyöt fűz-
tek, képeslapokat, gyertyatartó-
kat ragasztottak, vagy csodála-
tos asztali díszeket készítettek.

A foglalkozások alatt a lelkes
szülők teával, süteménnyel és
almával kedveskedtek a gyerme-
keknek. Jól sikerült nap volt
mind a gyermekek, mind a szü-
lők részéről. Mindenki jól érezte
magát ezen a délutánon, a csillo-
gó gyermekszemek erről árul-

kodtak. A gyermekek önfeledten
dolgoztak, serénykedtek, várták
a csodát, a karácsonyt.

Mi, pedagógusok, annak ö-
rültünk, hogy nem volt hiábava-
ló a hosszú előkészület sok-sok
munkája. Mert az iskola folyo-
sója azon a délutánon egy kicsit
a „boldogság szigetévé” válto-
zott, melyre mindannyiunknak
szükségünk van, hogy feltöltőd-
jünk, és érezzük: szükségünk van
egymásra, mindenki meghitt-
ségre, szeretetre vágyik, és sze-
retetét kívánja megosztani. A-
zonkívül ez rendezvény jó alka-
lom volt arra is, hogy mi, peda-
gógusok, bemutatkozzunk a
szülőknek, hogyan, milyen mód-
szerekkel szelídítjük meg a kis
vadócokat egy-egy szorgos órán
vagy a tanítási órákon kívüli kö-
tetlen foglalkozásokon.

Elhatároztuk, hogy hagyo-
mányt teremtünk, és idén is meg-
rendezzük a karácsonyvárót, de
hasonló programokat évente
többször is szervezünk, így a be-
iratkozások alkalmával és igény
szerint a gyermeknapon is.

Fehér Mónika
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Az, hogy mit tanítsunk, az iskolatí-
pustól, a pedagógiai irányzat céljaitól
és az egységes kimenetszabályozás kö-
vetelményeitől függ. Ilyen esetekben
horkan fel az aggódó „szakember”, de
hát csak meg kell mondani, hogy Adyt
tanítani kell, nehogy valaki Szabolcska
Mihályt tanítsa helyette.

Az alaptantervben nincs szükség ne-
vek és tananyag felsorolására. Száz iro-
dalomtanárt megkérdezhetünk, hogy
kinek a művein keresztül tanítják az
irodalmat, vagy kinek a műveit taníta-
nák, ha nem adna erre senki utasítást.
Biztosak lehetünk abban, hogy lénye-
gében mindenki ugyanazokra gondol-
na, és például Adyt senki sem hagyná
ki. Más kérdés, hogy némi vita támad-
na a nemzeti és a külföldi irodalom sú-
lyát illetően. Nálunk, a magyar tanítási
nyelvű alapiskolákban, lényegesen na-
gyobb súlyt kell helyezni a magyar iro-
dalomra.

Az irodalom tanításának sokféle
irányzata van. Vannak kiváló irodalom-
tanárok, akik témacentrikusan taníta-
nak. A kisebbeknek gyermekverseket,
majd a családdal, a hazával, a hazai
tájjal kapcsolatos irodalmi alkotásokat
kell tanítani. Majd később a szerelmes
versek, a nehezebb alkotások tanítása
következhet. Gondoljuk meg: nem biz-
tos, hogy az irodalmat lehet együtt kon-

centráltan, párhuzamosan tanítani a törté-
nelemmel, mint ezt sokan szeretik hangsú-
lyozni. A kisdiák számára érdekesek a gö-
rög történetek, de Homérosz sorait talán
később kell tanítani. Arany Jánossal folya-
matosan foglalkozni kellene: sok-sok ver-
sét már meg lehet tanulni kisgyerekkor-
ban, a Vörös Rébék néha még a gimnazis-
táknak is nehéz.

Sok tanár az életműcentrikus irodalom-
oktatást szereti, mások pedig bizonyos é-
letkorban jól meg tudják oldani a más mű-
vészetekkel és a történelemmel való ösz-
szehasonlítást.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy egy-
egy elképzelés megvalósíthatósága a pe-
dagógiai koncepció egészétől, az iskola-
típus konkrét céljától függ.

A kötelező olvasmányok rossz emléke-
ket ébresztenek a legtöbb tanulóban, em-
berben. Sokan felnőtt fejjel elolvasva egy-
egy diákkori kötelező olvasmányt bánják,
hogy annak idején elbliccelték. Az a fon-
tos, hogy olvasni szerető fiatalokat nevel-
jünk, akiknek az olvasás nem fáradság. A
mai gyerekek nem olvasnak annyit, mint
elődeik. Ezt azzal támasztják alá, hogy a
fiatalság – tehát a diákság – a könnyebbet,
a kényelmesen szórakoztató tévés műso-
rokat részesíti előnyben, minthogy egy
kötelező olvasmánnyal „vesződjék”, illet-
ve idejét eltöltse.

Az iskolai munka során ügyelni kell

arra, hogy a tananyag túlméretezésével,
sem az ismeretek túl korai oktatásával
ne terheljük túlzottan a diákokat. A tan-
anyagot úgy kell megtervezni, hogy át-
lagos képességű gyermek megfelelő
erőfeszítéssel megértse és megtanulja.
Ügyelni kell arra, hogy az iskola hagy-
jon időt a diákoknak az önálló tanulás-
ra, a szórakozásra és – horribile dictu –
a semmittevésre is.

Semmiképpen sem szabad azonban
teret adni annak a fokozatosan kialaku-
ló gyakorlatnak, hogy a legfontosabb
olvasmányok videováltozatát megszer-
zik, és azzal pótolják az olvasást. Hi-
szen sokszor nem is a történet a lénye-
ges, hanem az író szavai. Érdekes az
Egri csillagok filmen, de Gárdonyi szép
mondatait, ízes nyelvét nem pótolhatja
semmi sem.

Tehát az iskolai oktatás egyik fontos
célja a gyermekek értelmi életének a
fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy az okta-
tás fő célja semmiképpen nem lehet az
egyes tudományok, a művészetek, a
nyelvek és a szakmák tanítása. A tanítás
fő célja – meggyőződésem szerint – e-
gyetlen dolog lehet: gondolkodni és be-
szélni tanítani, mert a korszerű pedagó-
gia szerint nem az a kérdés, hogy sokat
tanítsunk-e vagy keveset, hanem az,
hogy semmire se tanítsunk korán.

Markó Emil

Ha már az olvasás is fáradságot jelent

A Rákóczi Szövetség magyaror-
szági civil szervezetek, polgári körök,
cégek, magánszemélyek adományaira
alapozva 10 000 Ft beiratkozási ösz-
töndíjat ajánl fel a 2007-ben beirat-
kozó azon gyermekek számára, akik-
nek családja gazdaságilag hátrányos
helyzetű járásban (Kassa-vidék, Lo-
sonc, Nagykürtös, Nagymihály, Nagy-
rőce, Nyitra, Rimaszombat, Rozsnyó,
Szenc, Tőketerebes, Vágsellye), to-
vábbá néhány más városban (Kassa,
Pozsony, Érsekújvár, Galánta, Léva,
Somorja, Zselíz, Ipolyság) él. Az ado-
mányozók ezzel is ösztönözni kíván-

ják a magyar iskolába történő beiratko-
zást, és kifejezésre kívánják juttatni szo-
lidaritásukat a határon túli magyar csalá-
dokkal. Ez az akció 2005-ben indult, és
abban az évben 1950 gyermek, 2006-ban
pedig 1928 gyermek szülei vették át is-
kolai közösségi ünnepségek keretében az
ösztöndíjat. 2006-ban beiratkozási ösz-
töndíjban részesültek továbbá a Dél-
Szlovákia más területein élő azon csa-
ládok is, ahol a gyermeknek naponként
más településre kell utaznia ahhoz, hogy
magyar iskolába járjon, valamint a nagy-
családosok. Ezt a kezdeményezést a
2007. évi beiratkozási program is tovább

folytatja.
A most zajló beiratkozási kam-

pányban a Rákóczi Szövetség fontos-
nak tartja, hogy a közösségi progra-
mok mellett egyéni megszólításon ala-
puló kezdeményezés is történjék sze-
mélyes látogatás vagy levél formájá-
ban. Ezt a célt szolgálta az a nagysza-
bású karácsonyi óvodai ajándékcso-
mag-program is, amelyet a budapesti
Szülőföld Alap és a Rákóczi Szövet-
ség szervezett közösen a célalapokkal
és a velük kapcsolatban álló óvodák-
kal. Több mint 13 ezer óvodás kapott
ily módon karácsonyi ajándékot.

Beiratkozási ösztöndíj 2007-ben is
A Rákóczi Szövetség támogatja a magyar iskolát választó szülőket
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Hogyan lehetnék olyan nagy ember
mint Te?

