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KINCSKERESŐK –
AVAGY A REGIONÁLIS
ÉRTÉKEK NYOMÁBAN
2006. december 13-án
és 14-én zajlott
Komáromban az Eötvös
Utcai Alapiskolában a
Kincskeresők II. országos
konferenciája. A helyszín
az iskola újonnan átadott
multimédiás szaktanterme
volt.
A konferencia előadásai
december 13-án reggel
9-től este 6 óráig tartottak.
A diákok számítógépes
kivetítő segítségével
mutatták be az
összegyűjtött anyagot.
A Kincskeresők verseny
támogatója az SZMPSZ, a
Csemadok és a Szülőföld
Alap. A szervezők tavaly
egyébként két alkalommal
szólították pályamunkák
készítésére a diákokat.
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a szlovákiai magyar iskolák támogatási
gyakorlatával kapcsolatban
A szlovákiai magyar közösség megmaradásának egyik legfontosabb biztosítéka a magyar iskolák léte és
színvonalas működése. Az
idei beiratkozási adatok is
mutatják, milyen bizonytalan sok magyar iskola jövője. Megtartásukhoz eddig
jelentős mértékben hozzájárultak a különböző – elsősorban anyaországi – támogatások. Az elmúlt évben ez
a támogatási rendszer jelentősen megváltozott, az iskolák szemszögéből nézve
hátrányosan.
Előbb az Illyés Közalapítvány zárta ki a magyar iskolákat a pályázás lehetőségéből arra hivatkozva, hogy
a Pázmány Péter Alapítvány
minden iskola részére biztosítja a Szülő és iskola pályázatból az ún. egyharmados részt. Az idén már erre
sincs lehetőség, az iskolák
támogatása – a Pázmány
Péter Alapítvány februárban
közzétett kiírása szerint –
megszűnt. A Szülőföld Alap
néven létrejött alapítvány,
mely azzal a céllal alakult
meg, hogy helyettesítse az
előzőleg megszűnt alapítványokat, tavaly csak az ún.
nagy projekteket támogatta,
s ebbe az iskolák nem fértek
bele.
Visszatérve a Pázmány
Péter Alapítvány idei pályázatára, érthetetlen számunkra a kiírás iskolát kirekesztő, a pedagógusokat csupán
eszközként felhasz náló
megfogalmazása.
Hiszen az iskolára nemcsak a pályázat megnevezése (Szülő és iskola – 2006/
2007) utal, hanem az indoklás is, mely világossá teszi
a támogatás fő célját. Így

szól:
„A támogatás célja és
jogcíme:
A Szlovák Köztársaság
területén magyar nyelven, a
magyar kultúra vagy a magyar nyelv tárgyában oktatást biztosító művelődési és
közoktatási intézményekben
folyó oktatási és nevelési folyamat támogatása.”
A fentiekkel ellentétben
viszont – a kiírás szerint –
egyáltalán nem lehet az oktatási és nevelési folyamatot
támogatni, nem lehet az oktatás színvonalát emelő eszközöket vásárolni, iskolai
rendezvények szervezéséhez hozzájárulni. Sőt, még
a közvetlenül a tanulókat érintő erdei iskolák, úszótanfolymok, sítanfolyamok támogatása is tilos. A felhívásból egyértelművé válik,
hogy ebben a „jótékonysági
akcióban”, melyből az iskola és az oktatás kirekesztődött, a pedagógusokra a
végrehajtó szerep osztódott
ki.
Ha a Pázmány Péter Alapítvány a magyar tanulókat
szociális támogatásban kívánja részesíteni, akkor
megteheti ezt az iskola említése nélkül is. Célként pedig – ha papucsot, higiéniai
eszközöket stb. szeretne a
családokhoz eljuttatni – ne
az oktatási és nevelési folyamatot nevezze meg. Az
identitásmegőrzésnek vannak beváltabb formái is, melyek az oktató-nevelő folyamatban hatékonyabbak és
célravezetőbbek a pályázatban leírt javaslatoknál.
Léva, 2007. február 22.
Az SZMPSZ
Lévai és Nagykürtösi TV
Lendvay Tibor elnök
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Fejlesztő értékelés – eredményes tanuló
Szakmai konferencia, Rozsnyó, 2007. március 24–25.
Az SZMPSZ 2007. március
24–25-én Rozsnyón Fejlesztő
értékelés – eredményes tanuló
címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozóját.
A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel
várnak a szervezők.
A jelentkezőlapot /7. oldal/
le lehet tölteni az SZMPSZ
honlapjáról (www.szmpsz.sk),
ill. a területi választmányok elnökeinél lehet igényelni.
A pedagógustalálkozó részvételi díja 200 korona.
A jelentkezési lapot legkésőbb 2007. március 9-ig postán
az SZMPSZ, P. O. Box 49,
94501 Komárno 1 címre vagy

az szmpsz@szmpsz.sk e-mail
címre kell eljuttatni. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 035/7713572, 035/
7714755, 031/7807928 , 047/
5631205.
A szervezők Komáromból
március 23-án pénteken délután
autóbuszt, szükség esetén autóbuszokat indítanak Rozsnyóra.
Az autóbusz költsége SZMPSZtagoknak 300 korona, nem tagoknak 600 korona.
A felszállási helyek: Komárom, Érsekújvár. Az autóbusz
indulásának helyét és pontos
idejét, a részvételi díj befizetésének módját a visszajelzésben
közöljük. További pontosított
információt a jelentkezők írásban kapnak.
SZMPSZ Központi Iroda

Tisztelt Olvasó!
2003 januárjában jelent
meg a Pedagógusfórum első alkalommal a jelenlegi formában. Tulajdonképpen két önálló kiadványból született: a
központi iroda által kiadott Fórum és a Lévai TV által akkor
már három éve rendszeresen
megjelenő Pedagógus c. lap fúziójából. Ez utóbbinak a szerkesztője voltam, s lettem – sok
jelentkező nem lévén – a Pedagógusfórum megbízott szerkesztője is. Akkor a bizonyítás
vágya élt bennem. Szerettem
volna megmutatni, hogy igenis
lehet rendszeresen megjelenő
lapot kiadni, csak akarni kell,
csak meg kell hozzá keresni a
segíteni akaró kollégákat. Hittem abban, hogy a feladat megoldható. Részben talán sikeresnek is mondható akkori vállalásom, hiszen a Pedagógusfórum tényleg rendszeresen megjelent. Aki kicsit tisztában van
az ilyen egyszemélyes munka
buktatóival, az értékelni tudja
ezt az eredményt. Ami nem sikerült, s ebben már megoszlik

a felelősség sokunk között,
hogy nem minden szám sikerült egyenletes színvonalúra.
Nem sikerült minden eseményről időben hírt adni, nem sikerült beszámolni a szövetség
irányító szerveinek háttérben
zajló munkájáról, a döntésekről, az SZMPSZ programjának
teljesítéséről. És nem sikerült
vitáznunk sem, őszintén, nyíltan, felelősségteljesen. Pedig a
viták gondolkozásra, közös
cselekvésre ösztönöztek volna,
ösztönöznének. Ez utóbbi nem
rajtam múlott.
Most 2007 februárjában átadom a stafétabotot valaki másnak. Talán az új főszerkesztő
irányítása mellett az eddigieknél is többen hozzájárulnak
majd a lap színvonalának emeléséhez. Talán az utódom azoktól is több segítséget kap, akiknek a tagság tájékoztatása egyébként is a feladata lenne.
Kívánom, hogy így legyen, s
hogy olvasóink ezután is sajátjukénak érezzék a Pedagógusfórumot.
Lendvay Tibor

A konferencia programja
Szombat
Délelőtti plenáris előadások
Ülésvezető: Hecht Anna, SZMPSZ-alelnök
– A fejlesztő értékelés értelmezése – Vidákovich Tibor
/Szegedi Tudományegyetem/
– A fejlesztő értékelés helye a világ oktatásügyében – Vass
Vilmos /Pannon Egyetem, Veszprém/
– Programfejlesztés – fejlesztő értékelés – Pála Károly
/SuliNova, Budapest/
– Tanulóközpontú iskola – álom vagy lehetőség? – Klein
Sándor /Pécsi Tudományegyetem/
Délután szekciók
1. szekció: Hazai oktatási rendszerünk problémáinak és
fejlesztésének megbeszélése – szekcióvezető Tamás Erzsébet /megyei képviselő, oktatásügyi bizottsági elnök/, szekciótitkár Szetyinszky Veronika /Pázmány P. AI, Vágsellye/
2. szekció. A fejlesztő értékelés módszerei – szekcióvezető
Poór Zoltán /Pannon Egyetem, Veszprém/ és Hunya Márta
/OKI, Budapest/, szekciótitkár Győző Andrea /Katona M..
MTNYAI/
3. szekció: A tanulói fejlesztő értékelés minőségre gyakorolt hatása – szekcióvezető Árendás Péter /Illyés Gyula
Gimnázium, Budaőrs/, szekciótitkár Lukács Annamária
/Gömöralmágyi AI/
4. szekció: BGR a fejlesztő értékelés és a minőség szolgálatában – szekcióvezető Beer Ferencné /Szihalomi ÁI/,
szekciótitkár: Ziman Ágota /Szombathy V. MTNYAI)
5. szekció: MAG (Megelőzés – alkalmazás – gondoskodás) – szekcióvezető Bognár Mária /OKI, Budapest/, szekciótitkár Szkabela Rózsa /Ipolybalogi MTNYAI/
Ünnepi est: a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj átadása
Vasárnap
Délelőtt plenáris előadások
Ülésvezető: Szuperák Mária SZMPSZ-alelnök
– A szekciótitkárok beszámolója
– A fejlesztő értékelés és a tartalmi reform összefüggése az
ÁPI koncepciójában
– Mit nem tudott Herder úr? – előadó Lezsák Sándor, a
Magyar Országgyűlés alelnöke
Zárszó: Pelle István SZMPSZ-alelnök
Pódiumbeszélgetés: Értékelés? – osztályozás! – fejlesztés? – vezeti: Ádám Zita SZMPSZ-alelnök
Résztvevők (tervezet):
a. egy alapiskola pedagógusa (Kroslák Olga, Érsekújvár)
b. egy középiskola pedagógusa (Tomolya Róbert, Füleki
Gimnázium)
c. Ledneczky Gyöngyi ( ÁPI, Pozsony)
d. egy magyarországi gyakorlati szakember
e. egy szakfelügyelő az Állami Szakfelügyelőségtől (Deák
László)
Kísérő program
A tanulók képzőművészeti munkáinak kiállítása közösen
a Szlovákiai Magyarok Kultúrája Múzeumával.
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Felhívás a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjra
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2007. március 24–25-én Rozsnyón
megrendezi a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozóját. A pedagógustalálkozón ebben az évben is átadásra kerül a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.
A díj azoknak a pedagógusoknak vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik
/amelyek/ munkájuk során jelentős nevelőioktatói eredményeket érnek el, sikeresen alkalmaznak célravezető pedagógiai módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban
vagy a nevelés területén, akik pedagógiaiközéleti tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, akik szlovákiai
magyar nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításán fáradoznak. A díjra javaslatot
tehetnek magánszemélyek és közösségek.
Odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt.
Az SZMPSZ ezúton is kéri tagjait, alapszervezeteit és területi választmányait, hogy
ebben az évben a díj odaítélésére javaslataikat 2007. március 2-ig juttassák el az SZMPSZ
komáromi központi irodájába (cím: SZMPSZ,
P. O. Box 49, 94501 Komárno). A borítékra
kérjük ráírni: „Jelölés”.

Jelölés
a 2007. évi Felvidéki Magyar Pedagógus Díjra
A jelölő személy /közösség/ neve /megnevezése/: ..........................................
........................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................
Tel./e-mail cím: .............................................................................................
A díjra javasolt személy /közösség/ neve /megnevezése/:
..........................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................
Tel./e-mail címe: ...........................................................................................
A díjra javasolt személy tanulmányai, posztgraduális képzés, speciális tanulmányok stb.
Hely/intézmény
Tanulmányok
Év
........................................................................................................................
Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei /pedagógiai alkotótevékenység, kutatómunka, tankönyvírás, publikációk, feladatok elvégzése, tisztségek ellátása stb./ ........................................................................................
..........................................................................................................................
A javaslat részletes indoklása: ......................................................................
..........................................................................................................................
Dátum: .............................
A javaslattevő aláírása ................................
Beküldési határidő: 2007. március 2.

Jelentkezési lap
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XIII. Országos Találkozójára
Név: ........................................................................................
Pontos lakcím: .........................................................................
Egyéb elérhetősége (tel., e-mail) .............................................
Munkahely: ............................................................................
A szombat délutáni szekcióülések közül (kérünk egyet bejelölni)
– A fejlesztő értékelés módszerei,
– Hazai oktatási rendszerünk jelene és jövője,
– A tanulói fejlesztő értékelés minőségre gyakorolt hatása,
– A BGR a fejlesztő értékelés és a minőség szolgálatában,
– MAG (Megelőzés – Alkalmazás – Gondoskodás) program
fejlesztő hatása szekció munkájában veszek részt.
Szolgáltatások igénylése (az igénylést szíveskedjen bejelölni!):
Étkezés
Péntek, március 23.
vacsora
Szombat, március 24.
reggeli
ebéd
vacsora
Vasárnap, március 25.
reggeli
ebéd
Szállás:
péntek/szombat
szombat/vasárnap
Tagja-e az SZMPSZ-nek?
igen
nem
Tagsági igazolványának száma: ...........................
Igénylem az autóbuszt:
igen
nem
Felszállás helye:
Komárom
Érsekújvár
A pontosított információkról minden jelentkező írásban kap
visszajelzést.
a résztvevő aláírása
Dátum

A jelölést formanyomtatványon kérjük benyújtani, melyet
az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) is le lehet tölteni.
A jelentkezési lapot legkésőbb 2007. március 9-ig szíveskedjék elküldeni a következő címre: SZMPSZ, POB 49, 94501
Komárno 1 (tel.: 035/7713572; szmpsz@szmpsz.sk)

Röviden
Január 5-én és 6-án Dobogókőn, majd január 24-én
Budapesten tartotta ülését a 2006 őszén megalakult
Nemzeti Tehetséggondozó Tanács /NTT/, melynek az
SZMPSZ is alapító tagszervezete. A Dobogókőn
megtartott összejövetelen elsősorban a tehetséggondozás
elméleti kérdéseit, míg a budapesti ülésen az NTT hatékony szervezeti kereteinek kiépítését vitatták meg a tanács tagjai.
*
Január 19-én Galántán ülésezett az SZMPSZ Országos Elnöksége, mely áttekintette az őszi-téli időszak történéseit, és megvitatta a februári választmányi ülésre előkészítendő programpontok témáit.
*
Január 26-án Budapesten ülésezett a Határon Túli Oktatási Tanács. A napirend témái között szerepelt a kedvezménytörvény alapján megvalósuló magyarországi
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Pályaválasztás a gútai Corvin Mátyás Alapiskolában
Az alapiskolák végzős diákjait és szüleiket egyaránt egy fontos kérdés foglalkoztatja: „Hogyan, merre tovább?” Nekünk,
nevelési tanácsadóknak a feladatunk az,
hogy erre a kérdésre, ha nem is választ, de
segítséget, tanácsot adjunk, figyelembe véve a tanulók előmenetelét, eredményeit,
érdeklődését.
Nálunk, a gútai Corvin Mátyás Alapiskolában a segítségnyújtás már a nyolcadik
évfolyamban elkezdődik, amikor a nevelési tanácsadó tájékoztató jellegű előadást
tart a tanulóknak a továbbtanulási lehetőségekről.
A kilencedik évfolyamban lehetőséget
adunk diákjainknak, hogy a nyílt napok
keretében ellátogathassanak a szakközépiskolákba. Itt a tanulók áttekintést kapnak

az iskola felépítéséről, felszereltségéről és
egy-egy tanítási órán is részt vehetnek. Azoknak, akik még bizonytalanok, vagy
még nem sikerült dönteniük, a decemberben megrendezett pályaválasztási szülőértekezlet segíthet. Erre a szülőértekezletre
általában 10-11 középiskola képviselője
kap meghívást, így a szülők és a diákok
„első kézből” kapnak információt az egyes
iskolákról. Ezután nem marad más hátra,
mint kiválasztani két különböző iskolát
vagy egy iskolán belül két különböző szakot, és kitölteni a jelentkezési lapokat.
Ebben a tanévben az előzetes felmérések alapján a szakközépiskolák közül legnépszerűbbek az elektrotechnikai, vállalkozói és kereskedelmi irányzatú szakok.
A szakmunkásképző intézetek esetében