– Miért akarsz nagy lenni?– kérdezte a
Mester.

– Embernek lenni is elég nagy teljesít-
mény.

Anthony de Mello

Erőszakos világban élünk. A pszicholó-
gusok egybehangzó véleménye szerint az
utóbbi években soha nem látott mértéket
öltött az emberi agresszivitás, az esztelen
rombolás.

A gyerekek is erőszakosabban viselked-
nek, sokszor ugyanolyan bűncselekménye-
ket követnek el, mint a felnőttek. A szakér-
tők szerint egyik gyerek sem születik bű-
nözőnek, a környezete teszi azzá.

A sokat látott kriminálpszichológust is
megdöbbentette az a néhány évvel ezelőtt
történt eset, amikor három kiskorú fiú – a
legöregebb 14 éves volt – halálra verte egyik
társát. Szörnyű tettük után megbánást e-
gyikőjük sem tanúsított. A pszichológussal
folytatott beszélgetés során viszont csodál-
kozva mesélték, hogy számukra érthetetlen
volt, miért kellett oly sokáig ütni barátju-
kat, mikor egy valamirevaló akciófilmben
már ennyi ütéstől rég meghalt volna.

Köztudott, hogy a gyerekeket a televí-
zióban és a különféle számítógépes játé-
kokban látottak erősen befolyásolják s ala-
kítják lelki fejlődésüket. Különösen a hát-
rányos körülmények között élő, érzelmileg
is elhanyagolt gyerekekre veszélyesek az
agresszív filmek, játékok, hiszen ők a gon-
doskodó szülő nélkül nem képesek egye-
dül megbirkózni az erőszakot sugalló vizu-
ális élménnyekkel. Minden gyerek számá-
ra fontos, hogy ha tévézik vagy számítógé-
pezik, a pozitív értékeket közvetítő műso-
rokat nézze, és a gondolkodást fejlesztő
játékokat játssza. Elsősorban a szülők és
nevelők feladata elmagyarázni, mi is tör-
ténik valójában a filmekben, játékokban,
hogy a gyerekek különbséget tudjanak ten-
ni képzelet, fikció, illetve a valóság között.

Képernyőbámulók

„A  televízió egyik nagy érdeme, hogy
visszaviszi a gyilkosságot oda, ahová való:
a családi otthonba.”

A fenti vérlázítóan cinikus kijelentést
Alfred Hitchcock tette, jól érzékeltetve a
televízió fiatalokra kifejtett romboló hatá-
sát. Állítólag mire egy átlagos gyerek be-
tölti a 18. életévét, már 18 ezer gyilkossá-

got látott a tévében. Ezt a számot bővítik
még a számítógépes játékok, szerencsére
ebben kevesebb gyerek vesz részt, mint a
képernyő bámulásában.

A gyerekek, akiknek kifulladva, piszko-
san és horzsolásokkal tele kellene hazajön-
niük, manapság csak a tévé képernyője e-
lőtti pislogásban fáradnak el. A legtöbb
szülő nem is tudja, hogy a mai média mi-
lyen gondatlanul bánik gyermekével.

Sajnos, egyre gyakrabban fordul elő,
hogy valamelyik diák a tanítási órák alatt
fáradt, nyugtalan, koncentrálni képtelen,
az órák közötti szünetekben pedig türelmet-
lenül és durván bánik társaival. Ha ez a gye-
rek előző nap késő estig az egymást kímé-
letlenül eltaposó hősöket bámulta a tévé-
ben, nem is csoda, hogy így viselkedik.

Szerettem volna megtudni, hogy a diá-
kok, akikkel nap mint nap találkozom,
mennyire élnek a tévé bűvkörében. Meny-
nyi időt töltenek naponta a képernyő előtt,
milyen filmeket néznek legszívesebben, és
elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy tény-
leg olyan romboló hatásúak-e az erőszakot
tartalmazó filmek. Felmérésemből kiderült,
hogy a tévé képernyője előtt töltött idő meg-
felel a szlovákiai átlagnak, ami napi 3-4
órát jelent. A televízió a gyerekek szerint
elsősorban szórakoztat, tájékoztató és a
művelődést elősegítő feladattal nem bír.

Az erőszakot tartalmazó filmek – hát-
borzongató thriller, véres horror, esemény-
dús akciófilm – sajnos, elég nagy népsze-
rűségnek örvendenek. A természetfilme-
ket, vígjátékokat, történelmi témájú fil-
meket a gyerekek többsége (főleg a prob-
lémás magaviseletűek) unalmasnak találja.
A mai gyerekek között, sajnos, alig akad
olyan, akit a szülei elzavarnak a tévé elől,
amikor megjelenik a képernyő sarkában
az a bizonyos korhatáros filmre figyelmez-
tető karika. A szülők nagy részét egyáltalán
nem zavarja, ha a gyereke korhatáros fil-
met néz, gyakran az éjszaka közepén. A
felmérésben részt vevő 108 tanuló között
összesen 1 olyan fiút és 6 olyan lányt talál-
tam, akik szigorúan el vannak tiltva az
ilyen filmektől.

A gyerekek által felállított filmnépsze-
rűségi lista a következő:

1. Akciófilm: Die Hard 1, 2, 3; Terminá-
tor 1, 2; Jackie Chan minden mennyiség-
ben.

2. Horror: Magasfeszültség (Több alka-
lommal is megpróbáltam végignézni, de a
20 perc után fellépő erős hányingerem mi-

att minden próbálkozásom kudarcba ful-
ladt.); Félelem.com.

3. Thriller: Kör 1, 2; Kill Bill 1, 2.
A fenti listát egy beszélgetés során a

tanulókkal is megismertettem. Szerettem
volna megtudni, hogy miért pont ezek a
filmek a legnépszerűbbek. Íme, a beszél-
getés megdöbbentő eredménye.
– A gyerekek többsége kíváncsiságból nézi
ezeket a filmeket, egy film annál jobb, mi-
nél több benne az akció, minél véresebb
vagy hátborzongatóbb.
– A gyerekek a filmek többségét szinte a
megjelenéssel egyidőben, az internetről le-
töltve vagy valamelyik baráttól megszerez-
ve szerzik és nézik meg, már csak azért is,
hogy legyen miről beszélni a haverokkal.
– A filmekben szereplő hősök legvonzóbb
tulajdonságai a mindent és mindenkit el-
söprő erő és hatalom, a lányok esetében a
vonzó külső (az okos, intelligens és nemes-
lelkű hősök eltűntek a filmvászonról?).

– Az efféle filmélmény nemegyszer fé-
lelmet vált ki a gyerekekből, és ennek kö-
szönhetően a rémálmok sem ritkák (mégis
nézik!).

Azok a tudósok, akik tisztában vannak
a médiákból sugárzó erőszak kiváltotta ha-
tások következményeivel a gyerekek eseté-
ben, az ilyen típusú műsorok beszüntetését
követelik, de egyelőre semmi esélyük e kö-
vetelés megvalósulására.

Vannak viszont olyan módszerek, ame-
lyek segítségével a gyerekekre kifejtett ne-
gatív hatások csökkenthetők. A szakértők
szerint például az erőszakos film tartalmá-
ra vonatkozó – közvetlen a vetítést követő
– megbeszélés megszünteti vagy csökkenti
azon reakciókat, amelyeket a film válthat
ki a nézőkből.

A fenti hipotézis bizonyításához a kö-
vetkező kísérletet végeztem. A tanulókat
4 csoportra osztottam. Az A1 és A2 csoport
kizárólag jó magaviseletű gyerekekből állt.
A problémás magaviseletű gyerekek a B1
és B2 csoportba kerültek. A kísérletben
részt vevő gyerekekkel 4 alkalommal film-
vetítésen vettem részt. A vetítésre kerülő
filmek 2 teljesen ártalmatlan vígjáték és 2
agresszivitást bőven tartalmazó korhatáros
film. A kísérletben természetesen minden
gyerek önkéntes alapon vett részt, mind-
egyikükkel ismertettem a megtekintendő
filmeket, de a kísérlet lényegéről nem árul-
tam el semmit.

Minden filmvetítés után a tanulók egy
játékban vettek részt, hogy megfigyelhes-

A médiaerőszak és a gyerekek agresszív viselkedése
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sem a film által kiváltott esetleges agresz-
szív reakciókat.

1. film – Roger Kumble: Édes kis sem-
miség. Könnyed vígjáték, a filmet követő
szorongás, félelem vagy agresszió teljesen
kizárt.

2. film – Székely István: Hyppollit, a
lakáj. Egy régi filmklasszikus feldolgozá-
sa, vagyis biztos siker. A film görbe tükröt
állít a 20. század újgazdagjai elé.