Felnőttek az iskolapadban
A gútai Corvin Mátyás Alapiskola azon szerencsés iskolák közé tartozik, amelyek bekapcsolódhattak az ún. Digitálni
štúrovci nevű projektbe.
A projektet az SZK Közlekedési, Postaés Távközlési Minisztériuma támogatta, és
több száz szlovákiai iskola is bekapcsolódott ebbe a munkába. A projekt kettős célt
szolgált. Elsődleges oka az volt, hogy ma
már a munkaerőpiacon a nyelvi és számítógépes ismeretek nélkülözhetetlenek. Ezért lehetőséget kívánt nyújtani ezen ismeretek ingyenes megszerzésére olyan társadalmi rétegek számára, amelyek anyagi

nyári egyetemi programok véglegesítése és a részvételi kóták meghatározása, a határon túli közoktatás részére kiírt pályázati lehetőségek ismertetése, valamint szakmai konferenciák
létrehozásának szándéka a határon túli
régiókban.
*
Az SZMPSZ nevében Pék László
és Pelle István január 31-én megbeszélést folytatott Fodor Attilával és
Csík Zoltánnal a pedagógusszövetség
és a SECPI együttműködéséről a szakmai programok terén.
*
Február 2-án Galántán, február 9én pedig Komáromban tartotta ülését
a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma. A 2007-re kiírt pályázat jelentősen
eltér az elmúlt évek kiírásának tartalmától, mely egyrészt a kuratóriumban

vagy egyéb oknál fogva ezt nem engedhetik meg maguknak. Tehát elsősorban munkanélkülieket, nyugdíjasokat, anyasági
szabadságon lévő hölgyeket célzott meg.
A jelentkezők ingyenes tanfolyamokon sajátíthatták el a számítástechnika alapjait,
valamint a számítógép segítségével angol
és német nyelvi ismereteket szerezhettek.
A projekt másodlagos célja pedig az, hogy
az oktatóprogramok, melyek segítségével
tanítottunk, az iskola tulajdonában maradnak, és felhasználhatók a tanítási órákon,
korszerűbbé és hatékonyabbá téve az oktatást.

kialakult személyi változások, másrészt a magyarországi támogató fél elvárásainak következménye. Az iskolák
oktatási-nevelési és identitást erősítő
programjainak megszüntetését megelőzendő, az SZMPSZ az eddigi támogatási formák megőrzének támogatására kérte többek között az MKP vezetését is. A „Szülő és iskola” pályázat kiírásával kapcsolatban a PPA irodája tájékoztató üléseket tart a régiókban.
*
Az SZMPSZ elnöke és titkára február 13-án Pozsonyban megbeszélést
folytatott Szabó Józseffel, az MK
nagykövetségének tanácsosával a szlovákiai magyar oktatással kapcsolatos
aktuális kérdésekről és a szövetség közeljövőben megvalósuló programjairól.
(pl)

leginkább az asztalos, pincér-szakács és a
gépészeti szakok kedveltek.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
diákjaink a középiskolákban is megállják
a helyüket. Ennek ékes bizonyítéka, hogy
nemrégiben a magyarországi Kempelen
Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola
egyik tanára látogatott el hozzánk, s egy
köszönőlevelet nyújtott át az iskola igazgatónőjének, melyben hálájukat fejezik ki azokért a tehetséges tanulókért, akik a gútai
Corvin Mátyás Alapiskolából kerültek
hozzájuk. Jóleső érzés az, hogy diákjaink
ily módon is öregbítik iskolánk hírnevét,
s ez azt is bizonyítja, hogy munkánk nem
volt hiábavaló.
Molnár Angéla
A projekt előkészületei 2006 tavaszán
kezdődtek. A tanfolyamok vezetői szeptemberben iskolázáson vettek részt Pozsonyban, ahol elsajátították, hogyan kell
az oktatóprogramokkal dolgozni. Majd a
tanfolyamok meghirdetésére került sor,
melyeket novemberben indítottunk. Az első héten a számítógépes angol nyelvi, a
második héten a számítástechnikai, a harmadik héten pedig a számítógépes német
nyelvi képzésre került sor napi 2-3 órában.
A csoportok 7-8 fősek voltak, így mindenkinek lehetősége volt külön gépnél, önállóan dolgozni. A nyelvi tanfolyamok célja
az volt, hogy a résztvevők megtanulják az
oktatóprogram kezelését, s így önállóan,
akár otthon is fejleszthessék nyelvi tudásukat. Érdekessége az, hogy a szövegek, a
párbeszédek meghallgathatók, gyakorlásra
van lehetőség, a megoldott gyakorlatokat
a program kiértékeli, kijavítja a hibákat,
szótárt és ismétlő részeket tartalmaz, s a
kiejtés gyakorlására is lehetőséget ad. A
számítástechnikai tanfolyam résztvevői
pedig a számítógép kezelésében szerezhettek alapfokú jártasságot. Tapasztalataink
azt mutatják, hogy „felnőtt diákjaink” rövid idő alatt könnyen elsajátították a programok kezelését, és az újabb és újabb feladatok megoldása és sikeressége pozitív,
motíváló erőként hatott. A tanfolyamok végén a résztvevők tanúsítványt kaptak annak sikeres elvégzéséről, a számítástechnikai tanfolyam résztvevői ezenfelül egy ajándék cédét is.
Munkánk sikerességét az is bizonyítja,
hogy a résztvevők elégedettségük kifejezésén kívül megígérték, hogyha lenne mód a
tanfolyamok folytatására, szívesen jelentkeznének ezekre a továbbképzésekre is.
Molnár Angéla
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XII. Komáromi Pedagógiai Napok
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, valamint Komáromi Regionális Pedagógiai Központja /RPK/, a Selye János Gimnázium és a helyi alapiskolák, óvodák és
művészeti iskola társszervezésében február 26. és március 2. között szervezi meg a
XII. Komáromi Pedagógiai Napokat.
Jókai Tibort, a Komáromi Regionális
Pedagógiai Központ vezetőjét kérdeztem arról, hogyan áll össze a program,
és milyen rendezvények várják az érdeklődő pedagógusokat a XII. Komáromi Pedagógiai Napokon.
– Az alapszervezetek és a területi választmány /TV/ mellett működő szakmai
társulások igényei alapján a TV és RPK
állítja össze a szakmai hét programját.
Minden évben egy nyitóelőadással kezdünk, a hét folyamán bemutató órák, előadások és szakmai tréningek szerepelnek
a programon.
Milyen rendezvényekre kerül sor?
– A teljesség igénye nélkül csak néhányat emelnék ki.
Február 26-án, hétfőn 14.00 órakor a
megnyitó után Vass Vilmos egyetemi docens A pedagógusmesterség megújítása
címmel tartja az idei rendezvénysorozat
nyitóelőadását. Az előadás után a Magyar
Kultúra Múzeumában kerül sor a múlt évben meghirdetett Irodalom és képzőművészet gyerekszemmel c. rajzpályázat eredményes alkotásaiból összeállított tárlat
megnyitójára.
Kedden Klobusitzky György, a Buda-

pesti Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa a
drogmegelőzés fontosságáról tart előadást
alap- és középiskolás diákoknak. A külső
és belső emberi tulajdonságok jellemzése
címmel angol bemutató órára kerül sor a
2. évfolyamban, melyet Szabó Erika, a
Selye János Gimnázium tanára tart. Délután Novák Tamás az ifjúsági bűnözés témakörét járja körül.
Szerdán az Eötvös utcai óvodában Táncos-mozgásos játékok az óvodában címmel
Szabó Edit, a Selye János Egyetem tanára
tart tréning jellegű foglalkozást. A TV mellett működő zenepedagógusok szakmai
társulása kezdeményezésére mesterkurzus
lesz a helyi művészeti alapiskolában. A tréninget Dobi Kiss Veronika énekművész
tartja. Előadás hangzik el az EU-s pályázati lehetőségekről Vasi Emma, a helyi regionális és fejlesztési ügynökség igazgatója tolmácsolásában. Bárczi Zsófia egyetemi tanár a szlovákiai magyar irodalom ismertségéről az egyetemi hallgatók körében
címmel tart előadást. Földes Edit, a Selye
János Gimnázium tanára Ünnepek és szokások címmel tart bemutató órát németből.
Csütörtökön Olvasási szokások – kiváltság vagy esélyteremtés címmel Nagy
Attila tart előadást. Pomogáts Béla
egyetemi tanár 1956 magyar szépirodalma
címmel pedagógusoknak és középiskolásoknak tartja előadását, amelyet a december elején Komáromban megtartott „1956
te csillag” szakmai konferencián már hallhattak a pedagógusok.
Március 2-án /pénteken/ A geometria

2007. február
szépségei címmel matematika bemutató órát tart Keszegh István, a Selye János Gimnázium tanára, majd ezt követi Kovács Tamás, a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely csoportvezető
történésze, aki Komárom és a holokauszt
c. tart előadást.
A RPK minden évben egész napos foglalkozásokat is szervez, az idén milyen
tréningek megszervezésére kerül sor?
– Egy héttel korábban, azaz február 20án Iskolaotthonos foglalkozás – egész napos iskola címmel bemutató órákra, előadásokra és napközi otthonos foglalkozásokra kerül sor a helyi Jókai Mór Alapiskolában. Azért szervezzük ebben az időpontban, mert a rozsnyói kollégák is érdeklődtek ez iránt a program iránt, és náluk ekkor
van a tavaszi szünet.
Február 28-án /szerdán/ a nevelőnők
szakmai társulása kezdeményezésére szervezzük A tanulás tanítása című tréninget,
amelyet Héczné Tóth Mária győri szakelőadó tart.
Március 1-jén /csütörtökön/ Olvasás,
szakszövegolvasás, élethosszig tartó tanulás címmel Zsolnay Mária tart egész napos foglalkozást a helyi Eötvös Utcai Alapiskolában.
Március 2-án /pénteken/ szintén az Eötvös Utcai AI-ban Hrbácsek Magda A tudás-szintmérés technikai eszközei címmel
tart foglalkozást.
A Komáromi Pedagógiai Napok részletes programja megtekinthető az SZMPSZ
honlapján.
/orbanmonika/

Mit hoz a jövő a pedagógiában?
Az EU-s oktatáspolitika a társadalmi
dimenziók kiterjesztése és az egyéni boldogulás kompetenciáinak megalapozása
irányában teszi a leghatározottabb lépéseket. Az EU közösségi stratégiája az oktatás és képzés fejlesztése területén a 2010ig szóló munkaprogramjában a következő
három fő cél elérését tűzte ki célul:
– hatékonyság,
– hozzáférhetőség,
– nyitottság.
Mindehhez lefekteti a szakma vonzóvá
tételének és az eredményes tanárok pályán tartásának igényét. Célul tűzi ki a közös európai keretrendszer kidolgozását,
amelyben megfogalmazódnak a tanárok
és oktatók képzettségére vonatkozó elvárások. Már nem számít újdonságnak a
szakmai fejlődés indikátorrendszerrel va-

ló mérése, követése sem.
A közös európai keretrendszer a pedagógusképzésben a legfontosabb kompetenciákra koncentrál, amelyeket az alapképzés, gyakorlati képzés és a továbbképzési rendszer biztosít majd. Irányelveket
és konkrét elvárásokat fogalmaz meg. A
tanárképzéssel kapcsolatos direkt elvárásokat az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) kulcskompetenciákban foglalja össze:
– anyanyelven való kommunikáció,
– idegen nyelven való kommunikáció,
– matematikai készségek, alapkészségek
a tudományokban és a technológiában,
– informatikai készségek,
– tanulás tanulása,
– interperszonális és állampolgári készségek,

– vállalkozói készségek,
– kulturális tudatosság.
Hasonló súllyal esik latban az:
– erópai állampolgárság,
– európai dimenzió,
– mobilitás.
A társadalmi mobilitás alatt a műveltségi-képzettségi-foglakozási hagyományok átlépését érthetjük.
Térségünk fejlődésének egyik sarokköve a hátrányos helyzetűek oktatási esélyegyenlőségének biztosítása. Kulcsproblémákba sorolva:
– a roma tanulók alacsony iskolázottsági
és kompetencia szintje;
– a roma tanulók beilleszkedési nehézségei és magatartási problémái;
– a befogadó társadalom szegregációs törekvései;
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Az SZMPSZ Galántai TV és RPK 2007. első félévi munkaterve
Január
Elszámolások az Illyés Közalapítvány
és a Pázmány Péter Alapítvány felé
Munkatervek elkészítése a TV és az
RPK részére
Részvétel az OE ülésén – Szetyinszky
V. és Vankó T.
Kincskeresők – régiónk versenyzőinek
bemutatkozása
A tantárgybizottságok alakuló ülései és
működési tervezetük elkészítése
Február
Integrált tanulókkal való foglalkozás –
Stredl T. – febr. 6., 14.00; SZMPSZ-iroda
Jakubecz Márta: Cserépedények tartalma – könyvbemutató, febr. 13., 17.00,
SZMPSZ-iroda
Természetrajz MF a 7. évf. számára –
bemutatja Czakó Mária /Nádszegi AI/
Részvétel az OV ülésén – Szanyi M.,
Szetyinszky V. és Vankó T.
A matematikai szakcsoport szakmai

programja
Zenei szakcsoport továbbképzése – Varga Károly előadása
A megújult óvodai nevelés –
Vankó Terézia –
SZMPSZ-iroda,
febr. 27.
Március
Vizuális nevelés – L. Ritók Nóra /Magyarország/
előadása, márc. 3.
/szombat/, 9.00
óra; SZMPSZ-iroda
Módszertani útmutató az integrált tanulókkal való foglalkozások során – Mészáros M. és Forró Zs.
Tompa M.-szavalóverseny járási fordulói – Pe-red – Galánta
Simonyi Zs.
Helyesírási Verseny regionális
fordulója – galántai Kodály Z. AI
Lélektől lélekig – részvétel a
Siklósi Irodalmi
Gyermekfesztiválon
Óvodavezetők
találkozója – hatékony óvodavezetés – febr. 20.,
SZMPSZ-iroda
Csillagoknak
teremtője c. nép-

– a pedagógusok módszertani kultúrájának gyöngesége.
Megkerülhetetlen, hogy a kulcsproblémákra a kutatás megoldásokat keressen,
a megoldásokra hatásvizsgálatokat végezzen, és a változások hatásait folyamatosan
kövesse.
Mit hoz a jövő a pedagógiában a másik
oldalról nézve?
A kutatók feltételezik, hogy mai szellemi képességeink elmaradnak a lehetőségeinktől. Személyre szabott módszerekkel
az intelligenciaszint emelhető, a kognitív
fejlődés felgyorsítható, a gondolkodási és
tanulási kapacitás javítható.
Fejlődésünkhöz szükségünk van az ismeretekre, ám a viselkedés mozgatórugó-

ja az érzelem. Az intelligencia fejlődését
az ésszerűség mellett az érzelem, a művészetek birtokba vétele jelentheti.
Piaget szerint: „Nincs olyan gondolkodásfejlődési modell, amely minden gyermekre jellemző volna. Minden egyes
gyermek fejlődésének menete egyedi, és
a kutatás bebizonyította, hogy az a mód,
ahogyan a gyermeket tanítják, erősen befolyásolja ezt a folyamatot.”
Az EU oktatáspolitikája az esélyteremtés, nem pedig az egyenlőség elvén
alapszik. Ebben a fogalomban azonban a
fejlődés lehetősége mellett a leszakadás
eshetősége is benne foglaltatik, amennyiben a felkínált lehetőségekkel nem tudunk
élni.
Csík Zoltán

dalverseny alapiskolások számára – felsőszeli Széchenyi I. AI
Digitális tananyagfejlesztés – modern
eszközök alkalmazása – Szlízs Róbert és
Tomolya Róbert
A magyarországi nyári továbbképzések propagálasa
A tagdíjak és az adatbázis rendezése
Részvétel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján – autóbuszindítás
Az Ábel Kiadó tankönyvbemutatója:
Tente baba, tente... című könyvet a szerző
/Gágyor József/ mutatja be
Április
LAPODA multimédiás szerkesztőprogram – 30 órás képzés
Matematikai szakcsoport
Színházlátogatás
Tanulási és magatartási zavarok megelőzése az óvodában márc. 17., 8.00-tól
12.00-ig az SZMPSZ-irodában; előadó:
Mészáros Mária speciális pedagógus
Szabó Judit és Szabó Eszter kiállítása
Turisztikai kirándulás: Kis-Kárpátok
Május
A hazai nyári egyetemek témaköreinek
megvitatása és propagálása (Komárom
július 9–14.; Rimaszombat július 22–27.)
Tananyagfejlesztő programok bemutatása
A hulladék újrahasznosításának lehetőségei az óvodában: május 15., SZMPSZiroda; foglalkozásvezető Perleczky Mária és Oros Éva
Szakál Éva munkáinak bemutatása
Turisztikai kirándulás: Vrátna-völgy
Óvodalátogatás – tanulmányi kirándulás a komáromi /Magy./ Szivárvány óvodába a Lépésről lépésre program megismerésére május 25-én Vankó T. szervezésében
Szetyinszky Veronika
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Kincskeresők II
A versenyek korát éljük,
melyre nagy szükségünk van,
hogy a diákok összemérjék
„erejüket”, lemérjék tudásukat,
találkozzanak egymással, tanuljanak egymástól.
Minden versenynek pozitív
hozadéka van, összehasonlításra ad alkalmat. Van szavaló-, kiejtési, helyesírási, fogalmazási
verseny, vannak természettudományi és sportversenyek, ahol
a cél a győzelem, s aki nem ért
el helyezést, kicsit szomorúan
megy haza, mert otthon az az
első kérdés: hányadik helyen
végeztél?
Ezt a tradíciót egy újabb
„verseny” látszik megdönteni,
melynek címe Kincskeresők –
regionális értékeket felkutató
diákok „versenye”, mely a
2006-os évben két alkalommal
szólította pályamunkák készítésére a diákokat. Támogatója az
SZMPSZ, a Csemadok és a
Szülőföld Alap. Megálmodója
Szanyi Mária néprajzkutató.
Személyes élményem késztetett arra, hogy írjak erről a
versenyről, tudassam pedagógustársaimmal: íme egy újabb
kihívás, ahol diák, tanár jól érzi
magát, megszűnik köztük a
„státusviszony”, egymásnak
méltó partnerei. Mindkét fél
rengeteget tanul, tapasztal, rácsodálkozik a képernyőn megjelenő tájakra, emberekre, népszokásokra, népviseletre, épületekre, múltunk egy-egy szeletére, melyek mellett a tudatlan

szemlélő elmegy, de a „kincskereső”, aki kutat, keres, megtalálja s kibányássza az értékeket, és közkinccsé teszi. Közben értékrendje, látásmódja
megváltozik.
2006. december 13-án és 14én zajlott Komáromban az Eötvös Utcai Alapiskolában a
Kincskeresők II országos konferenciája, melyre az iskola újonnan átadott multimédiás
szaktantermében került sor. Az
országos zsűriben neves külföldi és hazai szakemberek voltak:
elnöke Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója /Somorja/, tagjai: Görföl Jenő, a
Pro Pátria Honismereti Társulás elnöke /Pozsony/, dr. Gaál
Ida művészettörténész és néprajzkutató /Komárom/, Néma
Sándor a Győr-Sopron Megyei

Az országos konferencia zsűrije

zője Szanyi Mária volt.
A konferencia előadásai december 13-án reggel 9-től este
6 óráig tartottak: 1-2 (néhány
kivételes esetben 3) tanuló mu-

Beindul a gőzszivattyú a búcsi elődöntőn

Levéltár igazgatója /Győr/, Buvári Márta, a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány képviselője
/Budapest/. A verseny főszerve-

A búcsiak a halastavat mutatták be

tatta be számítógépes kivetítő
segítségével és a hozzá fűzött
magyarázatokkal az általa hozott anyagot-kincset.
Minden bemutatás úgy kezdődött, hogy a soron következő
előadó Szlovákia térképén megjelölte azt a helységet – Komáromtól Nagykaposig –, ahonnan érkezett. Lapunkban valóban csak néhány szavas vázlattal mutatható be egy-egy előadás tárgya, mely a témák sokszínűségét érzékeltetheti.
Elsőként az egyik Pelsőcről
érkezett csapat mutatkozott be,
Egy letűnt falu nyomában című
munkájukban Somkút emlékeit
elevenítették fel. A továbbiakban a vágsellyei Pázmány Péter AI tanulói által megismer-

hettük a több mint 890 éve létező Vághosszúfalu történetét,
majd a nagykaposi alapiskolások mutatták be Dobóruszkát, a híres törökverő – az egri
vár kapitánya – szülőfaluját.
A Komáromi Munka Utcai AI csapat által a komáromi
erődrendszerrel, az Eötvös Utcai AI csapata előadásából a
komáromi rácok életével ismerkedhettünk meg.
A tornaljai alapiskolások a
350 lakosú kis falu, Gömörfüge
történelmét, legendáit, néprajzát és népi hitvilágát elevenítették fel rendkívül élvezetes előadással.
Gúta vallásos emlékeit és a
plébániatemplom történetét ismerhettük meg a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium diákjainak bemutatójából. A templomot kerek 100 évig szolgáló papjuk intelméből
„kiderült”, hogy mi a hosszú élet titka: óvakodj a nőktől, az
italozástól és a haragtól.
A búcsi diákok az ottani halastó élővilágát, környezetvédelmi és turisztikai jelentőségét
ismertették. A tallósi csapat a
Kis-Dunán épült Maticza-malmot keltette életre. Megtudhattuk, mire szolgált a malomban
a kőpad és a kaloda, és hogyan
élesítették a malomkövet.
Különös témát mutatott be
a Komáromi Eötvös Utcai AI
diákja: a Duna vízszabályozásában egykor nagy szerepet ját-
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szó gőzszivattyú működését a
vetített képeken kívül a gőzhajtotta maketten is megszemlélhettük.
A magyar csillagászat apostolának, Konkoly-Thege Miklósnak életét, gazdag munkásságát ismertette az ógyallai
Feszty Árpád AI egyik csapata.
A pelsőci diákok az ottani
nagy múltú református templom történetével ismertették
meg a hallgatóságot. Ezt követően a nagymácsédi Mészáros
Dávid AI diákjainak színes
előadásából megcsodálhattuk
Nagymácséd számos köztéri
szobrát, melynek mindegyikéhez egy-egy élettörténet vagy a
falu történelmének egy része
fűződik. A kürti csapat a falu
határában lévő Cigléd búcsújáró hely történetét és legendáit
ismertette. Képet kaptunk az itt
álló építményekről és a sejtelmes remetebarlangról.
Az érsekújvári Jedlik Ányos Elektroipari Összevont
Középiskolából érkezett lányok szülővárosuk, Vágsellye
műemlékeit, mai arculatát és
neves személyiségeit mutatták
be. Megtudhattuk, hogy itt élt
Feketeházy János, korának egyik legismertebb hídépítője, és
innen származik Varsányi József, aki a közelmúltban 778
nap alatt körülhajózta a földet.
A konferencia élénk színfoltja volt a kéméndi iskolából
érkezett, gyönyörű népviseletbe öltözött kurtaszoknyás elő-

adó, aki előadását a szünetben
rögtönzött népviseleti kiállítással tette színesebbé.
Az ipolynyéki csapat a 60
év a kultúra szolgálatában címmel ismertette falujuk gazdag
Csemadok-történetét, melyet a
bő képanyag mellett a kutatásaikat összefoglaló tanulmány
egészített ki. A továbbiakban A
csilizközi színjátszás története
elevenedett meg a Csilizradványi AI diákjainak előadásában.
Mindannyian megtanulhattuk,
hogy Csilizköz, a maga hét falujával (Balony, Csilizradvány,
Csiliznyárad, Szap, Medve,
Kulcsod, Csilizpatas) egy külön szigetet alkot Csallóköz részeként.
A Nagykaposról érkezett
diákok a Csemdok életéről és
az Erdélyi János-napokról hoztak gazdag anyagot. Farsang
három napjában… címmel a
farsangi jelmezbe öltözött Ragyolci AI diákjai bemutatták a
farsangi szokásokat, melynek
részeként a közönségnek az otthon sütött herőcével kedveskedtek.
A vágsellyei Pázmány Péter AI diákjai családi kötődésük kapcsán elevenítették fel a
deáki cserkészcsapat történetét.
Az ógyallai Feszty Árpád AI
csapatának felkészülése egybeesett az iskola névfelvételének
előkészületeivel. Ezért volt különösen időszerű számukra a
Feszty család és Ógyalla kapcsolatának bemutatása. Csokonai és komáromi múzsája, Vaj-
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Kiértékelés: tanár és tanítvány átveszi az oklevelet

da Julianna volt a címe annak
az előadásnak, melyet a Komáromi Eötvös Utcai AI harmadik csapata mutatott be. Ebből
megtudhattuk, hogy az ekeli
születésű Vajda Julianna – Csokonai Lillája – által hogyan lett
Csokonaiból komáromi poéta.
Kósa Kinga, a Gútai Szolgáltató és Kézművesipari Magán Középiskola végzős diákja
szülőhelye, Kamocsa, családja
és a két világháború kapcsolatát mesélte el egészen az ükapjáig visszamenően korabeli fotók, tábori képeslapok és levelek alapján. Antalicz Anikó, az
Ipolysági Gimnázium tanulója
Mit most rajtam láttok, magatokra várhatjátok idézettel
kezdte előadását. Ezekkel a
szavakkal búcsúzott szülőfalujában, Paláston egy zsidó család, mikor a lágerba hurcolták
őket. A jóslat beteljesedett az
otthonmaradt magyarokon, akiket később Csehországba deportáltak. A konferencia utolsó
előadásában Tárnok Tímea, a
Nagymegyeri Gimnázium és
Kereskedelmi Akadémia diákja
az 1965-ös dunai árvíz balonyi
emlékeit és megrázó képeit elevenítette fel. Az árvíz emlékeiből, újságkivágásokból összeállított album mellett bő képanyagot láthattunk az előadás
után vetített diaképeken.
A fentiekben megpróbáltam
dióhéjban összefoglalni a Kincskeresők II országos konferenciájának tartalmát, melynek sok-

színűsége igazolta, hogy a pályázat elérte célját, mert mindeddig rejtőzködő kincsek kerültek elő a diákok és felkészítő
pedagógusaik szorgos kutatómunkájának köszönhetően. A
konferencia második napján
elhangzó értékelések is a diákok munkájának magas színvonalát igazolták. Minden csapat
és résztvevő dicséretet, oklevelet és könyvjutalmakat kapott.
Helyezés nem volt, és nem is
lett volna méltó a Kincskeresők
szellemiségéhez. Innen mindenki győztesként és elégedetten távozott.
A diákok értékeket hoztak,
és azokat mutatták be egymásnak és nekünk, tanároknak. Ezáltal mindnyájan gyarapodtunk
tudásban, kötődésben és szülőföldünk megismerésében.
A konferencia Kósa Kinga
szavalatával zárult. Mintha a
Kincskeresők fontos munkájáról szólna Végvári Nagy magyar télben... c. verse, amelyből
idézek:
„Nagy magyar télben picike
tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek
ma,
Soh´se volt ily szükség lángotokra!”
Pék Éva
Tallósi AI
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Fórum a szlovákiai magyar
közoktatás fejlesztéséről
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének vezetése az elkövetkező hónapokban a Pedagógusfórumban
és a honlapon lehetőséget nyújt a szlovákiai magyar alap- és középiskolák
pedagógusainak, iskolaigazgatóknak,
a hazai közoktatás szereplőinek, hogy
megfogalmazzák véleményüket a hazai közoktatásról, valamint ezen belül
a hazai magyar alap- és középiskolai
oktatás állapotáról és jövőbeni fejlesztésének módozatairól.
Vegyük számba eredményeinket és
gondjainkat, próbáljuk közösen áttekinteni a mai közoktatás helyzetét, és
a valós állapotokból kiindulva az oktatás egy vagy több területét, aspektusát
megvizsgálva következtetésekre jutni.
Igyekezzünk olyan utat felvázolni,
mely közmegegyezésre építve a mai
körülmények között iskoláink, oktatási
rendszerünk fejlesztését, hatékonyságát leginkább szolgálná.
A demográfiai adatok lecsapódása,

az oktatás törvényi szabályozása, az
oktatás tartalmának megújítása, a normatív és egyéb támogatási formák hatása, a pedagógusok továbbképzése, a
tankönyvellátás állapota, az önkormányzat, a szülők és az iskola kapcsolata, de az egyéb további témák, mind
olyan kérdéskörök, melyek megvitatása fontos az oktatás minőségi javítása
és iskoláink fejlesztése szempontjából.
Bizonyára az iskolákban születnek jó
elképzelések, és vannak követésre méltó megoldások, melyek cselekvési
programmá válhatnak helyi, regionális
vagy országos szinten. A közös gondolkodás segítésére kiindulópontként
szíves figyelmükbe ajánljuk az SZMPSZ
legutóbbi közgyűlésén elfogadott programot vagy az MKP választási programjának oktatási fejezetét is.
Várjuk véleményüket, javaslataikat,
hozzászólásaikat az szmpsz@szmpsz.
sk, illetve a pedforum@szmpsz.sk email címekre.

Pozsonyi kirándulásunk
Lehetőségünk volt egy kiránduláson
részt venni a Hidaskürti Középfokú Magán Szaktanintézet nagymegyeri iskolája
jóvoltából.
Az indulás időpontja péntek délelőtt
tíz órakor volt. Az iskolánk előtt várt ránk
egy autóbusz, amely nemcsak bennünket
szállított, hanem számos más alapiskola
diákjait is. Ezen a kiránduláson iskolánkból hárman vehettünk részt. Az úticél a
pozsonyi Hotel Gastronoma kiállítás volt.
Vezetőink között három pedagógus is
volt a nagymegyeri iskolából. Mikor megérkeztünk, az autóbusz előtt várakoztunk
a bemenetelre. Utána csoportokra tagolódtunk, és a tanárnő kíséretével körbenéztünk, valamint megtekintettük a kiállított ételeket és más érdekességet is választott szakmánk köréből.
A nagymegyeri iskola egyik tanulója,
Csicsai Tamás abban a megtiszteltetésben
részesült, hogy versenyezhetett a többi
iskola tanulóival. Neki köszönhetően a