3. film – James Cameron: Terminátor.
A ma már klasszikusnak számító – elpusz-
títhatatlan vasember – története lenyűgöz
minden olyan nézőt, aki több órányi tö-
mény akcióra vágyik.

4. film – Oliver Stone: Született gyilko-
sok. A Quentin Tarantino forgatókönyvé-
ből készült film bemutatása után rendkívül
nagy port vert fel. A modern – Bonnie és
Clyde – történet brutális és szókimondó
stílusa sokkoló hatással volt a nézőkre.

Az első két film megtekintése után a
gyerekek viselkedésében semmilyen válto-
zást sem tapasztaltam. A filmvetítést köve-
tő ügyességi játékokban a tőlük megszo-
kott módon viszonyultak társaikhoz. Az
A1 és A2 csoport tagjai lelkesen és béké-
sen versenyeztek egymással. A B1 és B2
csoportba tartozó problémás magaviseletű
gyerekek egy kissé nehezebben viselték a
játék során elszenvedett vereséget, de ez
máskor is így szokott lenni.

A 3. és 4. film megtekintése után ma-
gam is elcsodálkoztam a film által kiváltott
reakciókon. A jó magaviseletű gyerekek
arcán a félelem és a döbbenet jeleit láttam.
Az ezután következő ügyességi játékokban
durvábban viselkedtek egymással, mint
általában. Olyan tanuló is akadt, aki nem
volt hajlandó játszani, míg a többiek verse-
nyeztek, ő a sportpálya szélén egy kő rug-
dosásával töltötte az idejét. Az előző eset-
ben a filmvetítést nem követte magyarázat
vagy beszélgetés. A következő erőszakos
film után egy hosszú beszélgetés során ala-
posan kielemeztük a látottakat, felolvas-
tam néhány, a filmmel kapcsolatos kritikát
is. A beszélgetést követő játék során ha-
sonló viselkedést figyeltem meg, mint az
első film (ártalmatlan vígjáték) megtekin-
tése után.

Ami a B csoportokat illeti, az erőszakos
film által kiváltott reakciók sokkal inten-
zívebbek voltak. A filmet követő játékban
az egyébként sem a jómodorukról híres di-
ákok könyörtelen küzdelmét figyelhettem
meg a sportpályán. Ráadásul a Született
gyilkosok nézői nyomdafestéket nem tűrő
megszólításokkal illették egymást a játék
hevében. Verseny közben több alkalommal
verekedésre is sor került.

Amikor a filmvetítést egy hosszú be-
szélgetés követte, a jó magaviseletű tanu-
lókhoz hasonlóan náluk is kevesebb ag-
resszív megnyilvánulást figyeltem meg.

Az igazsághoz azonban az is hozzátar-
tozik, hogy míg a jó magaviseletű tanulók
véleménye rendkívül lesújtó volt – főleg
Tarantino filmjéről –, addig a problémás
magaviseletű tanulók kimondottan élvez-
ték a filmet.

Az agresszivitást tartalmazó számítógé-
pes játékok még nagyobb veszélyt jelente-
nek, hiszen az ilyen játékot játszó gyerekek
nemcsak passzívan bámulják a képernyőt,
hanem sokszor órákon keresztül aktívan
lövöldöznek a virtuális ellenségre. A fel-
mérések szerint minden hónapban a 13 és
17 év közötti fiúk 95 %-a és a lányok 67
%-a próbálja ki valamelyik számítógépes
játékot. Sajnos, a szülők többsége nem
számít szakértőnek a számítógépes játékok
terén, jóhiszeműen megveszi bármelyik
legálisan forgalmazott játékot, csakhogy
az ő gyerekének is meglegyen. Sokszor a-
zonban a legálisan forgalmazott játék sem
jelent garanciát. Természetesen a játékok
többsége fejlesztheti a fiatal játékos logi-
káját, vagy növelheti a tudását, de a vértől
tocsogó játékok, ahol fejek hullanak és fé-
lelmetes zombik belsőségeket köhögnek
ki magukból, sokkal nagyobb népszerű-
ségnek örvendenek a diákok körében
(gyakran a felnőttek körében is). Ezek pe-
dig egész biztosan nem járulnak hozzá a
gyerekek egészséges fizikai és pszichikai
fejlődéséhez.

A következő számítógépes játék nép-
szerűségi listát egy 15 éves szakértő segít-
ségével állítottam össze:

1. Fantázialények, például szörnyek,
zombik, robotok ellen folytatott harc
(DOOM 3, UAKE 4, PAI N KILLER).

2. Emberek elleni harc, a cél minél töb-
bet gyilkolni fölöslegesen, például egysze-
rű konyhai gyilkolás kés, fejsze, bárd segít-
ségével (MEN HUNT – több országban
be van tiltva, POSTAL 2).

3. Valóságos katonai akciókban való
részvétel, például a második világháború,
vietnami háború – a szakértő szerint ezek
a legtűrhetőbbek (vajon milyen lehet a töb-
bi?; MEDAL OF HONOR, VIETKONG,
CALL OF DUTTY, BLACK HAWK
DOWN).

Médiapedagógia a gyakorlatban

„Ha egy óceán partján kell élnünk, job-
ban tesszük, ha megtanítjuk a gyerekeinket
úszni, minthogy falat építünk az óceán kö-
ré.” Marcel Frydman

Az erőszakos jellegű adásoknak, saj-
nos, igen jelentős a nézettsége, ennek elle-
nére nem várhatjuk sem a forgatókönyvek
felülvizsgálatát, sem a műsoridő átüteme-
zését, hiszen az ilyen műsorok hatalmas
bevételeket hoznak a producereknek és a
tévécsatornáknak. Kötelességünk viszont
a fiatal képernyőbámulók felkészítése egy
olyan oktatóprogram keretein belül, amely
lehetővé teszi a média üzeneteinek helyes
értelmezését.

Len Masterman szerint a médiapedagó-
gia legfontosabb feladata, hogy kitöltse azt
az  űrt, amely a tömegkommunikációs
rendszerek működtetői és az információk,
üzenetek öntudtalan fogyasztói között tá-
tong. A médiapedagógia tudásanyagot, is-
mereteket és kézségeket nyújt a tanulók-
nak, hogy értelmezni tudják a média által
bemutatott világ természetességét és hite-
lességét, bemutatja az ábrázolás különbö-
ző módjait.

Tudomásom szerint a szlovákiai alapis-
kolákban – állítólag már előkészületben
van – még nem kapott helyet a médiapeda-
gógia. Bevezetésének alapvető nehézségét
az adja, hogy a mi iskolarendszerünk nincs
fölkészülve a médiapedagógia fogadására.
Nincsenek szaktanárok, általánosítható
tananyagok, kipróbált taneszközök.

Nyilvánvalóan nem lehet elvárni egyet-
len pedagógustól sem, hogy egy ennyire
heterogén tantárgy valamennyi területén
otthonosan mozogjon szakmailag. Nagyon
fontos azonban, hogy legalább egy-két te-
rületen rendelkezzen magas szintű szak-
mai felkészültséggel. A többi területen pe-
dig tudja eredményesen felhasználni a kü-
lönböző segédanyagokat, eszközöket, illet-
ve álljon kapcsolatban az adott részterület
szakemberével, akit időről időre meghív-
hat az iskolába, akihez alkalomadtán szak-
mai gyakorlatra is elviheti a diákokat.

A médiapedagógia nem egy tudomány,
inkább sokféle tudomány és szakma met-
széspontja, egyszerre igényel technikai,
művelődéstörténeti, szociológiai és eszté-
tikai ismereteket, készségeket.

A médianevelés a hagyományos órake-
retbe egyáltalán nem illeszthető be, de még
a dupla óra sem jelent minden esetben
megoldást, hiszen például egy film megte-
kintése és elemzése jóval több időt igényel,
nem is beszélve arról, ha technikával aka-
runk dolgozni (fényképezőgép, kamera).
Átmenetileg azonban néhány témakör ere-
jéig bizonyos tanórákon szót lehetne ejteni
a médiapedagógiáról. A legideálisabb talán
az etika, a polgári nevelés, valamint az osz-
tályfőnöki óra lenne.

Palkovics Annamária
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Az „Olvasás- és szövegértés” konferen-
cia második napja a szövegértést és annak
fejlesztését vette célba.

Az alábbi gondolatmenet nem hangzott
el a konferencián. Azt gondolom, fel- és
bevezetésként a szövegértés fejlesztése
szempontjából hasznos dolog végiggon-
dolni az ezzel kapcsolatos tapasztalatain-
kat és mások véleményét is.