Nagymegyeri Középfokú Magán Szaktanintézet eredményesen szerepelt. Ezután két óra szabadot kaptunk az épületben kiállított termékek megtekintésére.
Ezt mi nagyon élveztük, hiszen cukrásznak, valamint pincér-szakácsnak készülünk. A megbeszélt időpontra újból az autóbusznál kellett sorakoznunk. Ezt követően utunk hazafelé vezetett. Az iskola vezetése még azt is megszervezte, hogy minden tanulót lakóhelyük szerint hazaszállítottak. Az autóbuszban sok barátra tettünk szert. Elég későn értünk haza, de kellemes, felejthetetlen élményekkel.
Nekünk ez a nap nagyon tetszett, hiszen ilyen lehetőség az életben csak ritkán
adódik. Reméljük, hogy jövőre már a
nagymegyeri iskola büszke tanulóiként
vehetünk részt ezen a kiránduláson.
Vontszemű Katalin,
Szendi Zsuszanna és
Czirók Boglárka /9. osztály/
Móra Ferenc AI, Nemesócsa
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Továbbképzés
a diszlexiáról
„Boldog voltam gyermekkoromban játékaimmal a gyermekszobában. Évről évre boldogabb lettem felnőttkoromban. De
az a néhány év, amit az iskolában kellett
tölteni, az sötét és szürke folt maradt utazásaimban.”
(Churchill)
Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg
2007. január 22-én a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó (PPT)
igazgatónője, Krippel Éva, a Pázmány
Péter Alapítvány által támogatott 2. szakmai előadást, amit Bereznai Malvina, a
PPT gyógypedagógusa tartott.
A 2006 szeptemberében indult találkozók második rendezvényének ismét a
dunaszerdahelyi Szent János Alapiskola
adott otthont, amiért köszönetünket fejezzük ki. Az első alkalommal az egyéni bánásmódot igénylő tanulóknak a többiekkel való együtt oktatása került megvitatásra.
2007. január 22-én a diszlexia és leküzdésének lehetőségei volt a fő téma.
Szép számban érkeztek a járás pedagógusai, bizonyítva, hogy nem hagyják magukra a tanulási nehézségekkel birkózó
tanulókat, esélyt kínálnak számukra, hogy
ne Churchill módjára emlékezzenek majd
iskolájukra.
A résztvevők meghallgatták a diszlexia
fogalmának szakszerű meghatározását, az
előadó felhívását, hogy a diszlexia ugyan
olvasászavar, de nem minden olvasászavar diszlexia. Elhangzottak a valódi diszlexia tünetei, melyek közül jelentős a beszédészlelés elmaradása vagy zavara, az
alacsony szintű kifejezőképesség, a sivár
szókincs, a nyelvtani eszközök helytelen
használata, a hangok helytelen hangoztatása, megkülönböztetése, a nem kialakult
agyfélteke-dominancia, az ún. kétkezesség, az alacsony szintű rövidtávú emlékezet, a nagy- vagy/és finommotorika fejletlensége.
Fontos a tünetek felismerése, hogy segíteni tudjunk, de a legnagyobb hangsúlyt
a megelőzésre kell helyezni. A gyógypedagógus előadó kérte a jelenlévőket, hogy
tolmácsolják üzenetét az iskolákba, hogy
már a kezdeti olvasási nehézségek feltűnésekor forduljanak szakemberhez. Mielőbb tanácsokkal lássák el mind a pedagógust, mind a szülőt.
A sikeres korrekció fontos feltétele ugyanis e trió jó együttműködése.
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Mi legyen, ha gyengék a jegyek?
Ahol gondok vannak a tanulással, ott
a család előbb-utóbb eljut arra a pontra,
hogy valakinek segítenie, ellenőriznie kell
a gyermek felkészülését. A legtöbb esetben valamelyik szülő, többnyire az anyuka elégeli meg a rossz jegyeket.
A felnőttek napirendje, életvitele nem
teszi lehetővé a napról napra történő ellenőrzést. Nem is lehet feladatuk, hogy a
gyermekkel újra járják az iskolát, és kiválóan megtanulják az angolt, vagy hiba
nélkül oldjanak meg egyenleteket. Ez nem
az ő dolguk!
Ha nem így cselekszik, akkor lelkiismeretfurdalást érez, hogy nem tesz meg
mindent gyermeke jövőjéért. Pedig a lelkiismeretnek nem nála kellene megszólalnia. Szinte kivétel nélkül azt tapasztaljuk,
hogy az ilyen esetben, míg a szülő napról
napra szorong gyermeke eredményei miatt, addig gyermeke a legkevésbé sem, sőt
az sem érdekli, hogy felelete vagy dolgozata négyes lesz-e vagy hármas. A megszorító intézkedések hatására születnek
ugyan rövidke sikerek, ám pár hét után a
szülő belefárad a „külön műszakba”. A
gyermek pedig továbbra is hozza az elvárásnál gyengébb jegyeket. Így megy ez
addig, amíg a szülő ismét meg nem elégeli
a dolgot, és büntető szankciókat hoz: kikérdez, ellenőriz, de hosszú távú eredmény nincs. Az évek során aztán belefárad
az örökös harcba, és engedi, hogy gyermeke a képességeinél gyengébb teljesítményt érjen el. Néha még panaszkodik
az ismerősöknek: „Pedig tudna, ha akarna és egy kicsit szorgalmasabb lenne, de
hát inkább a haverok meg a tévézés, a
tanulás nem érdekli. Majd megbánja, ha
felnőtt lesz, a szülőt hibáztatja, hogy miért
nem tanult jobban!” És valóban így lesz.
A gyermek pedig majd a szülőt hibáztatja,
hogy miért nem vette oda a könyv mellé,
akkor sokkal könnyebb pénzkeresete lehetne. S így történik ez nagyon sok családban generációról generációra.
Hogyan lehet az, hogy más családokban ezekkel a dolgokkal sokkal kevesebbet kell foglalkozni, és a gyerekek mégis
jobb tanulók? A magyarázat egyszerű. A
szülők együttes fellépése és értékrendje
alapvetően meghatározza a gyerekek értékrendjét. Kimondva és kimondatlanul
szinte a levegőben lebeg az elvárás szintje. A gyerekek nem erőszak, büntetés és

fenyegetés hatására, hanem belső indíttatásból, a szüleik iránt érzett tiszteletből
és szeretetből merítik az erőt a mindennapi munkához. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy ők mindig hibátlanul teljesítenek. Náluk éppúgy akadnak nézeteltérések, mint bármely más családban, ám
a dolgok orvoslásához olyan hatalmas
erejű eszközök állnak rendelkezésére,
mint a feltétel nélküli szeretet, a teljes elfogadás, a megfelelő kommunikáció és az
összetartozás érzése. S ezek többsége
nemcsak szavakban, hanem tettekben és
jelekben is megnyilvánul.
A családok gyereknevelési szokásai
végtelenül színes képet mutatnak. Gyakran hallani a gyerekektől, hogy különböző
ajándékok vannak kilátásban, ha javítanak
a bizonyítványukon. A jutalmazás és büntetés alkalmazása a gyermeknevelés ingoványos területe. Ahol ezen eszközökkel
próbálkoznak a szülők gyeremekeikből
eredményt kisajtolni, ott előbb-utóbb a saját kudarcukkal kell szembesülniük.
Sokkal jobb eredmény tapasztalható
azokban a családokban, ahol a szülők
kellő időt és energiát fordítanak arra, hogy
gyermekeinknek megfogalmazzák azokat
az elvárásokat, amit ők szükségesnek tartanak. Ezek nemcsak a tanulásra, de az egyéb viselkedési szokásokra is érvényesek. Ezek pontos ismerete nélkül ugyanis
a gyerekek nem tudják, hogy tulajdonképpen mit is várnak el tőlük. Így aztán az
olyan mondatok, hogy tanulj többet, a
gyermek számára semmit nem mondanak.
Nem tudja ugyanis, hogy mi az a szint, amit ténylegesen elvárnak tőle. Közös beszélgetésben kell tisztázni az elvárásokat.
A gyermeknevelés legfőbb színtere,
mint az előzőekből is kiviláglik, a kommunikáció. Minden szó, amit a gyermeknek mondunk, tartalmán túl is rengeteg
információt hordoz. Ott, ahol a kedveskedő szavak mögött zizeg az ingerültség,
ott a szó nem azt jelenti, amit tartalma takar. Azok a gyerekek, akik szüleiktől sok
kritikát, szidást, elmarasztaló megjegyzést
kapnak, azon túl, hogy önértékelésük
nagy mértékben csökken, még olyan fontos kötelék elvesztését is megélik, mint a
feltétel nélküli szeretet és elfogadás. Ott
ugyanis, ahol a gyermek személye teljesen
elfogadott a szülők szemében, az esetleg
elmarasztaló mondatok is teljesen mást

jelentenek. Ilyen helyzetekben ugyanis a
szülő nem a gyermek személyiségét utasítja el, s nem az egyént akarja elhatárolni
a saját személyétől, csupán a gyermek
cselekedetét, gondolkodását. A könnyebb
megértés kedvéért legyen erre egy példa.
Imi négyest hoz haza az iskolából. Természetesen a szülőt bosszantja a dolog.
– Látod, milyen ügyefogyott vagy, még
egy nyamvadt hármast se tudsz összekaparni. Persze, a magnózás az megy!
Az elfogadó szülőt éppen úgy boszszantja a dolog, mint bárki mást. Ám ő
így reagál:
– Örültem volna, ha ez a dolgozatod
már nem négyesre sikerül. Láthatod most
már te is, hogy a magnózás sok idődet leköti, s nem tudsz kellően koncetrálni a tanulásra.
A fent említett elfogadó példamondat
a kommunikációban rejlő másik nagy lehetőséget is megmutatja. Harmonikus környezetben, ahol a szülők valóban hiteles
személyiségek, ott a gyermek nevelése egyszerűbb. Ha napról napra megtapasztalja
a gyermek a feléje forduló figyelmet, „a
másik számára fontos vagyok” érzését, az
összetartozást, akkor könnyebben elfogadja a keményebb szabályokat is, mert
érzi, hogy szülei a javát akarják.
Pedagógusként gyakran találkoztam
azzal a helyzettel, amikor éreztem, hogy
nem a gyerekekkel kell leülni beszélgetni,
hanem a szülővel. Ám a szülőkkel nagyon
nehéz elfogadtatni a kritikát. Nem mondhatunk őszinte szavakat arról, hogy a
gyermek piszkosan, ápolatlanul jár az iskolába, hisz legtöbbször önmaga is olyan.
Hiába mondanám nekik, hogy rendetlen
a gyermek felszerelése, táskája, hiszen a
lakásban is csata utáni állapotok uralkodnak. Hogyan is tanulna jobban a gyermeke, ha minden délután hangos szóváltás
van a szülők között. A helyzet kulcsa –
szerintem – a szülők kezében van. A szabályok felállítása körül ugyancsak sok vita van a felnőttek körében. A szidás, korholás helyett vessünk egy pillantást cseperedő gyermekünkre. Ugye, milyen helyes,
nagy gyerek már? Húzzuk magunkhoz, öleljük meg, dajkáljuk egy kicsit, mint évekkel ezelőtt! Akár szavak nélkül is hozzuk így tudomására, hogy mennyire szeretjük és milyen fontos nekünk.
Markó Emil
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Iskolaválasztás a felvidéki magyar családok körében
1. Bevezetés
A felvidéki magyarság megmaradása,
jövője sok tényező együttes hatásától függ.
Bár ez a tanulmány ezek közül a magyar
iskolába történő beiratkozás kérdésére
koncentrál, célszerű ezeket a tényezőket
felsorolni.
– A magyar közösség jövőjét, az egyes
ember magyar identitásvállalási készségét
meghatározó módon befolyásolja az adott
állam nemzetiségi politikája. Az a tény,
hogy Szlovákia Magyarországgal együtt
tagjává vált az Európai Uniónak, alapjában véve ilyen szempontból viszonylag
kedvező helyzetet eredményez. Bár a kisebbségek kollektív jogait nem rögzíti az
Európai Alkotmány, a hátrányos megkülönböztetés elkerülésének elvét fontosnak
tartja, és fontos értéknek tekinti az egyéni
szabadságjogokat és a szervezkedés szabadságát is. E lehetőségek kihasználásával az egyes országokban lévő magyar közösségek sokat tehetnek helyzetük javítására. Természetesen ha nem élnek a demokratikus jogállam által felkínált lehetőségekkel, ezzel hátrányosabb helyzetbe
kerülnek, mintha élnének e jogukkal. Erre
példa a jelenlegi szlovákiai belpolitikai
helyzet, amikor a Magyar Koalíció Pártját
azáltal tudták kiszorítani a kormányból,
hogy a felvidéki magyarok jelentős százalékban nem éltek választói jogukkal.
– Fontos szerepet játszik a magyar közösség helyzetének alakításában az anyaország magatartása. A magyar állam és a
magyar társadalom nem tud beleszólni
Szlovákia belügyeibe, nem tudja befolyásolni az ott meghozott törvényeket, de
egyrészt az Európai Unió szintjén megfelelő fellépés esetén kedvező hozzáállást
teremthet a határon túli magyarság ügyéhez, másrészt sokoldalú támogatásával segítheti a felvidéki magyarság intézményeit
és erősítheti ezen keresztül az ottani magyarok identitástudatát. Ennek a tanulmánynak nem tárgya az anyaország támogatáspolitikájának elemzése, annyit azonban megállapíthatunk, hogy a támogatásnak sem a volumene, sem a hatékonysága nem megfelelő.
– A felvidéki magyarság jövőjét – mint
minden közösség jövőjét – nagymértékben befolyásolja a családok gyermekvállalási készsége, hiszen a magyarok létszá-

ma és létszámaránya egy adott területen
hosszabb távon ettől döntően függ. Bár
ez a tényező elsősorban a határon túli magyar családok értékrendjétől függ, a magyar államnak és a magyarországi társadalomnak is feladata lehet, hogy teherbíró
képessége függvényében segítse a gyermekvállalási készség megerősítését a
szomszédos országokban, így a Felvidéken is.
– A magyar közösség tagjai, a fiatal
nemzedékekhez tartozó személyek akkor
maradhatnak meg szülőföldjükön, ha
megfelelő munkalehetőséghez jutnak. Ezért az anyaországnak segíteni kell a munkahelyteremtés folyamatát, amit elsősorban magyarországi cégek határon túli befektetéseivel lehet elérni. Ezen a téren már
történtek előrelépések, ezt a folyamatot
azonban tovább kellene erősíteni. Pozitív
szerepe van ebből a szempontból annak
is, hogy ma már több tízezer szlovákiai
munkavállaló jár át naponként dolgozni
magyarországi cégekhez.
– A felvidéki magyarságnak az elmúlt
évtizedekben tapasztalt abszolút és relatív
fogyását elsősorban az asszimiláció idézte
elő. A legutóbbi évtizedekben már nem
történtek olyan erőszakos cselekedetek,
amelyek hozzájárultak volna a kényszer
hatására történő asszimilációhoz, így az
asszimiláció elsősorban azáltal következett be, hogy sok család a jobb érvényesülés – többnyire hamis – illúziója folytán
nem magyar tannyelvű iskolába adta be
gyermekeit, és ez az asszimiláció felerősödését eredményezte. A Rákóczi Szövetség az iskolaügy területén fejti ki legnagyobb intenzitással a felvidéki magyarság
szolgálatában végzett tevékenységét abban a reményben, hogy ezzel hozzájárulhat az asszimiláció megfékezéséhez.
Ez a meggyőződés indította el még a ’90es évek elején a Város és Vidéke Célalaphálózat megszervezését követően a szövetség beiratkozást támogató munkáját,
amelyet partneri viszonyban folytatott és
folytat jelenleg is a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetséggel és a Szülőföldön
Magyarul Társulás tagszervezeteivel, a 25
Város és Vidéke Célalappal. A program
1999-ben új lendületet kapott az Illyés
Közalapítvány több éven át nyújtott jelentős támogatásával, majd pedig két évvel

ezelőtt azzal a kezdeményezéssel, hogy
a Rákóczi Szövetség – a magyarországi
civil társadalom adományaira alapozva –
beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel és ad át
a gyermekeiket magyar iskolába beírató
családoknak.
A beiratkozási ösztöndíj akció két évi
tapasztalatainak kiértékelése során most
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a
beiratkozási program eredményeit összevessük az illető településeken fennálló
nemzetiségi számarányokkal, ami egyúttal arra is alkalmat ad, hogy megállapítsuk, mekkora tartalékai vannak a beiratkozási programnak, milyen eredményekre
számíthatunk ennek az eddigiekhez képest még intenzívebb végrehajtásával.
2. A beiratkozási program értékelése
a magyarság létszámarányának
tükrében
A beiratkozási program kiértékelésénél
a korábbiakban arra törekedtünk, hogy
kimutassuk településenként, régiónként
(célalaponként) és országos viszonylatban, hogyan alakult a magyar iskolába beíratott diákok száma a megelőző évekhez
képest, továbbá hogy elemezzük annak a
mutatónak a változási tendenciáját, amely
a magyar iskolába beíratott diákok számarányát fejezi ki az összes beíratott diákhoz képest. A jelen vizsgálatban ezek mellett a számok mellett most bemutatjuk az
egyes települések nemzetiségi arányait is
(a magyar nemzetiség részarányát a teljes
populációban, éspedig 1880-tól napjainkig). Ily módon képet kapunk arról is,
hogy a vizsgált 465 magyarlakta település
magyar népességaránya hogyan változott
több mint egy évszázad alatt. Amint az
várható volt, az adatok visszatükrözik a
különböző történelmi eseményeket, de
meglepetést is tartogatnak.
– Megállapítható, hogy 1880 és 1910
között a magyarság létszámaránya a legtöbb településen – általában jelentős mértékben – növekedett. Bár semmiféle erőszakos cselekmény a nemzetiségi arányok
befolyásolására nem történt, kétségtelen,
hogy jelentős magyarosodás folyt a Felvidéken, erre alapozza a szlovák fél a magyar nemzetiségi politikát bíráló megnyilvánulásait. A vizsgálatba a rendelkezésre
álló adatok alapján bevont települések kö-
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zül mindössze 35 – vagyis a települések
7,76 %-a – található, ahol ezen időszak
alatt a magyar nemzetiség aránya csökkent.
– Az első világháború után bekövetkezett impériumváltozás nyomán ellentétes
irányú folyamat indult meg. Az 1921. évi
népszámlálás adatai szerint a magyar
nemzetiség részaránya 1910-hez képest
a vizsgált települések 85,11 %-ában csökkent, a csökkenés általában jelentős volt,
és még inkább jelentősnek ítélhető, ha
figyelembe vesszük, hogy előzőleg 1910
és 1918 között valószínűleg a magyar
nemzetiség aránya a korábbi tendenciák

folytatásaképpen még tovább növekedett.
– Az 1941-es népszámlálás az „I. bécsi
döntés” után történt, nem meglepő tehát,
hogy a legtöbb településen (76,83 %) az
1921-es népszámláláshoz képest – sok
esetben jelentősen – növekedett a magyar
népesség részaránya.
– A drámai, máig ható változást a vizsgált települések nemzetiségi összetételében a II. világháborút követő retorziók, a
magyarokat sújtó Beneš-dekrétumok,
sokak elüldözése, marhavagonokban
Csehországba, kényszermunkára történő
elhurcolása és Magyarországra történt áttelepítése okozta. Fontos részét képezte
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a retorziónak az ún. reszlovakizáció is,
amelynek során a magyarokat azzal fenyegették, csak akkor maradhatnak meg
lakóhelyükön és lehetnek csehszlovák
állampolgárok, ha szlováknak vallják magukat. 1980-ra már a háború utáni megtorlások közvetlen hatása lecsitult, ezért öszszeállításunkban az 1980-as, az 1991-es
és a legutóbbi, 2001. évi népszámlálás adatait mutattuk be. Az 1980-as népszámlálás döbbenetes módon tükrözi a II. világháborút követő történéseket. A vizsgált
településeknek mindössze 2,68 %-ánál
növekedett 1941-hez képest a magyar la/Befejezés a 14. oldalon/

Népszámlálási és beiratkozási adatok a szlovákiai magyarlakta városokban
1941 *

1980 *

1941–1980

2001 *

Dunaszerdahely

97,80%

81,04%

16,78%

Érsekújvár

91,30%

27,70%

Fülek

93,90%

Galánta

2006
M **

M/Ö ***

M ****

79,75%

190

69,85%

216,93

63,60%

27,52%

40

10,93%

100,71

69,73%

24,17%

64,40%

80

62,02%

83,07

94,10%

40,06%

54,04%

36,80%

19

12,10%

57,79

Gúta

99,70%

82,68%

17,02%

80,77%

78

73,58%

85,62

Ipolyság

96,40%

60,70%

35,70%

62,21%

48

45,71%

65,33

Királyhelmec

98,30%

76,28%

22,02%

76,94%

59

53,15%

85,41

Komárom

96,20%

61,57%

34,63%

60,09%

184

56,62%

195,28

Léva

89,40%

15,35%

74,05%

12,23%

22

5,46%

49,28

Losonc

84,50%

14,41%

70,09%

13,11%

19

6,48%

38,44

Nagykapos

94,40%

55,90%

38,50%

56,98%

64

44,44%

82,06

Nagymegyer

99,40%

85,59%

13,81%

84,55%

54

72,97%

62,57

Párkány

96,80%

71,19%

25,61%

68,74%

83

55,70%

102,43

Rimaszombat

92,00%

40,37%

51,63%

35,26%

75

28,85%

91,66

Rozsnyó

92,70%

34,95%

57,75%

26,80%

56

20,36%

73,71

Tornalja

93,30%

70,63%

22,67%

62,14%

58

64,44%

55,93

Somorja

97,60%

72,50%

25,10%

66,63%

65

44,92%

96,41

Szenc

92,40%

30,.32%

62,08%

22,12%

20

10,70%

41,35

Szepsi

94,00%

40,85%

53,15%

43,65%

104

48,06%

94,46

Vágsellye

92,00%

19,40%

72,60%

17,88%

8

3,83%

37,35

Zselíz

97,00%

53,52%

43,48%

51,25%

30

29,41%

52,28

Összesen
KassaΔ
PozsonyΔ
Összesen

1356
83,50%

3,99%
4,93%

79,51%

1768,06

3,79%

18

0,46%

148,3

3,84%

21

5,21%

15,48

1395

1931,84

*
A magyar nemzetiségűek részaránya a településen
**
A magyar iskolába beíratott gyermekek száma 2006-ban
***
A magyar iskolába beíratott gyermekek részaránya az összes beíratott gyermekhez képest 2006-ban
****
A magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ha a gyermekeket a magyar nemzetiség részarányának megfelelő számban
íratnák be magyar iskolába 2006-ban
Kassa és Pozsony esetében a beiratkozási adatok a város azon kerületére vonatkoznak, amelyben a magyar iskola található
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kosság számaránya, ahol pedig csökkent,
ott a csökkenés mértéke átlagosan 19,51
% volt. Ugyanakkor az is látható, hogy a
csökkenés mértéke célalaponként is változik. Megállapítható, hogy elsősorban a
városokban csökkent nagymértékben a
magyar lakosság részaránya (átlagosan
43,54 %). A magyar többségű települések
száma az 1941. évi népszámláláshoz képest 53-mal csökkent.
– Az 1991-es népszámlálás eredményei az előzmények után meglepetéssel
szolgálnak. A vizsgált települések közül
193 településen (a települések 48,86 %a) növekedett a magyar nemzetiség részaránya. A tendenciák érdekes módon régiónként erősen különböznek. Van több olyan célalap (Nyitra, Vágsellye, Fülek, Királyhelmec, Szepsi, Nagykürtös, Komárom, Ipolyság, Érsekújvár, Gúta, Zselíz,
Galánta), ahol a települések többségében
pozitív tendenciát tapasztalunk. A legkedvezőbb adatokat a szepsi és a királyhelmeci régióban (84,2 %, illetve 82,6 %), a
legkedvezőtlenebbeket a lévai és a szenci
régióban (7,6 %, illetve 26,6 %) találhatjuk. A viszonylag kedvező eredményeket
elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy az
1989-es rendszerváltozás új reménységet
ébresztett a magyarokban: elindult a magyarok politikai szervezkedése, és szlovák részről is pozitív jelzések érkeztek a

magyar nemzetiség irányában kialakítandó politikára.
– A legújabb, 2001. évi népszámlálás
adatai sajnálatos módon újból negatív tendenciát tükröznek. Megállapítható, hogy
a magyar nemzetiségűek száma Szlovákiában 1991-hez képest jelentősen, 8,3 %kal (567 296-ról 520 528-ra) csökkent. A
vizsgált települések 92,12 %-ában csökkent a magyarok részaránya a megelőző
népszámlálás adataihoz képest. Nyilvánvaló, hogy a negatív eredmények mögött
a Mečiar-korszak tapasztalatai is ott vannak, emellett a csökkenésben demográfiai
okok is közrejátszottak és kismértékben
a kivándorlás is hozzájárulhatott a kedvezőtlen eredményhez.
Ha ezek után az asszimilációs folyamatot döntően befolyásoló iskolaválasztást
a 2001. évi népszámlálási adatokkal öszszevetjük, nem sok biztatót találunk. Általános tendencia, hogy a magyar iskolába
beíratott diákok létszámaránya kisebb,
mint a magyar népességnek az adott településen meglévő létszámaránya. Az eltérés általában nagyobb a városokban,
mint a kisebb településeken. Különösen
szomorú az a tapasztalat, hogy például
még a tömbben élő csallóközi magyarság
központjában, Dunaszerdahelyen is
csaknem 10 %-kal kisebb a magyar iskolába beíratott diákok létszámaránya, mint
a magyar nemzetiség részaránya ebben a
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városban. Ha az eddiginél hatékonyabb
beiratkozási kampánnyal el lehetne érni,
hogy a magyar iskolába beíratott diákok
létszámaránya megegyezzen a 2001-ben
tapasztalt nemzetiségi részaránnyal,
akkor 2006-ban csupán a mellékelt
táblázatban felsorolt magyarlakta
városokban 536 gyermekkel többen
iratkoztak volna be magyar iskolába,
vagyis a magyar iskolá-ba beíratott
gyermekek
létszáma
országos
viszonylatban 13,39 %-kal több lehetett
volna.
A vázolt cél elérése érdekében arra volna szükség, hogy a Magyar Országgyűlés
által 2001-ben elsöprő többséggel elfogadott kedvezménytörvényt a törvényhozók
eredeti szándéka szerint alkalmazva hoszszú távú garantált ösztöndíjjal támogassák
a gyermekeik számára az óvodától a középiskoláig a magyar oktatás-nevelési intézményt választó családokat. A siker másik fontos feltétele, hogy a magyar óvodaés iskolaügy a Felvidéken a magyar közösség első számú közügyévé váljon, és
a magyar nyelvű oktatási-nevelési intézmények, továbbá a helyi magyar politikai
érdekvédelmi, civil és egyházi szervezetek, valamint az önkormányzatok összefogva személyhez szóló hatékony felvilágosító munkával segítsék a családokat az
iskolaválasztásra vonatkozó döntésükben.
/Részlet a Rákóczi Szövetség
által készitett tanulmányból/

Üzenet a „jelenkori” iskolába

Nem a mai gyerek rossz, hanem az iskola!
A múlt év őszén az Új Szóban Ján Mikolaj oktatási tárcavezetővel Rácz Vince
készített interjút. A kérdések a tanügy különböző területeit érintették. A miniszter
úr válaszait a közügyek, az iskola iránt (kívülállóként) érdeklődő bizonyára megelégedéssel olvasta volna, hisz a kérdezett
(annak rendje-módja szerint) egyértelmű,
világos válaszokat adott. Az olvasó szimpátiáját válthatták ki az ilyen megfogalmazások: „nem szabad elfelejteni, hogy az iskola manapság a falu életében ugyanazt
jelenti, mint egykor a templom, ... a kistelepüléseken az oktatási intézmény sok esetben egyedüli terepe a kultúrának, a művelődésnek”. Másutt: „Különösen fontosnak
tartom az ifjúsági és tömegsportok támogatását.” Azzal is teljes mértékben egyet

lehet érteni, hogy „torzításoktól mentesen”
kellene tanítani a történelmet. A tárcavezető azon kijelentésének pedig, miszerint „a
tartalmi reform kérdéskörét rendkívül fontosnak tartom” felettébb örülni kell.
Bennem azonban – aki 40 éven át gyakorló pedagógusként a „sűrűjében” éltem
meg az „iskolát”, és mindvégig vártam (az
oly sokszor beígért, de soha be nem teljesült) „csodát” – további kérdések sora merült fel. Effélék: vajon mit tartalmaz majd
a tartalmi reform kérdésköre? Újfent hangzatos szavak mögé rejtett látszatmegoldásokat vagy teljes szemléletváltást? Megszabadulnak-e végre a gyerkőcök a 30 évvel ezelőtt, az ún. új koncepció bevezetésekor a tantervekbe „belebetonozott“ – az
érvényben lévőekben máig bennehagyott

– mára (számítógépes világunkban) már
hasznavehetetlenné vált ismeretek sokaságától, a gyerekeket terhelő tananyagtól.
Megszűnik-e a semmit előre nem vivő okítás, teoretizálás? A tartalmi reform lehetővé teszi-e majd, hogy a megújuló alapiskola teljesíthesse a megnevezésében egyértelműen megfogalmazott feladatát: minden tanulója számára olyan alapismeretek
nyújtását, amelyek hatékony eszközként
szolgálják a nevelést – a személyiség-, a
jellem-, az emberformálást? Elősegíti-e a
reform a gyermekben egy igazi értékrend,
a helyes szokások és magatartásformák kialakítását; a legifjabb nemzedékben egyre
jobban eluralkodó életstílussal – az egyik
naptól a másikig való céltalan vegetálással
szemben – a „kultúra”, a minél teljesebb
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élet igénylését? Vajon a tartalmi reformot
előkészítők tadatában vannak-e annak,
hogy nem a mai gyerek, hanem a jelen – a
még napjainkban is autokrata és technokrata szemléletű, teljesítmény- és pénzközpontú, lélekölő alapiskola a rossz. Megszűnik-e végre (a pedagógust megalázó, a
gyermeket és szülőt félrevezető) a tantárgyak fő, mellék, meg „csak” (az csak rajz,
az csak zene, amelyeket osztályozni sem
fontos) tantárgyakra való felosztása, ún.
„fontosságuk” szerinti rangsorolása, aránytalan időráfordítás általi diszkriminálása. Az osztályzásról pedig mindössze
ennyit: vagy az összes tantárgyat, vagy egyet sem! Hiszem és vallom: az alapiskolában nincs főtantárgy; csakis (a részletekben el nem vesző) az „integrált” tantárgyakban – a tudomány világa, a természet
világa, a művészet világa – gondolkodó
iskola lehet a jövő iskolája. Csakis a gyermekből kiinduló – gyermekközpontú – egész napos, a szakkörök sokaságát felkínáló, műveltető, az átélt élményekre alapozó
„nevelő iskola” adhat a gyermekeknek biztonságérzetet, (némi) védelmet a rájuk leselkedő veszélyek (drog, alkoholizmus,
szenvedélybetegség stb.) ellen. Nem a számítógépekkel „megpakolt”, hanem a gyermeket szerető, pedagógusegyéniségeket
felvonultató félelemmentes, humánus iskola biztosíthatja a gyermek számára a
„szabadságot”, teremthet olyan feltételeket, hogy a tanuló kipróbálhassa képeségeit; hogy sikerélményben legyen része,
hogy szeressen iskolába járni. Csakis az
ilyen iskola adhatja meg a választ korunk
nagy pedagógiai kérdésére: mivel alapozható meg a sikeres életút? Csakis a teljes
szemléletváltáson alapuló tartalmi reform
tehet „csodát”. Az olyan reform, amely az
agykutatás azon eredményeiből indul ki,
amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy
mindennapi sikereink elérésében az érzelmi intelligencia sokkal fontosabb szerepet
játszik az IQ-nél, s hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze a művészetekre s a művészetekkel való
nevelés, kiemelten a zene. Elgondolkoztató, hogy már az ókorban tudták: „(...) semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe,
mint a ritmus és a dallam, megragadja,
felékesíti és megnemesíti a lelket” (Platón).
Az ókori Kínában a zene ügyét önálló jogkörű miniszterre bízták, a tisztviselőknek
zenéből is vizsgázniuk kellett. A 19. századi nagy német költő, Goethe pedig így vall:
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„A zene oly magasan áll, hogy semmiféle
értelem meg nem közelíti, és olyan hatás
ered belőle, amely mindenen uralkodik.”
Az Utam a zenéhez című könyvecske Lutz
Besch (a brémai Rádiótársaság munkatársa) és Kodály Zoltán öt beszélgetését tartalmazza, a 20. század 60-as éveiben a Kodály Zoltán által szorgalmazott zenei általános iskolákkal – amelyekben naponta
van ének-zene óra – kapcsolatos kérdésre:
„nem csökken-e károsan ezáltal a tudományokra szánt idő?”. A „mester” ezt válaszolta: „Ellenkezőleg. Általánosan megállapított tény – és ezt nem is lehet tagadni –,
hogy ezek az iskolák az összes tantárgyakból jobb eredményeket érnek el. (...) Minekünk, akik benne élünk a gyakorlatban,
nincs szükségünk magyarázatra ehhez.
(...) El lehet mondani, hogy a zene ritmikusan és harmonikusan is kihat az emberre,
és hogy ezek a muzsikáló gyerekek azáltal,
hogy él bennük a zene, egészükben harmonikusabb emberekké válnak.” Reménykedjünk hát, hogy a kortárs magyar zenepedagógia kiváló egyéniségének – a Kulcs a
muzsikához c. remek tankönyvcsalád társszerzőjének – Uzsaliné dr. Pécsi Ritának
a mai állapotok miatti kifakadása („Sajnos,
hazánkban kultúrtörténeti tény, hogy a városi, megyei, országos hatáskörrel rendelkező hivatalok – néhány értő, de hatalommal nemigen rendelkező kivételével – sok
esetben nem tartották és még ma sem tartják fontosnak az érzelmi inteligencia művészetekkel történő fejlesztését.”) a „hatalommal” rendelkezők szemléletváltása
okán mihamarabb érvényét veszíti, s a művészetekre és a művészetekkel való nevelés a tartalmi reform által nevelési rendszerünkben méltó helyre kerül.
Summa summurum: az új tartalmi reform (szerintem) csak akkor lehet eredményes, ha radikálisan csökkenti a tananyagot és a tanulók kötelező heti óraszámát. Mi lehet a megoldás? A hagyományos
tantárgyak helyett a már említett integrált
tantárgyakra való áttérés; a polgári nevelés
és az etika külön tantárgyként való elhagyása – funkciójuk az általam elképzelt
egész napos nevelő iskolában beépül az
összes többi tantárgyba, de a legnagyobb
mértékben a pedagógus kötelező óraszámába újfent felvehető – a rangjára emelt,
jól szervezett – osztályfőnöki órába. Ne
csak egy-egy tantárgy neveljen, hanem az
iskola! Továbbá elengedhetetlenül szükséges: a – nem csúcsteljesítményekre törek-
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vő, hanem a játékos versengés adta örömre
alapozó – napi kötelező testnevelési órák
bevezetése; az arra szakosodott pedagógusok és iskolapszichológusok alkalmazása,
akik a szociálisan hátrányos helyzetből
jövő, az osztályközösségbe beilleszkedni
nem tudó gyerekek (sajnos, egyre több az
ilyen) kis (5-6 tagú) felzárkóztató csoportjainak oktatását, (szocializálódásra képessé) nevelését látnák el.
Más. A tavaszi szünetet „húsvét hetére”
kell áthelyezni, mert – jelenlegi helyén a
téli szünethez való közelsége miatt – a
nagy nehezen visszaálló tanulmányi fegyelem újra meglazul. Ugyanis a gyerekek
többsége a szünet előtt már, utána pedig
még nem akar dolgozni. Pedig csak ezután
jön a „java”! A mindenféle hasznos és haszontalan verseny, amelyek eredményei
alapján kerül majd sor a teljesen más-más
körülmények (gyermekanyag, családi háttér stb.) közt dolgozó iskolák „teljesítményeinek” ésszerűtlen és lelketlen – ittfelejtett bürökraták által kiagyalt pontozásos
alapon történő összehasonlítására –, az
iskolák igazságtalan rangsorolására. Ezt a
minden erkölcsiséget és etikát nélkülöző
– csak ellenségeskedést szító – „hagyományt” egyszer és mindenkorra be kellene
szüntetni! Vajon az új iskolatörvény s a reform engedélyez-e majd annyi szabadságot, hogy egy-egy iskola – közvetlen környezetének hagyományaira építve – tanulói és azok szülei igényét figyelembe véve
alakíthassa ki „arculatát“, s akiket szolgál,
majd azok (ne az „ittfelejtett” inspektorok
és más bürokraták) dönthessék el, milyen
osztályzatot érdemel választott iskolájuk.
Ideje lenne már végre olyan iskolát teremteni, amelyben a (ma még mindig) direktor
– megszabadulva a „fentről” kapott direktíváktól – demokratikusan és önállóan irányító igazgató lehet; olyan iskolát, amelyekben a pedagógus megszabadulva
béklyójától – a tanügyet máig uraló tekintélyelvűségtől, az annak következtében
kialakult gyötrődéstől, a frusztráció bénító
hatásától – örömteli alkotó munkát végezhet; olyan, a gyermek számára sikerélményekkel teli alapiskolát, amelyre visszaemlékezve a már az élet iskoláját járó „örök
diák” őszinte szeretetből idézi Ady sorait:
„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
Stirber Lajos
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Palócország – Meseország
A szalóci Gombaszög Fejlesztéséért
Alapítvány, a balassagyarmati Mikszáth
Kálmán Művelődési Központ, a Palóc Társaság és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja 6. alkalommal hirdeti
meg – országhatártól függetlenül – a palóc
tájnyelv teljes dialektusterületén a magyar
nevelési nyelvű óvodák és a magyar tanítási
nyelvű alapiskolák tanulói, a középiskolák
diákjai, valamint felnőttek részére a Palócország – Meseország palóc mesemondó
versenyt.
Szokásaiból a palócság sokat elhagyott
már. A mesék, a dalok egyre ritkábban
csendülnek fel családi körben. Versenyünk
egyik célja újra felfedezni, megismerni és
megismertetni a palóc vidék népmeséit, történeteit, tovább éltetni a hagyományos mesemondói stílust, és lehetőséget adni a palóc tájnyelvet beszélő gyerekeknek, hogy
megmutassák előadói tehetségüket, s bizonyságot tegyenek e nyelvjárás sokszínűségéről, az egyetemes magyarság számára
talán kissé szokatlan kiejtésbeli sajátosságainak szépségeiről.
A verseny életkor szerinti kategóriái
1. kategória: óvodások (5 éves kortól),
2. kategória: alapiskolák 1–3. évfolyamos tanulói,
3. kategória: alapiskolák 4–6. évfolyamos tanulói,