Umberto Eco nagyon pontosan megfo-
galmazta, mi az együttalkotó kreatív olva-
só feladata egy könyv olvasása közben, a-
latt és után. A pedagógus feladata ide el-
juttatni a tanulót, hogy a szerző társa le-
gyen, hogy az olvasó újraalkossa a köny-
vet. Ezt a pedagógus csak akkor tudja meg-
tenni, ha jól kérdez, és megtanít jól kér-
dezni, egyszerűen, ha az olvasottakat nem-
csak a tartalom szintjén, hanem az alkotás
szintjén is megbeszélik, továbbviszik ta-
nítványaival.

Az alapprobléma a szövegértés képes-
ségének fejlesztésével és az olvasás iránti
érdeklődés felkeltésével az, mennyire érti
meg az olvasó az olvasottakat. Az olvasot-
tak megértése a sikeres tanulás motiváló
tényezője (a jól, értőn olvasás motiváló té-
nyező az olvasás iránti érdeklődés felkelté-
sében is). A szövegértés feltétele a szöveg
gyors és pontos dekódolása, illetve az értő
olvasás, egy bonyolult gondolkodási fo-
lyamat működése. „Az olvasó memóriájá-
ban a meglévő ismeretanyag, tudásanyag
mozgósításával, következtetések elvégzé-
sével épül be az új a már meglévő rend-
szerbe. Ily módon a szövegértés egyben
rendszerépítés is, a meglévő gondolatok
egységbe szerveződnek az újjal. E folya-
mat zavartalan működéséhez nélkülözhe-
tetlen a gyermekek kognitív képességeinek
fejlesztése, átgondolt, pontosan formált ta-
nítói kérdések alkalmazása” – írja Varga
I. Erika (in: Szövegértés és kérdezés).

A szövegértés gyakoroltatása (fejlesz-
tése) szempontjából lényegesek a jól, pon-
tosan, lényegretörően, a céltudatosan meg-
fogalmazott ismeretfeltáró, a tények kivá-

„ A könyvek nem azért vannak, hogy higgyünk nekik,
hanem azért, hogy megvizsgáljuk őket.
Egy könyv olvastán ne azt kérdezzük, hogy mit mond,
hanem hogy mit akar mondani.”

(Umberto Eco: A rózsa neve )

Olvasás- és szövegértés
II. rész

lasztására és megfogalmazására, a megér-
tést, magyarázatot igénylő tanári kérdések,
illetve az alkalmazást igénylő kérdéscso-
portok. Ezek a szó szerinti és értelmező
szint vizsgálatára, a gondolkodás és a szö-
vegértés – a 6-10 éves korosztály szintje
– alacsony szintjére vonatkoznak.

„Tanítási gyakorlatunk többnyire az a-
lacsonyabb szintű szövegértésre összpon-
tosít. Ezzel eltávolodik az olvasási folya-
mattól, és megelégszik a szerző szavainak
visszamondásával. Alig vagy egyáltalán
nem teremt lehetőséget a továbblépésre.
A megértés teljesen helytelenül a felidézés-
sel azonos fogalomként kerül értelmezésre.
Az adott témával szerzett tudásanyag nem
kerül be a meglévő ismeretek halmazába.
A tényleges szövegértés megvalósítja a be-
épülést, nem szakad meg a folyamat, ha-
nem az olvasó gondolkodva, irányítva és
ellenőrizve végzi az olvasást. Így a megér-
tés a befogadás mellett aktív, alkotói fel-
adatot is jelent” – mondja említett tanul-
mányában Varga I. Erika.

Amennyiben nem törekszünk tudatosan
önálló gondolatok, önálló vélemények meg-
fogalmaztatására, hozzászoknak tanulóink
ahhoz, hogy mások véleményére hagyat-
kozzanak. Nyitottságuk érdekében gondol-
kodásuk fejlesztését nem szabad a vélet-
lenre bíznunk. Hazai közoktatásunk leg-
mélyebb hibája itt keresendő, illetve ezen
nem lép túl a szövegfeldolgozás, a tények
feltárásán túl (ha az is megvan!) nem gon-
dolkodtat, nem alkottat.

A zárt kérdéstípus mellett meg kell je-
lenni szövegfeldolgozó óráinkon a nyitott
kérdéseknek is. A bloomi rendszerezés sze-
rint az analízist, szintézist és értékelést i-
génylő kérdések jelentenek nagyobb kog-
nitív követelményeket a tanulók számára.
Ezek a követelmények a saját gondolkodás
termékei, nem a beszajkózott „másvéle-
mény“ szolgai módon való interpretálása.

Az irodalmi szövegek konnotatív üze-
netközvetítése, nyitottsága mindenképpen
igényli a tanulók önálló gondolatainak

megfogalmazását. A kritikai olvasás a leírt
gondolatok és a mindennapi tapasztalat
összehasonlítását valósítja meg, mintegy ér-
tékeli a szöveget. A kreatív olvasás annyi-
ban különbözik ettől, hogy a képzelet foko-
zottabb szerepet kap. Az irodalmi szöve-
gek a gyermeki fantázia fejlesztésének óriá-
si lehetőségeit rejtik magukban. Flusser
szerint: „A szövegek félkész termékek. So-
raik egy végpont felé tartanak, ezen túl azon-
ban egy olvasó felé, akitől azt remélik, hogy
befejezi őket… Minden szöveg közös tulaj-
donsága, hogy kinyújtott kart képez, amely
reményteljesen vagy kétségbeesetten arra
tesz kíséretet, hogy valaki felfogja.”

„A kritikai és kreatív szövegértés fej-
lesztésének további lehetőségeként a tanu-
lói kérdezést kell említeni. Az aktív, jól gon-
dolkodó tanulók tanítása feltételezi a taní-
tói mintaadást. Nem lehet mintát adni zárt
kérdéstípus megfogalmazásával. Mintául
ténylegesen a nyitott kérdések, az önálló
gondolatok megfogalmazására késztető
kérdések szolgálnak. A másik lehetőségünk
a magasabb szintű szövegértés érdekében
az, ha aktív kérdezésre serkentjük hallga-
tóinkat. Minél többször biztosítsunk kérde-
zési lehetőséget arra, hogy kutathassanak
ismereteik után!

A tanulói kérdésalkotás és szövegfeldol-
gozás kapcsolatáról elmondható, hogy szó
szerinti szövegértés nélkül nem működtet-
hető. Az olvasottak közötti kapcsolat meg-
teremtése mellett önálló vélemények, érté-
kelések, valamint a képzelet működésén a-
lapuló kérdések is megfogalmazódhatnak.
A nyílt kérdések megfogalmazásával a ta-
nulók kíváncsisága, lényeglátó képessége,
önállósága és kreativitása egyaránt fejlő-
dik. A kérdezésre szoktatás biztosítja, hogy
a tanulók önmaguk és a világ iránti kíván-
csisága megmaradjon.

Összegzésként elmondható, hogy a kér-
dezés tanuláshoz, tanításhoz egyaránt nél-
külözhetetlen. Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy mindkét oldalon kulcskérdésnek te-
kinthető. Mindenképpen befolyásolja a ta-
nulók gondolkodását a tanítói kérdezés.
A szövegértés kritikai és kreatív szintje
nyílt kérdések megfogalmazásával, gon-
dolkodtató modellek alkalmazásával és
önálló kérdésalkotásra tanítással fejleszt-
hető.

A huszonegyedik század iskolájában
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nem elégedhetünk meg a reprodukált isme-
retanyaggal. Meg kell teremtenünk az ol-
vasottak újraalkotását. A magasabb szin-
ten is tanulni képes diák gondolkodni is
képes lesz magasabb szinten. A szövegértő
nevelés folyamatában a befogadás magá-
ban rejti a mű aktív újjáalkotását is, és ez
önálló gondolatok megfogalmazása nélkül
nem lehetséges. A pedagógusnak éreznie
kell a felelősséget. Igényes felkészüléssel,
a tanulás megfelelő irányításával folyama-
tosan kell tanítványait a kritikai és kreatív
szövegértés szintjéig eljuttatni.

Hogyan végezhetünk szövegfeldolgo-
zást oly módon, hogy felkészítsünk erre?
Milyen módon segíthetjük a kritikai és kre-
atív szövegértés fejlesztését? Mit tehetünk
annak érdekében, hogy a témáról szerzett
tudás az egyén aktív közreműködésével be-
épüljön?