Vadrózsák
A Brassóban megjelenő Vadrózsák
című diákirodalmi lap szerkesztői szeretnék felvenni a kapcsolatot más városokban és országokban élő magyar középiskolásokkal (vagy egyetemistákkal), illetve városok és országok magyar középiskoláival.
Alapította: Bencze Mihály 1984-ben
Első kiadás: Hipstern 1985–1990
Második kiadás: Pegazus 1995–1996
Harmadik kiadás:Szemfog 1997–1999
Negyedik kiadás: Vadrózsák 2001–
Főszerkesztő: Kovács Gábor
Szerkesztők:
Bódi Blanka és
Antonescu Cristiana
A szerkesztőség címe: Kovács Gábor,
Str. Postăvarului nr. 35, 500024 Braşov,
Romania (tel: (00-40-368/401008, eposta: smithgabor@ yahoo.com).

4. kategória: alapiskolák 7–8. évfolyamos tanulói,
5. kategória: a középiskolák tanulói,
6. kategória: felnőttek.
A verseny feltételei
A versenybe egy, a palóc tájnyelv dialektusterületéhez (lehetőség szerint a saját
lakhelyhez, településhez) kötődő népmesével lehet benevezni.
Azok a versenyzők, akik a palóc mesemondó verseny korábbi rendezvényein is
részt vettek, az általuk e versenyen már
egyszer elmondott mesével nem jelentkezhetnek.
A zsűri által díjazott törekvésnek számít,
ha:
– a versenyző a mesét (a szöveg származási
helyének megfelelő) palóc tájnyelven adja
elő;
– a versenyző meséjét (a választott meseszöveg származási helyéhez tartozó, jellemző) népviseletbe öltözötten adja elő;
– a versenyző a szöveget a mesemondás
hagyományának megfelelően (az ebben
foglalt nyelvi-stilisztikai fordulatokkal és
egyéb, a mesei nyelvezet szabályaihoz illeszkedő nyelvi eszközökkel) szabadon,
rögtönzött fordulatokkal adja elő.
A felnőtt kategóriában különösen kívánatos pedagógusok és pedagógusjelöltek
jelentkezése, akiknél a szöveg improvizatív

előadására való törekvés – a mesemondás
hagyományának életbentartása szempontjából – fokozottan ajánlott.
Értékelés
A versenyzők teljesítményét a palóc vidék neves személyiségei, néprajzosok, előadóművészek, pedagógusok, illetve nyelvészek, irodalmárok bírálják el.
Az elődöntőket 2007. február 20-a és
március 31-e között a jelentkezések függvényében a meghirdető szervezetek és társszervezők megegyezése alapján szervezzük, melyre minden versenyző meghívót
kap.
A területi elődöntőkön legjobban szereplők meghívást kapnak a Palócország –
Meseország palóc mesemondó verseny
döntőjére, amely 2007. április 13–15-én
kerül megrendezésre a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központban (Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.).
A jelentkezési lapokat is erre a címre
kellett visszaküldeni 2007. február 10-ig.
Bővebb információ Fábián Edittől kérhető (e-mail: paloc.videk@orangemail.sk;
tel.: 0908-175133).

A jelen az már múlt
„Honnan indultunk és hová jutottunk. Mindez egy elég érdekes dolog,
amin mindannyian elgondolkozhatnánk, mivel magyarok vagyunk, vagy
annak tartjuk magunkat. Az érdekes az
inkább, hogy azt se tudjuk, hogy milyen nemzetség vagyunk, sokan akik
tudják is, hamarosan elfelejtik mindazt, amit a nagyszüleink tanítottak. Kevesen közülünk fogják tanítani és tanulni a régi szép magyar szokásokat.
Nagyrésze közülünk elfelejti vagy szégyelli már használni a modern kor, a
sok számítógép és televízió miatt. Hamarosan mi is mindent elfelejtünk.
Hiába próbálunk később a tévedésekből tanulni, mert nem lehet már
semmit helyre hozni, semmi sem lesz
az igazi.”
Bíró Attila
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Pályázati felhívás

„SZÜLŐ ÉS ISKOLA – 2006/2007”
A Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet oktatási és kulturális
támogatás elnyerésének tárgyában, amelyet a Szlovák Köztársaság kormánya és a
Magyar Köztársaság kormánya közötti, a
nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és
kulturális támogatásáról szóló megállapodás értelmében a Magyar Köztársaság kormánya támogatás formájában nyújt jogi és
természetes személyek részére.
1. A támogatás célja és jogcíme
1.1. A Szlovák Köztársaság területén
magyar nyelven, a magyar kultúra vagy a
magyar nyelv tárgyában oktatást biztosító
művelődési és közoktatási intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat támogatása.
Támogatásban részesülhetnek a Szlovák Köztársaság területén működő magyar
nyelven oktató-nevelő tevékenységet kifejtő intézmények (alap- és középiskolák)
mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségének alapszervezetei (SZMSZSZ
ASZ) az oktató-nevelő intézménybe felvett diákok létszámának megfelelően.
1.2. Nemzeti hovatartozásukra való tekintet nélkül a Szlovák Köztársaság területén felsőoktatási intézményekben tanuló
hallgatók támogatása, ami hozzájárul a
magyar nemzeti kisebbséghez tartozó személyek kulturális vagy nyelvi identitásának megőrzéséhez.
A támogatások tanévenként egy alkalommal vehetők igénybe, és a fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az
alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén
nyerhetők el.
2. A támogatás felhasználási területei
A pályázati támogatások az alábbi területeket érintik:
– tankönyv- és taneszközbeszerzés,
– identitásmegőrző és honismereti tanulmányutak,
– kulturális rendezvényeken való részvétel
költségei – belépőjegy (bérlet és útiköltség
nem),
– szociális támogatások:
– tanszerek, amelyek a diák tulajdonát
képezik,
– tornafelszerelés,
– a diákok tulajdonában maradó könyvek (nem támogatjuk az utalványos vásárlást!),
– váltópapucs,
– iskolatáska,
– iskolaköpeny,
– munkaruha és segédeszköz a szakmai
oktatáshoz, amit a diák köteles beszerezni

és a tulajdonát képezi,
– higiéniai eszközök,
– osztályfényképek,
– a végzős évfolyamok diákjainak a
ballagással, osztálytablóval kapcsolatos
kiadásai (terembérlet, videofelvétel, fényképek, díszítés),
– ruházati cikkek, amelyek megléte
nélkül a diák nem jut el az iskolába (cipő,
kabát stb., ami nem tekinthető luxuscikknek).
3. Pályázható támogatás összege
A pályázati felhívás 1. pontjának 1.1.
bekezdésében megjelölt támogatottak
maximálisan 20 000 Ft/diáknak megfelelő
szlovák korona oktatási-nevelési támogatást, valamint 2400 Ft/diáknak megfelelő
szlovák koronát igényelhetnek tankönyvés taneszköz-támogatás gyanánt.
A pályázati felhívás 1. pontjának 1.2.
bekezdésében megjelölt támogatottak a
tárgyévben 2800 Ft/főnek megfelelő szlovák koronát igényelhetnek tankönyv- és
jegyzettámogatás címén.
4. A pályázás módja
Pályázat csak a Pázmány Péter Alapítvány (PPA) által kiadott pályázati űrlapon
nyújtható be a Pázmány Péter Alapítvány
alapítványi irodájának címére személyesen, ill. ajánlott küldeményként postai úton
egy eredeti példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1/ a pályázaton való részvételi jogosultságot igazoló okmányt (az első pályázók és
az egyetemisták, főiskolások esetében),
2/ a megpályázott célösszeget,
3/ tételes felhasználási költségtervet a
megadott nyomtatványon,
4/ a célösszeg felhasználásával megbízott felelős személy adatait,
5/ a PPA és a pályázó közti megállapodást az alapszervezet elnöke aláírásával és
az alapszervezet pecsétjével ellátva,
6/ az oktató-nevelő tevékenységet folytató intézmény diákjainak évfolyamokra
lebontott létszámát,
7/ igazolást a 2006/2007-es tanévre a
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Központi Tanácsa felé befizetett tagdíjról
(tagonként 2 korona).
5. A pályázat által nem támogathatók
5.1. Azok a jogi és természetes személyek, akiknek tevékenysége nem egyezik
a pályázati felhívás 1. pontjának 1.1. és 1.2.
bekezdése értelmében megfogalmazott tevékenységi körrel.
5.2. Azok a jogi és természetes személyek, akik pályázatuk kiegészítésére, jogo-

sultságuk igazolására való felszólításnak
nem tesznek eleget vagy nem teljesítik a
pályázati felhívás feltételeit.
5.3. Azok a jogi és természetes személyek, akik a megállapodás értelmében a pályázati felhívás által meghatározott időpontig nem /vagy egyáltalán nem/ számolnak el az előző évi célösszeg felhasználásáról, vagy akikkel szemben bírósági úton
folyik a pályázati céloknak nem megfelelően felhasznált célösszeg visszaigénylése.
6. A pályázatok leadási határideje, elbírálása és az elszámolás
A pályázatokat a pályázati felhívás
megjelenését követően folyamatosan veszi
át és bírálja el a PPA kuratóriuma.
Mivel a támogatás tanévre szól, így a
pályázatok leadásának végső határideje
2007. március 31. A leadási határidő betartását a postai küldeményen található
feladási időpont igazolja.
A pályázat elbírálása az átvételtől számított 30 nap, amennyiben a pályázat nem
szorul kiegészítésre. A kiegészítést vagy
pótlást a pályázó a felszólítást követő 15
napon belül köteles az alapítvány részére
megküldeni. Ebben az esetben az elbírálás
a kiegészítés átvételétől számított 30 nap.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolás leadásának végső határideje
az aktuális év október 15-e. Amennyiben
az elszámolás a jelzett időpontig nem történik meg, a kedvezményezett kötelezhető
a támogatásként megítélt és átvett teljes
összeg visszatérítésére, egyben a támogatott megfosztja önmagát a következő évi
támogatás odaítélésének lehetőségétől.
A felhívás 1. pontjának 1.2. bekezdésében megjelölt támogatásra jogosult személyek elszámolási kötelezettségétől az alapítvány eltekint.
7. Pályázatok benyújtási címe: Nadácia Pázmány Péter Alapítvány, Nadačná
kancelária – alapítványi iroda, P. O. Box
222, Zoltána Kodálya č. 2367/49, 924 00
Galanta.
További tájékoztatást nyújtanak a PPA
alapítványi irodájának alkalmazottjai és az
SZMSZSZ központi irodája (Takács Zsuzsanna – ztakacs@idtech.sk, 0908-734971;
Rigó Magdolna – 0907-797214; rigo.mag
dolna@freemail.hu).
Információkkal szolgálnak továbbá a
pazmany@szmpsz.sk e-mail címen, valamint az SZMPSZ www.szmpsz.sk és a
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
www.szmszsz.sk honlapján.
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A Rimaszombati RPK pedagógus-továbbképzési
kínálata 2007 tavaszára
Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja és Rimaszombati –
Losonci – Nagyrőcei – Rozsnyói Területi
Választmánya 2007 tavaszára a következő
regionális pedagógus-továbbképzési kínálatot nyújtja az érdeklődőknek.
1.
A képzés címe: Progresszív módszerek
a tanulás-tanítás folyamatában
A képzés célja: élményszerű tanítási órák szervezése a megismert és elsajátított
progresszív módszerek segítségével
A képzés tartalma: progresszív módszerek a tanulás-tanítás folyamatában; a PROJEKT ORAVA módszereinek megismerése és gyakorlati elsajátítása
A foglalkozás vezetője: Gyurán Ágnes
– Sebők Csilla
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, nevelők
Foglalkozási órák száma: 4 óra; 12.30
– 16.30
A fogadó iskola: Kármán J. MTNYAI,
Losonc
A továbbképzés időpontja: 2007. március 21.
A szervezésért felelős: Bial Péter igazgató
Telefonszáma: 047/4333788 (iskola),
zsmskarman.lc@post.sk
Jelentkezési határidő: 2007. február 15.
2.
A képzés címe: Progresszív módszerek
a tanulás-tanítás folyamatában
A képzés célja: élményszerű tanítási órák szervezése a megismert és elsajátított
progresszív módszerek segítségével
A képzés tartalma: progresszív módszerek a tanulás-tanítás folyamatában; a PROJEKT ORAVA módszereinek megismerése és gyakorlati elsajátítása
A foglalkozás vezetője: Gyurán Ágnes
– Sebők Csilla
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, nevelők
Foglalkozási órák száma: 4 óra; 12.30
– 16.00 óra
A fogadó iskola: MTNY AI, Sajógömör
A továbbképzés időpontja: 2007. március 6.
A szervezésért felelős: Papp Zsolt igazgató
Telefonszáma: 047/5582184 (iskola),
suligomor@freemail.hu
Jelentkezési határidő: 2007. február 15.

3.
A képzés címe: Ami bennünk van – személyiségfejlesztés
A képzés célja: új, személyes motívumok keresése az értékek megtaláláshoz és
újrafelfedezéséhez pedagógusok és gyermekek részére
A képzés tartalma: elméleti és gyakorlati útmutató egy nagyatádi kísérlet alapján: közös arculatalakítás; a belső motiváció kialakítása, ami az alkotó munkát és a
személyes fejlődést segíti; a támogató társak, a baráti hálózat, a közös érdeklődés,
az értékek keresése, az én felmutatása
A foglalkozás vezetője: Kárpáthy Magda pszichológus, Pécs
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, nevelők, szülők
Foglakozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.00 óra, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Dernői MTNY AI
A továbbképzés időpontja: 2007. május
9.
A szervezésért felelős: Tisza Hilda
Telefonszáma: 058/7971120 (iskola),
info@zsdrnava.edu.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 15.
4.
A képzés címe: Ami bennünk van – személyiségfejlesztés
A képzés célja: új, személyes motívumok keresése az értékek megtaláláshoz és
újra felfedezéséhez pedagógusok és gyermekek részére
A foglalkozás vezetője: Kárpáthy Magda pszichológus, Pécs
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, nevelők, szülők
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Speciális MTNY Alapiskola, Rimaszombat
A továbbképzés időpontja: 2007. május
10.
A szervezésért felelős: Styavina Csilla
Telefonszáma: 047/5623232, e-mail:
csillastyavina30@centrum.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 15.
5.
A képzés címe: A Borsod-Gömör Iskolatársulás és az SZMPSZ losonci–rimaszombati–nagyrőcei–rozsnyói régióban
működő alap- és középiskolák képviselőinek találkozása
A képzés célja: a találkozó a határ két

oldalán lévő iskolák közös problémáinak
és eredményeinek megbeszélését tűzi ki
célul a közös EU-s pályázatok tervezése
szempontjából. A pályázatok a már meglévő pozitív eredményekre, tapasztalatokra
épülve a meglévő hiányosságok felszámolására tett közös erőfeszítésként terveződnek.
A képzés tartalma: a találkozón a két
régió iskoláinak képviselői megismerik
egymás erősségeit, pozitív törekvéseit, illetve azokat a problémákat, melyek megoldásában a közösen megtervezett, elkészített és megvalósított EU-s pályázatok megfogalmazódnak. A találkozón a résztvevők
körvonalazzák azokat a fejlesztendő területeket, amelyek a közösen benyújtott pályázatokban megjelennek.
A beszélgetés vezetője: Ziman Ágota
– Ádám Zita
Célcsoport: érdeklődő intézményvezetők, polgármesterek, munkaközösség-vezetők, tantárgybizottság-vezetők, tanügyi
hivatalok vezetői
Foglalkozási órák száma: 6 óra, 9.00
– 15.00
A fogadó iskola: Szombathy V. MTNY
AI, Feled
A továbbképzés időpontja: 2007. február 27.
A szervezésért felelős: Ziman Ágota igazgató
Telefonszáma: 047/5698425 (iskola),
mail: zs.szombathyho@stonline.sk
Jelentkezési határidő: 2007. február 15.
6.
A képzés címe: Kompetenciafejlesztés
az óvodában – tudatos, tervezett készség- és képességfejlesztés az óvodában
A képzés célja: a kompetenciafejlesztés
(készségek és képességek fejlesztése)
módszereinek, technikáinak, eljárásainak
megtanulása az óvodában
A foglalkozás vezetője: Kovács Erika,
SuliNova Kht., Budapest
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: gömöralmágyi MNNY
óvoda
A továbbképzés időpontja: 2007. április 23.
A szervezésért felelős: Lukács Annamária
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Telefonszáma: 047 5684413 (iskola)
Jelentkezési határidő: 2007. április 10.
7.
A képzés címe: A matematika tanítása
a MATANDA készség- és képességfejlesztő segédeszközzel
A képzés célja: hogyan tanítsuk eredményesen a matematikát
A képzés tartalma: a résztvevők egy
komplex, a matematika tanítását eredményesen szolgáló segédeszközcsomaggal ismerkednek meg. A segédeszköz az alsó tagozatban eredményesen szolgálja a tanulók matematikai alapkészségének fejlesztését, a DIFER segédeszközeként lép a fejlesztésbe. A segédeszköz hatékonyságát
tanulói mérések támasztják alá. Hajdú
Sándor matematikakönyvei hivatkoznak a
MATANDA használatának fejlesztést elősegítő jellegére.
A foglalkozás vezetője: Csordásné Anda Éva
Célcsoport: tanítók, matematika szakos
tanárok
Foglalkozási órák száma: 4 óra; 12.30
– 16.30
A fogadó iskola: Tompa M. MTNY Alapiskola, Rimaszombat
A továbbképzés időpontja: 2007. március 19.
A szervezésért felelős: Csúsz László igazgató
Telefonszáma: 047/5623824 (iskola),
csuszladislav@rsnet.sk
8.
A képzés címe: Osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése
A képzés célja: segítség az önfejlesztéshez, fejleszteni azokat a pedagógusi készségeket, amelyek révén megteremthető a
gyermeki személyiség- és fejlesztéscentrikus iskola
A továbbképzés moduljai:
– elméleti rész: az osztályfőnöki munka
sajátosságai, célja, feladatai, a gyermekkép
a 21. században, nevelésfilozófiai közelítések, átértékelt pedagógusszerepek;
– tréningmódszerrel saját élményben
megtapasztalni egy más típusú tanár-diák
interakciót, amiben cél egyrészt az érzékenyítés, másrészt a használható, ajánlott
eszközök elsajátítása.
A foglalkozás vezetője: Ludányi Ágnes
tanszékvezető, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
Célcsoport: osztályfőnökök, nevelők,
érdeklődő pedagógusok
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30
A fogadó iskola: Szombathy V. MTNY
AI, Feled
A továbbképzés időpontja: 2007.
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A szervezésért felelős: Bódi Katalin
Telefonszáma: 047/5698425;
zs.szombathyho@stonline.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 2.
9.
A képzés címe: Osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése
A képzés célja: segítség az önfejlesztéshez, fejleszteni azokat a pedagógusi készségeket, amelyek révén megteremthető a
gyermeki személyiség- és fejlesztéscentrikus iskola
A továbbképzés moduljai:
– elméleti rész: az osztályfőnöki munka
sajátosságai, célja, feladatai, a gyermekkép
a 21. században, nevelésfilozófiai közelítések, átértékelt pedagógusszerepek;
– tréningmódszerrel saját élményben
megtapasztalni egy más típusú tanár-diák
interakciót, amiben cél egyrészt az érzékenyítés, másrészt a használható, ajánlott
eszközök elsajátítása
A foglalkozás vezetője: Ludányi Ágnes
tanszékvezető, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger
Célcsoport: osztályfőnökök, nevelők,
érdeklődő pedagógusok
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Gömöralmágyi AI
A továbbképzés időpontja: 2007. május
14.
A szervezésért felelős: Lukács Annamária igazgató
Telefonszáma 047/5684413, e-mail:
zs.gemjablonec@post.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 2.
10.
A képzés címe: Ami bennünk van... –
személyiségfejlesztés
A képzés célja: új, személyes motívumok keresése az értékek megtaláláshoz és
újra felfedezéséhez pedagógusok és gyermekek részére
A foglalkozás vezetője: Kárpáthy Magda pszichológus, Pécs
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, nevelők, szülők
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Ifjúság Utcai MTNY
Alapiskola, Fülek
A továbbképzés időpontja: 2007. május
10.
A szervezésért felelős: Tomolya Adrianna
Telefonszáma: 047/4381924, mail:
tomolyadri@geniusnet.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 15.
11.
A képzés címe: A tanítás nem betaní-
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tott munka – szövegértés – szövegalkotás kompetencia fejlesztése az 1–4. évfolyamban
A képzés célja: nincs ma iskola, amelynek pedagógiai programjában ne szerepelne a kiemelt célok között a gyermekközpontúság és/vagy képességfejlesztés. Ugyanakkor a tanítás jellemző gyakorlatát
az évfolyamokra szabott tankönyvek és
feladatlapok tartalma határozza meg elsősorban. Ez már önmagában akadályát
képezi a kitűzött cél elérésének. Mit és
miért szükséges újragondolnunk a szövegértés és szövegalkotás területén?
A foglalkozás vezetője: Fejér Zsolt, SuliNova, Budapest
Célcsoport: tanítók, nevelők, tanárok
szakra való tekintet nélkül
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: MTNY AI, Pelsőc
A továbbképzés időpontja: 2007. április 20.
A szervezésért felelős: Kulik Szilvia
igazgatóhelyettes
Telefonszáma: 058/7921172; e-mail:
admin@zsplesivec.edu.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 2.
12.
A képzés címe: A bábozás tanításának
módszertana
A képzés célja: gyakorlati foglalkozás
kevés elmélettel és sok játékkal
A foglalkozás vezetője: Kecskés Mária
Célcsoport: érdeklődő pedagógusok
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Ifjúság Utcai MTNY
AI, Fülek
A továbbképzés időpontja: 2007. május
24.
A szervezésért felelős: Tomolya Adrianna
Telefonszáma: 047/4381924, e-mail:
tomolyadri@geniusnet.sk
Jelentkezési határidő: 2007. május 7.
13.
A képzés címe: A bábozás tanításának
módszertana
A képzés célja: gyakorlati foglalkozás
kevés elmélettel és sok játékkal
A foglalkozás vezetője: Kecskés Mária
Célcsoport: érdeklődő pedagógusok
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Tornagörgő, óvoda
A továbbképzés időpontja: 2007. június 14.
A szervezésért felelős: Kapczy Sarolta
Telefonszáma: 058/7961591
Jelentkezési határidő: 2007. május 7.
/Befejezés a 21. oldalon/
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Magyarországi továbbképzési lehetőségek
A Magyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériumának Határon
Túli Magyarok Titkársága a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint
Kulturális Intézet (2007. március 1-jétől a két szervezet jogutódja a Balassi
Intézet) közreműködésével a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 11. §-a értelmében 2007 nyarára magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre
biztosít lehetőséget határon túli magyar
pedagógusok számára.
A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Szlovákiában a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a Horvátországi Magyar
Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovéniában a Muravidéki Magyar ÖnkorKépzés címe

mányzati Nemzeti Közösség, Szerbiában a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete és az Észak-Bácskai Magyar
Pedagógusok Egyesülete gyűjti össze.
Általános tudnivalók
Jelentkezhetnek:
a/ azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására;
b/ nemzetközi szerződés alapján a
szomszédos állam alap- és középfokú
intézményében magyar nyelven vagy a
magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas
okmány együttesen igazolja;
c/ a titkárság támogatása alapján a
kedvezménytörvény hatálya alá tartozó
országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a magyar igazolvány vagy a magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógusigazolvány ki-

váltására, amennyiben igazolják, hogy
pedagógusi munkakörben dolgoznak.
A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség
vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000-2500 Ft közötti összeget nem haladja meg.
A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés)
nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben
a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés
szervezője megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú
teljes árú menetjegy áránál.
A pályázatokat kizárólag az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Határon Túli
Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.
A jelentkezés benyújtásának határideje 2007. március 30. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógu-

Képző intézmény

Célcsoport

Hely, időpont

Keretszám

Konfliktuskezelés és
kapcsolatépítés a pedagógus
óvodai, iskolai gyakorlatában

Magyar Gordon Iskolai
Egyesület

óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok

2007. július 2–7.
Budapest

30

Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére

Eszterházy Károly Főiskola
Pszichológiai Intézet

tanárok

2007. július 9–15.
Eger

30

Gyermekközpontú pedagógiák

Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskola

tanítók

2007. június 25–30.
Debrecen

30

Professzionális vezetés és hatékony iskola a gyakorlatban

MIOK Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézet

intézményvezetők

2007. július 2–8.
Budapest

30

Az integráció új kihívásai az óvodákban és az ált. iskolákban

ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok

2007. július 2–7.
Budapest

30

Előadói és tréneri kompetenciák
fejlesztése

Közoktatási Vezetőképző
Intézet

közoktatási vezetők

2007. július 15–20.
Szeged

30

Az eredményes tanítás módszerei

Qualitas T&G Vezetőképző,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

tanárok

2007. aug. 5–11.
Szeged

30

Felkészítés a tanulók szövegértő
olvasásának fejlesztésére

Baranyai Pedagógiai
Szakszolgálatok és Szakmai
Szolgáltatások Központja

tanítóknak

2007. július 1–7.
Pécs

30

SuliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagógustovábbképzési Kht.

tanárok

2007. július 2–7.
Pilisborosjenő

30

ALAP Pedagógiai Központ

óvodapedagógusok,
tanítók, zenetanárok

2007. aug. 13–17.
Budapest

30

Hatékony tanulásszervezés
Zenei képességfejlesztő játékok
és az élményszerű zenehallgatás

2007. február
sok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a
Horvátországi Magyar Pedagógusok
Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar
pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a
beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az oktatási és kulturális miniszter szakmai tanácsadó szervezete,
a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács
javaslata alapján történik 2007 áprilisában.
Az a) és b) pont alapján jelentkezésre
jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
a/ még nem vett részt magyarországi
továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és/vagy nyári akadémiák
résztvevője volt,
b/ aki régebben vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben és
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szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.
Egy jelentkező csak egy képzésre jelentkezhet.
A részvételből való kizárás általános
feltételei: a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerülnek.
Az elbírálásról a továbbképzések
szervezője 2007. május 31-ig értesíti a
jelentkezőt.
A továbbképzés elvégzéséről a képző
intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben
a résztvevő eleget tesz a részvételi és
tartalmi követelményeknek.
Információt az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők, valamint a jelentkezési lapok is az
alábbi címeken szerezhetők be, illetve
ezekre a címekre juttathatók el:
A részvételi díj 500 korona, amit az
SZMPSZ számlájára kell befizetni a következő számlaszámra: 3802874002/
5600.
A csekk másolatát kérjük a jelentkezési laphoz csatolni! Abban az esetben,
ha valaki a képzés helyszínén is fizet
részvételi díjat, és erről igazolást hoz,
az SZMPSZ 500 koronáig visszatéríti
a költségeit.

Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége

530241 Csíkszereda, Toplitei 20.

94501 Komárno, P. O. Box 49.

Tel: 402-66-371-377

Tel/Fax:421-35-7713-572

Fax: 402-66-312-852

E-mail: szmpsz@szmpsz.sk

E-mail: rmpsz@rmpsz.ro

szmpsztv@pobox.sk Tel.:0905 636760

Horvátországi Magyar Pedagógusok
Fóruma

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok
Szövetsége

31000 Eszék, Drinska, 12/A

90200 Beregszász, Olga Kobiljanszka 17

T/F: +385-31-275-480

Tel/Fax:380-3141-432-59

Fax: + 385-31-275-481

E-mail: kmpsz@azm.uz.ua

E-mail: pedagogus-forum@os.htnet.hr

E-mail: pmnss@siol.net

Horvátországi Magyar Pedagógusok
Szövetsége

Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség

31106 Eszék, P.P.620

9220 Lendva, Fő u. 124.

T/F: + 385-31-377-509

Tel: + 386-2575-1449

E-mail: hmpsz@hi.t-com.hr

Fax: + 386-2575-1419

Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete

21 000 Újvidék, Cirpanov 54.