A tanórán feldolgozásra szánt szövegek
megfelelő lehetőséget kínálnak a kifejező-
képesség, az igényesebb szövegértés meg-
valósulására. Magukban rejtik a világ
megismerését, a világról való gondolko-
dásnak a lehetőségét. Képesek tágítani a
világról való ismereteket, gondolatokat
ébreszteni az olvasóban arról, hogyan cse-
lekedne ő másként, hogyan változtatná
meg ő a történteket. Emellett tanulnak a
nyelv céljáról, funkciójáról, szerkezeti sa-
játosságairól is. A szövegek adta lehetőség
mellett a pedagógus módszertani kultúrája
segítheti eredményesen a szövegértés igé-
nyesebb szintjeinek működését,... melyek
mentén a következőkre szükséges figyelni
és fejlesztésüket nagyon pontosan megter-
vezni és gyakoroltatni:
– a magasabb szintű gondolkodást igénylő
kérdések használata;
– tanítási modell alkalmazása, amely ön-
álló gondolatok megfogalmaztatásával ké-
pes kiegészíteni az olvasottakat;
– a tanulói kérdezések ösztönzése a megér-
tési folyamat eredményessége érdekében.”
(Varga I. Erika)

Hát, ennyi a pedagógus feladata, s ez
nem kevés!

A konferencia második napjának első
előadója Vančoné Kremmer Ildikó, a
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ma-
gyar tanszékének tanára volt.

A tanulók szövegértése egy felmérés
tükrében című előadásában magyar és
szlovák iskolába járó magyar anyanyelvű
tanulók körében végzett felmérés (2002)
eredményét mutatta be nagy tanulságok-

kal. A követéses felmérés három alkalom-
mal történt ugyanazokkal a tanulókkal,
csak más-más életkorban (12, 15, 18). A
felmérés lényege az volt, hogy a kétnyel-
vűség hogyan hat a szövegértésre, az
összefüggések megértésére és a lényeg fel-
ismerésére. A kétnyelvű gyerekek eredmé-
nyeit egy magyarországi kontrollcsoporttal
is összevetve az előadó az alábbi megálla-
pításokat tette:

„Az életkornak a szövegértés fejlődé-
sében nagy szerepe van, de ha csupán az
életkor növekedésétől várjuk a szövegér-
tési szint javulását, e folyamat lassú és el-
húzódó lehet. A jónak mondható szöveg-
értési szintet az érettségiző korosztály érte
el, s az összefüggések felismerésének biz-
tonsága még ebben a korosztályban sem
mindenkinél megfelelő. Az egyéni teljesít-
ményeket is figyelembe véve a spontán fej-
lődés – valószínűleg nagyon eltérő egyéni
hátteret feltételezve – van, akinél megfele-
lő, de van, akinél a szövegértési szint stag-
nálása figyelhető meg. Mindezek azt mu-
tatják, hogy az egyéni fejlesztés a gyönge
szövegértést mutató diákok esetében döntő
fontosságú,... s az egyéni fejlesztésre nagy
hangsúlyt kell fektetni.” (Vančoné 2002:
75).

Az előadó előadása első részében tisz-
tázta azokat a fogalmakat, melyeket a fel-
mérés kapcsán folyamatosan használt. A
bevezető elméleti rész fontos volt a továb-
biakban az egységes fogalomkészlet értel-
mezése céljából.

Ezek a fogalmak a következők voltak:
– a beszéd (észlelési folyamat, beszédmeg-
értés, a beszédmegértés szintjei: szóértés,
mondatértés, szövegértés). A jó mondatér-
tés nem eredményezhet jó szövegértést,
ahogy ez a szó és a mondat relációjában is
igaz: a jó szóértés nem eredményezhet jó
mondatértést is. (De jó mondatértés lehet
a mondat minden szavának tökéletes értése
nélkül is, ha a szöveg egészének értése
megvan.). A szövegértés: fontos kritérium,
hogy életkori sajátossághoz kötött a téma,
a tartalom, a szöveg terjedelme, a fogal-
mak ismerete; lényeges a fogalommagya-
rázat, annak konnotatív értelme (a világhoz
való viszony, amit én értek alatta). A szö-
vegértés fejlesztése a közoktatás folyama-
tában a kezdetektől a kimenetig tart, illetve
azt megelőzően a családban a gyermek
születésével kezdődik, és a folyamatosan
történő beszélgetésekkel egy életen át tart..
Szövegértésnél az összefüggések megérté-
se és felismerése a lényeg.

– Kétnyelvűség: mindkét nyelv használata
– funkcionális nyelvhasználat; nyelvbeful-
lasztás – a szlovák iskolába járó magyar
gyermekek esetében történik, amikor már
a szövegértés olyan mértékű hiányosságát
halmozza fel a tanuló, hogy nem képes ér-
telmezni a szövegben rejlő üzeneteket. En-
nek követkzménye, hogy egy generáción
belül megtörténik az asszimiláció. A
nyelvszórvány például a nagyvárosban élő
magyar közösség megjelölésére szolgál.

A felmérés eredményeképpen elmond-
ható:
– a szövegértés szempontjából a 12 éves
korosztályra a kétnyelvűség még nincs
döntő hatással;
– a 15 évesek esetében a felmérés eredmé-
nye nem változik, de a szlovák iskolába
járó tanulók esetében működött a nyelv-
befullasztás;
– a 18 éveseknél sem változott a szöveg-
értés, inkább kis javulást hozott. Érdekes
eredmény, hogy a magyarországi kontroll-
csoport esetében romlás mutatkozott.

Szövegértési szinten a javítást célzó fel-
adatok, megjegyzések, felismerések:
– Hiányzik a kritikai gondolkodás fejlesz-
tése, az értelmező, bíráló és alkotó olvasás-
értelmezés. (Azt gondolom, a tanulók men-
tális lexikonja nem üti meg 6 éves korban
az elvárt 2500 – 3000, 15 éves korban a
6-7000 egyéni szókincset, amivel sikeres
szövegértőkké és gyakorlott olvasókká
válhatnának. A pedagógus sem sikeres a
szövegértés fejlesztésében, ahogyan a ha-
zai tanterveinkkel, tankönyveinkkel is
óriási bajok vannak.)
– Ebből következik, hogy nem működik
az ok-okozati összefüggések felismerése,
a következtetések levonása. Az iskola a ta-
nulókat szövegértés terén csak a reproduk-
cióig és a rekonstrukcióig juttatja el, hiá-
nyoznak a magasabb gondolkodási szin-
tek, mint az elemzés, általánosítás, követ-
keztetés, értékelés és kreativitás, a szöveg
újralkotása és egyénileg a szöveg újraértel-
mezése. Így nem alakul ki a kreatív egyéni-
ség, mert a reprodukció, a felmondás a kö-
vetelmény, a más fejével való gondolko-
dás. Az életkortól nem lehet várni a fejlő-
dést, tehát a pedagógus feladata a fejlesz-
tés.
– A beszéd hangzó szöveg. Az életben ez
a domináns. De a hangzó és írott szöveg
értése egyformán fontos, fejlesztésükre
nagy hangsúlyt kell fektetni. Az iskola sem
a hangzó, sem az írott szöveg értését nem
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segíti eléggé. Lehet, hiányzik a pedagógu-
sok elméleti és módszertani tudása ezen a
téren.
– Az okok megkeresése és a fejlesztés kö-
vetelményével való összevetése már kiraj-
zolja a probléma megoldásának módjait.

Kerner Anna A szövegértési kompe-
tencia fejlesztése című előadása a kompe-
tencia kifejezés fogalmának értelmezésé-
vel kezdődött.

Szövegértési kompetencia: képessé-
gek, attitűdök (arra való képesség, alkal-
mazás), amit követett:
– tanításának gyakorlati problémái:

– a kompetencia kialakítása többéves
folyamat (10-12 év),

– kialakulásának ideje gyerekenként
igen különböző,

– a kompetenciafejelsztés differenciálás
nélkül nem megy;
– a szövegértéssel kapcsolatos olvasói
feladatok: (a részképességek figyelembe-
vétele nagyon fontos, hogy tudjuk, ki hol
maradt el, mit kell fejleszetni, hogy a tanu-
ló elérje képességei optimumát):

– a szöveg kontextusának tudatosítása
(műfaj, szerző, cím, olvasói szándék, tájé-
kozódás...),

– globális megértés,
– információk kiválogatása,
– a szöveg struktúrájának a felismerése

(ok-okozat, a témák egyensúlya, időbeli-
térbeli viszonyok, hierarchia, összehason-
lítások, lényeges – nem lényeges elemek
kapcsolata),

– a logikai kapcsolatok megértése,
– a háttértudás (előzetes tudás) aktivá-

lása,
– az új tudás beépítése (integrálása),
– lényegkiemelés,
– reflektálás (szövegalkotás), jelentés,

adatok, kapcsolatok, kontextus, reflektá-
lás,

– szövegek alkalmazása (szövegalko-
tás).

Az olvasói feladatok részletezése
– Kontextus. Minden szöveget kontex-

tusában kell értelmezni:
– tágabb szövegkörnyezete,
– műfaja,
– szerzője,
– célja,
– olvasói szándék,
– ismerős, ismeretlen elemek szerint.

Ennek alapján kialakul az előfeltevés,

a motiváltság az olvasásra.
Az olvasás fajtái közül az első és lénye-

ges az áttekintő olvasás, melynek folyama-
tában a következőket kell megfigyeltetni:
– a tipográfia jelentősége: kiemelések, táb-
lázatok, képek, ábrák, bekezdések,
– ismerős, ismeretlen elemek megkülön-
böztetése: a meglévő tudás aktivizálódik,
– a cím értelmezése: utalhat a struktúrára,
a globális megértést segítheti, motiválhat
stb.

Ezt követi a szöveg olvasása. OLVAS-
NI ÖNÁLLÓAN KELL! – figyelmeztet
az előadó.

– Globális megértés. A globális megér-
tés szintje várható, melyhez szempontokat
adhatunk, például:
– struktúra, ismeretlen szavak,
– ismert elemek,
– meglepő fordulatok,
– kérdések stb.

– Szövegstruktúra. Ha nem derül ki a
szövegbeli kapcsolatok rendszere, nem
lesz érthető a szöveg. Struktúraképző ele-
mek:
– témák egymásutánja,
– ok-okozati kapcsolatok,
– időbeli viszonyok,
– térbeli viszonyok,
– hierarchia szerinti építkezés,
– összehasonlítások
– lényeges és nem lényeges elemek
kapcsolata.

A jellemző szövegstruktúrák megisme-
rése segíti a kompetencia kiteljesedését.
(A különböző tankönyvi szövegek kínálják
a lehetőséget.)

– Információkeresés. Feladattípusok:
lényegkiemeléssel, táblázatos formában,
az információ új szerkezetben, kapcsolva
a meglévő tudáshoz, reflektálással stb.

– Szövegegységek szerinti feldolgo-
zás. Mire vonatkozzanak a feladatok: je-
lentés, adatok, kapcsolatok, kontextus, ref-
lektálás, meglévő tudás előhívása, az új
tudás integrálása stb.

– Háttértudás. A szövegértés fejleszté-
se kapcsán fel kell tenni a következő lénye-
ges kérdést: Tágul-e világunk az olvasott
szöveg megértése által? Ez a tét! Az a
tudás, amit nem tudunk mihez kapcsolni,
nem ér semmit. Fontos a háttértudás, mert
a sikertelenség oka a hiányzó háttértudás
vagy annak kiaknázatlansága.

Háttértudás aktivizálása: minden eset-
ben be kell vinni a szövegértés fejlesztésé-
nek és a tanulás folyamatába a tanulók
mindenkori előzetes ismereteit.

– Az új tudás integrációja: az új isme-
reteket az élet lehető legtöbb területéhez
kell kapcsolni, az összefüggéseket megke-
resni, hogy egymásba láncolva előhívásuk
beépüljön a tartós memóriába.

A legmagasabb szövegértési szint, ha a
nyelvi árnyalatokat sikerül felfedezni (két-
értelműség, humor, irónia stb).

– Szövegműfajok, szövegformák. Az
ismereteket közvetítő és emberi mivoltun-
kat formáló szövegek megértésére egya-
ránt fel kell készíteni diákjainkat. A menet-
rend is szöveg, meg kell tanítani olvasni
belőle, az információkat kikeresni és
használni.

– Reflektálás. Fontos, mert a szociali-
zálás lényege:
– érzelmi,
– értelmi,
– értékelő gesztus,
– szövegalkotás.

Korányi Margit Szövegértési deficitek
című előadását két érzelmileg is meghatá-
rozó gondolattal vezette be. Az egyik: min-
den gyerek számít. A másik Paul Ricoeur-
idézet: „Az olvasás olyan piknik, ahová a
szerző hozza a szavakat és az olvasó a je-
lentést.”

Az első mondatnak pedagógiai és neve-
lési fontossága van, a másik a pedagógus-
mesterségre vonatkozik. A lényeg: a gyere-
ket el tudjuk-e csábítani az olvasásra, tu-
dunk-e olyan könyvet (verset, regényt, tan-
könyvet) a kezébe adni, ami élményt je-
lent, ami elfeledtet vele minden más csá-
bítást, ami elvarázsol, értéket is közvetít.

Sajnos, a gyerekek olyan szövegekkel
találkoznak elsősorban a tankönyveikben,
amelyek sem életkorban, sem elvárásban
nem kapcsolódnak az elvárásaikhoz.

Azon is el kell gondolkodni, hogy az
olvasással kapcsolatban kinek vannak el-
várásai: a tanárnak vagy a gyereknek. Ha
a gyereknek, akkor a tanár csak ajánlhat,
nem tukmálhat rá semmit, amihez nem é-
rez vonzalmat, nem neki való, mert meg-
értési hiányait a gyermek nem tudja feldol-
gozni, frusztrált lesz az olvasástól.

Melyek ezek a megértési deficitek,
mik gátolják tehát a megértést?

– Szómegértés (szóolvasási nehézség,
szókincsismeret hiánya, az adott világda-
rabra vonatkozó háttérismeret hiánya, is-
meretlen szó miatti elakadás, a kontextus-
ból való következtetés képességének vagy
a motivációnak a hiánya).

/Folytatás a 23. oldalról
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– Jelentéstani elakadás: a szöveg sza-
vai közötti logikai-jelentéstani hierarchia:
egy csoportba tartozás, alá- és fölérendelés
fel nem ismerése; az általánosító állítások
és az alátámasztó részek kapcsolatának fel
nem ismerése; jelöletlen, de kikövetkeztet-
hető ok-okozati viszonyok azonosításának
elmaradása; a szövegrészek közötti – más-
fajta – logokai viszonyok föl nem ismeré-
se; általánosítási nehézségek; a világisme-
reti hiányból fakadó ismeretek hiánya.

– Szintagma- és mondatértés. A kellő
olvasástempó hiánya: a hosszabb szerke-
zetek, mondatok nem állnak össze a lassú
olvasás miatt; bonyolult birtokos szerkeze-
tek és igeneves bővítmények meg nem ér-
tése; a névszói szerkezetek határainak fel
nem ismerése; a szó vagy szócsoport mon-
dattani funkciójának, beágyazottságának
fel nem ismerése; kötőszó-ismereti deficit;
többszörösen összetett mondatok meg nem
értése.

– Szövegstruktúra, szövegműfaj: a
szövegműfaj kommunikációs céljának
meg nem értése; a szövegműfaj kommuni-
kációs céljának megfelelő szóhasználati és
grammatikai konvenciók meg nem értése;
a szövegstruktúra azonosításának hiánya;
a szerzői cél meg nem értése.

Korányi Margit előadása második
részében bemutatta egy tanítási óra felépí-
tését, mely a következő szakaszokból áll:

– Ráhangolódás. Hierarchikus fürtáb-
rával történik, ahol a középpont témája kö-
ré első körben a jellemző kifejezéseket
gyűjtetjük össze, második körben pedig az
első körre vonatkozó kifejezéseket, esetleg
jelzőket; például a karácsonyhoz az 1. kör-
ben: ajándék (2. köben márkák); Krisztus
(2. kör: éjféli mise); takarítás (2. kör: vita);
hal (2. kör: vér, születés); szeretet (2. kör:
család, ének); fa (2. kör: drága). Az első
körben felmerült kifejezések előhívják a
többi körben hozzájuk kötődő ismereteket,
gondolatokat.

– A tanítandó tananyag József Attila
Betlehemi királyok című verse. Meg lehet
beszélni, mely gondolatok tartoznak a
vershez. A vershez nem tartozó kifejezések
kiesnek.

– A következő lépés a „jóslás”: mit gon-
dolsz, mi fog történni; mi erre a bizonyíté-
kod; mi történt valójában; mi fog történni
a következő részben; mi erre a bizonyíté-
kod; mi történt valójában stb.

– Jelentésteremtés.
– Motiváció: a tudás tudása.

– Metakogníció: metakognitív eljárá-
sok a személyre, feladatra és stratégiára
vonatkozó tudást jelentik; metakognitív
stratégiák: az új tudás kapcsolása a már
meglévőhöz; a gondolkodási stratégia tu-
datos megválasztása; az értelmi folyamat
tervezése, nyomon követése és értékelése;
a megszokott válasz nem sikeres; segítség
a felismerésben, gyakorlat az alkalmazás-
ban; a metakognitív startégiák egy életen
át segítik a diákokat a sikeres probléma-
megoldásban.

– Jelöléstábla mint módszer a szöveg-
feldolgoztatás (a szöveggel való ismerke-
dés első lépésében) esetében:
– az olvasottak megegyeznek az előzetes
ismereteimmel vagy feltételezésemmel,
– az olvasottak ellentmondanak előzetes
ismereteimnek vagy feltételezésemnek,
– az olvasottak új információt tartalmaz-
nak számomra,
– az olvasottak további kutatásokra vagy
kérdésekre ösztönöznek,
– az olvasottakról kiegészítő információ
jutott eszembe.

– A történetpiramis segít a szöveg tör-
ténésének felidézésében (de a tanultak fel-
idézének fázisában, a vázlatírásban, krea-
tív szövegalkotásban is kitüntetett szerepe
van). A tanulók a következő vázlatot kap-
ják, amit meg kell tölteni a (pedagógus uta-
sítása szerint) szavakkal, mondatokkal,
összefüggő mondatokkal – szöveggel stb.
a célnak megfelelően:

........
........      ........

........      ........      ........
........      ........      ........      ........

........      ........      ........      ........      ........

A szövegértési stratégiák és a korrekci-
ós stratégiák a tanulók részére az eredmé-
nyes tanulás módszerét is jelentik.

– Szövegértési stratégiák
– Rápillantás a képekre, címekre
– Korábbi ismeretek mozgósítása
– Olvasási célok felállítása
– Kifejleti jóslatok készítése
– Kifejleti jóslatok igazolása/helyesbítése
– Új ismeret összekapcsolása régi ismeret-
tel
– A szöveg összefoglalása olvasás közben
– Saját megértésünk kérdőre vonása
– Kiemelés vagy marginális jegyzet
– Következtetések levonása
– A szöveg átfutása

Korrekciós stratégiák

– A szöveg újraolvasása
– Előreolvasás a szövegben
– Kérdésekkel való önellenőrzés
– Mások kérdezése
– Másokkal való megbeszélés

– Reflektálás fázisa: személyes értel-
mező keret, mely adott helyzetben adott
életkorra vonatkozik. Ez a fázis az új tudás
lehorgonyzása, saját kontextusba helyezés,
általa a tudásrendszer módosul, az ered-
mény a tanultak változatos helyzetekben
való felhasználása.

A szöveg feldolgozása komplex szö-
vegértelmezést és -feldolgozást kíván a rá-
hangolódásban és a jelentésteremtésben
tanultak összegzéseképpen.

A konferencia utolsó plenáris előadója
Csányi Yvonne (ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Buda-
pest) volt, előadásának címe: Sajátos ne-
velési igényű tanulók integrációja.

Történeti visszapillantással kezdte elő-
adását. A népiskolák esetében a fogyatéko-
sok szegregációja a maga nemében kor-
szerű volt, ami Nyugat-Európában már az
50-es években nemtetszést váltott ki.

Mi vezetett az integrációhoz?
Normalizációs elv (Skandinávia, 1950,

egyenlőség gondolata), polgárjogi mozgal-
mak (USA), kisebbségi és antipszichiátriai
mozgalmak (Olaszország), Warnock-bi-
zottság (Anglia, itt alakult ki az SNI fogal-
ma; kimondta, hogy a pedagógiai vezetést
kell megerősíteni), kísérletek (Spanyolor-
szág, Ausztria, az integrációt a közoktatási
törvény is tartalmazza), szülők mozgalma
(Németország).

Az ENSZ a fogyatékos személyek e-
sélyegyenlőségéről 1993-ban fogalmazta
meg deklarációját, mely egyértelműen ki-
mondja:
– Az államok legyenek tekintettel a fogya-
tékos gyermekek, fiatalok és felnőttek e-
gyenlő elsődleges, másodlagos és harmad-
lagos szintű nevelési esélyeire.
– Biztosítsák, hogy a fogyatékos szemé-
lyek nevelése a nevelési rendszer integráns
része legyen.

UNESCO világkonferenicája 1994-ben
Salamancában kimondta:
– a ellátást inkább a gyermek igényei,
mintsem a fogyatékosság alapján kell meg-
szervezni;
– az integráció tantervi kérdés;
– nem szabad  teljesen szegregálni még a-
zokban a kivételes esetekben sem, amikor
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a gyermekeket speciális iskolákba helye-
zik. Törekedni kell a többségi iskolákban
való legalább részleges jelenlétre.

A sajátos nevelési igényű tanulók eseté-
ben a megoldás a gyermek meglévő defi-
citjeitől a gyermeket támogató pedagógia
felé kell elmozdulni.

Az együttnevelés fajtái:
– lokális: szegregált sziget, külön osztály;
ennek a feloldása például a sajátos nevelési
igényű tanulók legalább testnevelési órá-
kon együtt vannak a többiekkel, vagy a
napköziben közös csoportban vannak, e-
gyütt mennek kirándulni stb.;
– szociális: a tanításon kívül vannak e-
gyütt;
– funkcionális:

– részleges (néhány tanítási óra vagy
foglalkozás esetében vannak együtt),

– teljes (minden tanítási egység eseté-
ben együtt vannak),

– fordított (vagy spontán): ott ül a tanu-
ló, de fejlesztés és fejlődés nincs.

Az együttnevelés szintjei szerint az e-
gyik szint a fogadó szint, a homogén osz-
tály, a magasabb szint a befogadás (inklú-
zió), amikor heterogén osztályok kialakí-
tása a kívánatos, hiszen mindenki más. A
befogadás függ az intézményi politikától,
a pedagógusok módszertani felkészültsé-
gétől, a szervezéstől, az értékeléstől, a fe-
lelősségtől. Az inklúzió esetében megnő
a gyógypedagógus szerepe. (A BGR-rend-
szert erre találták ki!)

A pedagógus és a gyermek együttműkö-
désének változatai:
– asszimiláció (nem megengedő),
– akkomodáció (túl megengedő),
– adaptáció (egymásra hangolódó).

Nemzetközileg a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók elfogadott kategóriái a követ-
kezők:

A – fogyatékosság,
B – tanulási nehézség,
C – hátrányos helyzet.
Az EU tagországaiban az SNI fogalmá-

ba soroltak:
– Szlovákia: fogyatékosok – krónikus be-
tegek – fiatal bűnözők,
– Csehország: fogyatékosok – krónikus be-
tegek – hátrányos helyzetűek,
– Lengyelország: fogyatékosok – krónikus
betegek – kábítószer-fogyasztók – deviáns
magatartásúak,
– Magyarországon: testi, mozgásszervi fo-
gyatékos – érzékszervi fogyatékos – értel-

mi fogyatékos – beszédfogyatékos – autis-
ta – halmozottan fogyatékos – tanulásban
tartósan, súlyosan akadályozott (diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiper-
kinézis).

Az SNI megállapításokot külön támo-
gatás garantálja, Magyarországon még kü-
lön támogatás jár a beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavarral küszködő gyermekek-
nek, valamint a hátrányos helyzetű tanu-
lóknak is. Magyarországon a 2004–2005-
ös tanévben 75 221 tanulót soroltak be az
SNI kategóriába, akik közül 41 % integ-
rált, 38 % jár speciális iskolába, 21 % spe-
ciális osztályba.

Az együttnevelés lehetséges előnyeiről
a szakember a következőket mondta:
– a szülői ház szerepe fontos, ezért lénye-
ges, hogy az óvoda/iskola közel legyen az
otthonhoz,
– igényesebb kihívásokkal szembesül a
gyermek, mintha homogén osztályban ta-
nulna,
– a kortársakkal történő baráti kapcsolat a
fejlődést biztosítja,
– a szülő naponta találkozik a pedagógu-
sokkal, megnő a felelőssége,
– a későbbi beilleszkedés megkönnyítése,
– társadalmi attitűdöket tanul.

Csányi Yvonne szólt a lehetséges intéz-
ményi buktatókról is, kiemelten:
– az intézmény nem tud a támogatások
részleteiről,
– az intézmény nem akar élni a különtámo-
gatással,
– a módszerek konzervatívak:

– kedvezőtlen az általános hozzáállás,
– nincs hozzáértő gyógypedagógus.

A sajátos nevelési igényű tanulók peda-
gógiai segítése a korszerű pedagógiai uta-
kat, módszereket igényli, mint a differen-
ciált tanulásszervezés, az egyéni bánás-
mód, a kooperatív tanulás, a projektmód-
szer alakalmazása, szöveges, árnyalt érté-
kelés, tantárgyak integrált oktatása – szem-
ben a hagyományossal (dominánsan fron-
tális, felnőtt- és tantárgyközpontú, teljesít-
ményorientált óraszervezés). Ezért az in-
tézménynek szembe kell néznie az új peda-
gógiai kihívásokkal, ha eredményes akar
lenni.

A segítő (módszertani) központok fel-
adatai is megnőnek, mert:
– közvetlen segítséget szükséges nyújtani
a tanulóknak, tanároknak, szülőknek,
– pedagógus-továbbképzések szervezésé-
vel meg kell tanítani a pedagógusokat ezek-
kel a tanulókkal eredményesen dolgozni,

– anyagokat, eszközöket kell biztosítania,
– módszereket kell kifejleszteni, azokat
terjeszteni szükséges a tanuló eredményes-
sége érdekében,
– fel kell készülnie a tanácsadás szerepére
például az iskolaválasztásban,
– szülőcsoportoknak kell foglalkozást
szervezni.

Magyarországon lézetik ún. utazó tanár,
aki segít a tanulónak intézményt választa-
ni, folyamatosan tartja a kapcsolatot az
osztályfőnökkel, tantestülettel, szülőkkel,
korrepetálást szervez, speciális fejlesztést
végez, más szakembereket von be a fej-
lesztésbe, egyéni fejlesztési tervet készít,
nyomon követ...

Az előadó érintette a lehetséges akadá-
lyokat, melyek gátolhatják az integrációt,
illetve felsorolta a törvény által biztosított
lehetőségeket a sikeres fejlesztés, a sikeres
állampolgár érdekében.

Összegzésül: az elhangzott előadások,
gondolatok, szekcióbeli gyakorlati megol-
dások, beszélgetések mind-mind a problé-
ma megoldása érdekében zajlottak, hogy
olvasóvá neveljük a tanulókat, hogy sike-
resebbek legyenek, hogy eséllyel indulja-
nak Európában mint jövendő munkaválla-
lók, s mindazon elméleti és gyakorlati tu-
dás birtokában legyenek, mely nélkül csak
Európa perifériáján tudnak mozogni.

A versenyképes tudás a kihívás minden
tanuló előtt, a pedagógus feladata az alap-
készségek megerősítése, ill. saját pedagó-
giai szemléletváltásának előidézése, saját
módszertani tudásának gyarapítása, a gye-
rekről való tudásának alaposabbá tétele.

Ha arra a kérdésre keresem a választ,
hogy sikeres volt-e a konferencia, az előze-
tes céloknak megfelelt-e, a résztvevők
visszajelzése alapján meggyőződve állí-
tom: igen. A pedagógusok a szakmai hiá-
nyosságukat (mely a képzés hibája, illetve
az új problémák felbukkanása) teljes mér-
tékben tudatosítják, s megvan bennük az
akarat a hiányok pótlására. Több ilyen
konferencia hatékonyan segítené a magyar
iskolák és tanulók sikeresebbé válását.

Felteheti nekem, Titok úr, a kérdést,
hogy nyílott-e a titok? Igen, valamelyest.
Ha csak azzal is, hogy két napon keresztül
arról beszélt és hallgatott okos, hozzáértő
szakembereket a pedagógus, hogyan lehet
az olvasást és a szövegértést eredménye-
sebben tanítani. Már csak azért is, hogy
jobban érezze magát a sikertől, az ered-
ménytől pedagógus, szülő és gyermek.

Ádám Zita

/Befejezés a 25. oldalról/
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A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok
Művelődési Intézete és a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi
Választmánya társrendezőivel, Dunaszerdahely önkormányzatá-
val és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal közösen
meghirdeti a

XXXII. DUNA MENTI TAVASZ FESZTIVÁLT
a következő kategóriákban:
a) bábjátékos kategóriában csoportok és szólisták részére,
b) színjátszó kategóriában,
c) népi szerkesztett játékok kategóriában.
A fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok területi választmá-

nyain szerezhetők be, vagy a www.csemadok.sk honlapról letölt-
hetők.

Jelentkezési határidő: 2007. február 24.
A jelentkezési lapokat kérjük a következő címre küldeni: OV

Csemadok, Bacsákova 240/13, P.O.B. 16., 92901 Dunajská Streda.
Fax: 031/5509830;
E-mail: huszar@csemadds.sk vagy intezet@csemadok.sk.
A regionális fesztiválok és a válogatások időpontja: 2007.

áp-rilis 10-től május 1-ig.
A fesztivál időpontja és helyszíne: 2007. június 5–9., Duna-

szerdahely.
Pontos információkkal a Csemadok Dunaszerdahelyi TV szol-

gál (tel.: 031/5522478, mobil: 0905-358529, fax: 031/5509830).

A köbölkúti Stampay János Alapiskolában 30
órás képzés indul Iskolai és tanári weblapok szer-
kesztése címmel.

Az első találkozó időpontja február 19.
További információk és jelentkezés az

info@extranet.sk címen.
Tóth Tihamér

Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák
és a középiskolás diákok részére

A verseny célja:
A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társada-

lom-földrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat
erősítése.

A verseny lebonyolításának módja:
A verseny egyéni. A versenybe egyének kapcsolód-

hatnak be. A verseny írásbeli tesztből és szóbeli fordulóból
(rövid beszámoló egy, a versenyhez kapcsolódó témából)
áll.

A sikeres versenyzők könyvjutalomban részesülnek. Az
egyes kategóriák 1–3. helyezettje részvételt nyer a verseny
2007 augusztusában Erdélyben megrendezendő Kárpát-
medencei döntőjére és az azt követő táborozásra.

A verseny főszervezője: Szabó Andrea.
Tel.: 0903-558391, 035/ 7771361 (iskola).
E-mail: andrea.szabo@post.sk
Levélcím: Školská 39., 94603 Kolárovo vagy ZŠ s vjm,

Školská 6, 946 03 Kolárovo.
A jelentkezés határideje: 2007. március.
Az országos döntő határideje: 2007. május; Gúta.
Az országos döntő nevezési díja tanulónként 50 korona.
Ajánlott irodalom: a jelentkezés után minden érdeklődő

megkapja.

XXXII. Duna Menti Tavasz

A Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága a Duna Menti Ta-
vasz fesztivál alkalmából gyermek képzőművészeti versenyt hir-
det azzal a céllal, hogy a képzőművészeti adottságokkal rendelke-
ző általános iskolás gyermekeket vizuális gondolkodásra ösztö-
nözze, hogy azok a játék örömével tapasztalják meg az adott
képzőművészeti műfajok kifejezésbeli tartományait.

A versenybe alkotásaikkal az alapiskolák diákjai jelentkezhet-
nek a következő kategóriákban: I. kategória: 1–4. évf.;

II. kategória: 5–9. évf.
Versenyfeltételek
Csak A3-as és A2-es formátumú rajzlapra készült alkotásokat

fogadunk el, illetve csak ezeket fogja bírálni a szakmai zsűri.
A beküldött munkák készülhetnek rajz- és festészeti techni-

kákkal, tematikailag kötetlenül.
Figyelem: a beküldött munkákat a Csemadok Művelődési In-

tézete nem küldi vissza.
Beküldési határidő: 2007. április 20.
Cím: OV Csemadok, Bacsákova 240/13, P. O. Box 16., 92901

Dunajská Streda (tel.: 031/5522478).
Az eredményhirdetésre a szakmai zsűrizést követően a Duna

Menti Tavasz fesztiválon kerül sor.

GYERMEK KÉPZŐMŰVÉSZETI
VERSENY

A Kárpát-medence ásvány-
és gyógyvizei

Pályázhatnak: középiskolás diákok, főiskolai, egyetemi
hallgatók.

A pályázat beadási határideje: 2007. április 30.
Pályadíjak:

Középiskolások kategóriája
   1-3.  helyezett 20 000 Ft
  4-10. helyezett 10 000 Ft
11-20. helyezett   5 000 Ft

Felsőfokú tanulmányokat folytatók kategóriája
   1-3.  helyezett 20 000 Ft
  4-10. helyezett 10 000 Ft
11-20. helyezett   5 000 Ft
Értékelés: 2007. május - június
Értesítés az eredményről: 2007. június végéig.
Díjak átadása: a felvidéki kitelepítettek 6. országos ta-

lálkozóján Komáromban  - 2007 szeptemberében.
A pályázatok postázási címe: Szombath Gáborné, Liszt

Ferenc u. 21., H-2900 Komárom, Magyarország
/A pályázati kiírás teljes szövege az SZMPSZ honlapján

olvasható./

A Kecskés László Társaság Alapítvány pályázata

A felvidéki kitelepítés/deportálás
emlékezete családomban

vagy lakóhelyemen

http://www.csemadok.sk
mailto:huszar@csemadds.sk
mailto:intezet@csemadok.sk
mailto:info@extranet.sk
mailto:andrea.szabo@post.sk
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  ÁPRILIS MÁJUS   JÚNIUS

H 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
K 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Sz 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Cs 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
P 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Sz 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
V 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

         JÚLIUS    AUGUSZTUS    SZEPTEMBER

H 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
K 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Sz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Cs 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
P 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sz 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
V 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

     OKTÓBER         NOVEMBER      DECEMBER

H 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
K 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Sz 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Cs 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
P 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sz 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
V 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30