24000 Szabadka, Djura Djakovica 23.

Tel: + 381-21-548-259

T/Fax: +381-24-754-556

Fax: + 381-21-400-268

E-mail: empe@tippnet.co.yu

E-mail: vmpe@panline.net
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14.
A képzés címe: Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése a gyakorlatban
A képzés célja: betekintést nyújtani az
idegen nyelvi kompetenciafejlesztés feladataiba és átfogó képet adni a kommunikatív kompetencia fejlesztésének osztálytermi lehetőségeiről
A foglalkozás vezetője: Kuti Zsuzsa,
SuliNova, Budapest
Célcsoport: idegen nyelvet tanítók
(szlovák nyelv), tanárok
Foglalkozási órák száma: 8 óra; 8.30 –
16.30, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Ferenczy I. MTNYAI,
Rimaszombat
A továbbképzés időpontja: 2007. április 23.
A szervezésért felelős: Kubacska Gizella igazgató
Telefonszáma: 047/5649216; e-mail:
ferenczy@szm.sk
Jelentkezési határidő: 2007. április 2.
Programkínálat 2007 őszére
Projektpedagógia 8-30 órában
Kooperatív tanulás 8-30 órában
BGR 8-30 órában
A szövegértés képességének fejlesztése
DIFER-alapkészségek fejlesztése
Fejlesztő pedagógia, 120 óra, szakemberképzés pályázat alapján (áprilisban)
Európai uniós projektek készítése –
szakemberképzés pályázat alapján (áprilisban)
Kompetenciafejlesztés különböző területeken
Differenciálás a gyakorlatban
Az SZMPSZ 2007-es
XI. Rimaszombati Nyári Egyetemére
javasolt szakcsoportok
Multimédiás eszközök használata az
oktatásban
Gyermektánccsoportok koreográfusainak képzése
Fejlesztő pedagógia
Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése
Szövegértés, szövegalkotás
Kreatív képzőművészet
ECDL
Óvodapedagógia: kompetenciafejlesztés a SuliNova programcsomagjával
EU-s pályázatok készítése – szakemberek felkészítése
Projektpedagógia
Cím és elérhetőség: Daxnerova 35-37,
97901 Rimavská Sobota tel.: 047/5631205; e-mail: rpk.rsz@szmpsz.sk; vezető:
Ádám Zita
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Felhívás

Irodalmi alkotó pályázat

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete felhívással fordul a régió alap-, illetve
középiskoláinak tanulóifjúságához.
A 2007. április 16-án megrendezésre
kerülő V. VERSZUHATAG költészetnapi versmondó maraton keretében második
alkalommal irodalmi alkotóversenyt hirdetünk.
Várjuk a diákok alkotásait a következő
műfajokban és kategóriákban:
1. kategória: alapiskolások – vers, próza (mese...)
2. kategória: középiskolások – vers,

Felnőtt
szakképzés
Az Új Kézfogás Közalapítvány támogatásával a Szövetség a Közös Célokért szervezésében 2007. március 30-i kezdettel két
féléves – magyar nyelven megvalósított –
program (Szakképzés a Kárpát-medencében) keretében szervezett nyugat-szlovákiai felnőtt szakképzést szervez a következő helyszíneken és szakokon:
1. Irodai ügyvitel – kétnyelvú asszisztensképzés Komáromban
2. Szállítmányozó – külkereskedelmi
ügyintéző képzés Dunaszerdahelyen
3. Nehéz- és mezőgazdasági gépkezelő
képzés Somorján és részben Dunaszerdahelyen, melynek keretében megszerezhető a traktor- és kombájnvezetői jogosítvány is.
Jelentkezési határidő: március 15.
A beiratkozás dátuma: március 26.
Megnyitó: 2007. március 30.
Jelentkezőlapot és további információkat a következő helyeken nyújtanak:
1. Stredná priemyselná škola – Ipari
Középiskola, Petőfiho 2, 94501 Komárno;
e-mail: office@spskn.sk, tel.: 035/7731473;
2. Združená stredná škola s vyuč. jaz.
maď. – Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített Középiskola, Ul. Gyulu Szabóa 21,
92901 Dunajská Streda; tel.: 031/5522836,
e-mail: souk@pobox.sk,;
3. SOU poľnohospodárske – Középfokú Mezőgazdasági Szakiskola, Záhradnícka 2, 93101 Šamorín; tel.: 031/5622122,
e-mail: souds@nextra.sk.
További részletek találhatók a www.
szakc.sk honlapon.
A két féléves képzés hétvégeken valósul meg, egy hónapos nyári gyakorlattal.

próza, tanulmány
Terjedelem mindkét kategóriában:
– vers: min. 3, max. 8 alkotás,
– próza: másfél – 6 oldal, mely terjedelmet akár több írás is alkothat,
– tanulmány: min. 3 oldal, max. 8 oldal.
Téma: mindhárom műfajban szabadon
választott.
Beküldési határidő: 2007. február 28.
A pályamunkákat kérjük, hogy Microsoft Worldben, e-mailen (eucsemadok@
freemail.hu) és flopi lemezen (FDD) juttassák el a Csemadok címére: ZO Csema-
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dok, Ul. Petőfiho 6, 94001 Nové Zámky.
Kérjük a pályamunkákhoz csatolt lapon a név, lakcím, e-mail cím, valamint
az iskola címének és az életkornak a
feltüntetését!
A pályamunkákat hivatásos írók értékelik. Érdeklődni Berényi Gitánál lehet:
0903-368285.
A díjazott alkotások elhangzanak az V.
VERSZUHATAG rendezvény délutánján. A szerzők könyvjutalomban részesülnek.
A beérkezett műveket terveink szerint
ismét antológiában jelentetjük meg.
Berényi Margit, a Csemadok
Érsekújvári ASZ elnöke

Jelentkezőlap az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
Szakképzés a Kárpát-medencében programja keretében szervezett nyugatszlovákiai két féléves felnőttképzésre, amely
NEHÉZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ képzési szakon
Somorján és részben Dunaszerdahelyen valósul meg, traktor- és
kombájnvezetői jogosítvány megszerzésére vonatkozó lehetőséggel;
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS – KÜLKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ
képzési szakon Dunaszerdahelyen;
IRODAI ÜGYVITEL – KÉTNYELVŰ ASSZISZTENSKÉPZÉS
képzési szakon Komáromban.
Mindhárom képzési szak 2007. március 30-tól 2008. május 31-ig valósul meg
egy hónapos szakmai gyakorlattal 2007 nyarán
…………………………………………………………………………………………………...
Név (vezetéknév, keresztnév a személyazonossági igazolvány szerint)
………………………………………..................……………………….....………..
Születési adatok: a születés dátuma, helye
Személyi szám (rodné číslo)
…………………………………………………………………………………………………
Állandó lakhely (a személyazonossági igazolvány szerint)
…………………………………………………………………………………………………
Pontos lakcím (a postai irányítószám megadásával)
……………………………….....
………………………………………….
Telefonszám
e-mail cím
…………………………………............ ………………………………………..
A végzettséget igazoló okmány dátuma A személyazonossági igazolvány száma
Mindhárom két féléves szakképzés 2007. március 30-án kezdődik, hétvégi
(péntektől vasárnapig tartó) oktatással valósul meg magyar nyelven, a szlovák
szakkifejezések megismerésével, félévenként vizsgakötelezettséggel, a második
félév végén záróvizsgával, 2007 nyarán pedig egy hónapos szakmai gyakorlattal.
A szakképzés költségeit az Új Kézfogás Közalapítvány vállalja azzal, hogy
a képzésben résztvevők a képzési költségek egy részét (összesen 7000 koronát)
a képzést biztosító szlovákiai szervezetnél letétbe helyeznek (a beiratkozás napján
1000 koronát, az első félévet lezáró vizsga előtt 3000 koronát, majd a második
félév kezdetén újabb 3000 koronát) – a sikeres záróvizsga esetén az egész összeget maradéktalanul visszakapják.
A tájékoztatást és a feltételeket tudomásul vettem, ezeket elfogadva jelentkezem a
nehéz- és mezőgazdasági gépkezelő képzésre,
a szállítmányozó – külkereskedelmi ügyintéző képzésre,
az irodai ügyvitel – kétnyelvű asszisztensképzésre.
Kérem, értesítsenek a beiratkozás helyéről, időpontjáról és a további tudnivalókról.
…………………………
…………………………….
Keltezés
Aláírás
A bizonyítványt megszerzők – szándékaink szerint – szaktudásukkal versenyképesekké válnak az EU-ban, alkalmassá vál-

nak saját vállalkozások indítására és munkavállalásra a már működő magyar tulajdonú cégekben és vegyesvállalatokban.

2007. február
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A Palóc Társaság meghívója

PALÓCFÖLDI PEDAGÓGUSOK
XV. TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Csábi Alapiskola
Időpont: 2007. március 1., csütörtök
Fővédnök: Jámbor László, Besztercebánya megye közgyűlésének képviselője
Főtámogató: Zaťko Ferenc, Csáb polgármestere
Társrendezők: NéVA Társaság, Csábi
Alapiskola és szülői szövetsége
Program
9.30 Megnyitó
– A tanácskozást üdvözli Csala László
iskolaigazgató
– Köszöntőt mond Jámbor László
fővédnök
– A Tappancs és a Tudorka gyermeklapokat bemutatja Lőrincz Olivér
9.45 Egészségre, boldogságra nevelés; előadó: dr. Bagdy Emőke pszichológus, Károlyi Gáspár Református Egyetem
11.10 Tagozatok tanácskozása
1. Intézményvezetők és fenntartók: vezető Skabela Rózsa iskolaigazgató,
Ipolybalog; előadó Pék László SZMPSZelnök: Helyzetkép a magyar iskolákról a
beiratkozások tükrében
2. Magyarságismeret: vezető Balázs Éva tanár, Lukanénye; előadó Szabó A.
Ferenc egyetemi tanár /Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem/: Nemzetnevelés, állampolgárságra nevelés magyar
szempontból
3. Demokrácia: vezető Villant József
tanár, Ipolynyék; előadó dr. Szabóné
dr. Kobjakov Valentina főiskolai docens
/Corvinus Egyetem/: A demokráciát érő
kihívások napjainkban
4. Magyar költészet: vezető Németh
Ágota tanár, Ipolybalog; előadó Szőke
István Attila költő: Megszentelt múltunk
magyar mesét mond
5. Képzőművészeti nevelés: vezető Gonda Valéria, Ipolyvarbó; előadó dr. Szabó Lilla művészettörténész /Magyar
Nemzeti Galéria/
6. Óvodai nevelés: vezető Rados Klára, Inám; előadó Gyetvai Judit óvónő
(semmiféleképpen nem előadása): Ne
hallgassunk az óvodai nevelésről, hanem
beszélgessünk arról, ami fontos nekünk
12.30 – Összefoglalás
12.55 – Zárszó – Z. Urbán Aladár, a
Palóc Társaság elnöke
Kísérő rendezvény: a Tappancs és a
Tudorka gyermeklapok kiállítása
Palócmagyar szeretettel várjuk
rendezvényünkre.

A Diósgyőri Kézműves Alkotóház
2007. évi népmese-rajzpályázata
A Diósgyőri Kézműves Alkotóház (H3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 18.)
rajzpályázatra hívja azokat a régióban élő
gyerekeket és fiatalokat, akik szeretik a
népmeséket.
A pályázók négy mese illusztrálására
vállalkozhatnak: 1. Erős János; 2. A titkolódzó kisfiú és az ő kis kardja; 3. A két
holló; 4. Bendebukk; 5. A bőgős fia meg
az ördögök; 6. A malacon nyert királylány; 7. Térdszéli Katica.
A megjelölt mesék Illyés Gyula 77 magyar népmese kötetében megtalálhatók.
A technikát szabadon megválasztva jelenítsétek meg a számotokra legkedvesebb meseszereplőt vagy legérdekesebb
jelenetet rajzban vagy festményben!
A legjobb művek megjelennek a Diósgyőri Kézműves Alkotóház honlapján
(www.mandorla.hu), valamint kamarakiállításon lesznek megtekinthetők a kéz-

művesházban.
A legjobb műveket beküldők értékes
tárgyjutalmakat nyernek, valamint részt
vehetnek a Diósgyőri Kézműves Alkotóház Szent Iván-napi ünnepségén.
Pályázni három kategóriában lehet:
I. kategória: óvodások,
II. kategória: általános iskolák alsó tagozatos tanulói,
III. kategória: általános iskolák felső
tagozatos tanulói.
A pályamunkákat A/4-es méretben keretezés (paszpartu) nélkül a következő
címre kérjük beküldeni: Diósgyőri Kézműves Alkotóház „Népmese-rajzpályázat
2007”, H-3534 Miskolc, Nagy Lajos király u. 18., Magyarország.
Beküldési határidő: 2007. március 31.
(postai bélyegzés utolsó dátuma).
A pályázatról további részleteket a
www.mandorla.hu honlapon lehet olvasni.

Felhívás
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 2006/2007-es tanévben is megszervezi a Simonyi
Zsigmond Helyesírási Versenyt az
alapiskolák 7–8., valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 3–4. évfolyamos tanulói számára.
A helyesírási verseny regionális
fordulóira 2007. március 14-én
9.00 órakor kerül sor hat helyszínen.
A regionális verseny helyszínén
kell befizetni a verseny nevezési díját (az SZMPSZ által adott pénzesutalványon, tanulónként 50 koronát).
A regionális forduló helyszínei
Komárom – Munka Utcai AI,
felelős Kocsis Piroska: Komáromi
Munka U. AI, Nemesócsai AI, Marcelházai AI, komáromi Jókai M. AI,
csicsói Gáspár S. AI, komáromi Selye J. Gimn., Komáromi Eötvös U.
AI, gútai II. Rákóczi F. AI, gútai
Corvin M. AI, szentpéteri Kossányi
AI, búcsi Katona M. AI
Ekecs – Arany J. AI, felelős Tóth
Mária: ekecsi Arany J. AI, somorjai
Corvin M. AI, dunaszerdahelyi
Vámbéry Gimn., nagymegyeri Bartók B. AI, felbári Batthyány-Strattman AI, vásárúti József A. AI, dunaszerdahely Vámbéry AI, Nagymagyari AI
Párkány – Gimnázium, felelős
Csicsay Sarolta: Párkányi Gimn.,
Kétyi Egyházi AI és Óvoda, érsekújvári Czuczor AI, érsekújvári Pázmány Gimn., párkányi Ady E. AI,
köbölkúti Stampay AI, Kürti AI,
ipolysági Fegyverneki F. Egyházi
Nyolcoszt. Gimn.
Galánta – Kodály Z. AI, felelős
Szetyinszky Veronika: galántai
Kodály Z. AI, Nyárasdi AI, felsőszeli Széchenyi I. AI, vágsellyei
Pázmány P. AI, Deáki AI, Tallósi
AI, Gímesi AI
Rimaszombat – Tompa M. AI,
felelős Ádám Zita: rimaszombati
Tompa M. AI, Gesztetei AI, Füleki
Ifjúság U. AI, Pelsőci AI, Almágyi
AI, Tornaljai AI
Nagykapos – Erdélyi J. AI, felelős Kis Berta Terézia: nagykaposi
Erdélyi J. AI, kassai Márai S. AI és
Gimn., Nagyszelmenci AI

Bemutatkoztunk
Megszoktuk már, hogy az iskolai beiratkozások januárban vannak, és már mindenütt valamilyen
ünnepélyes vagy közösségi programmal igyekeznek elbűvölni az
iskolába jövő
gyermekeket. A
legtöbb iskola azonban már jó előre gondol arra,
hogy a saját kisiskolásainak is emlékezetessé tegyen
egy-egy szép rendezvényt, amely
túlmutat az egyszeri alkalmon.
Így volt ez a Tallósi Alapiskolában is, ahol a kollégák már karácsony előtt próbálkoztak egy közösségi program megszervezésével.
Kellemes, élményekben gazdag
napjuk volt 2006. december 8-án
a tallósi iskola kisdiákjainak. Az
iskola 1–4. évfolyamainak és napköziseinek pedagógusai első alkalommal szervezték meg a karácsonyi vásárral
egybekötött karácsonyvárót.
Az előkészületek már hetekkel
a rendezvény előtt elkezdődtek.
A pedagógusok,
gyerekek és szülők folyamatosan
készítették a vásárra szánt „árut”.
Készültek asztali
díszek, gyertyatartók, képek, üdvözlőlapok, konyhadíszek és rengeteg ízlésesen becsomagolt, gyönyörűen díszített
mézeskalács. Így szebbnél szebb
ajándéktárgyak közül választhat-

tak az érdeklődők.
A karácsonyváró rendezvényen
a gyerekek és szülők különböző
kézművestechnikákkal ismerkedtek meg. Az egyik csapat mézeska-

lácsot díszített, a másik gyertyát
öntött, voltak, akik szaloncukrot
főztek, ismét mások méhviaszból
és só-liszt gyurmából karácsonyi
díszeket formáltak, gyöngyöt fűztek, képeslapokat, gyertyatartókat

ragasztottak, vagy csodálatos asztali díszeket készítettek.
A foglalkozások alatt a lelkes
szülők teával, süteménnyel és almával kedveskedtek a gyermekek-

nek. Jól sikerült nap volt mind a
gyermekek, mind a szülők részéről. Mindenki jól érezte magát ezen a délutánon. A csillogó gyermekszemek erről árulkodtak. A
gyermekek önfeledten dolgoztak, serénykedtek, várták a csodát, a karácsonyt.
Mi, pedagógusok, annak örültünk, hogy nem
volt hiábavaló a
hosszú előkészületek sok-sok
munkája. Mert az
iskola folyosója
azon a délutánon
egy kicsit a boldogság szigetévé
változott, melyre
mindannyiunknak
szükségünk van, hogy feltöltődjünk és érezzük: szükségünk van
egymásra, mindenki meghittségre,
szeretetre vágyik, és szeretetét kívánja megosz-tani. Azonkívül ez a
rendezvény jó alkalom volt arra is,
hogy mi, pedagógusok, bemutatkozzunk a szülőknek, hogyan,
milyen módszerekkel szelídítjük
meg a kis vadócokat egy-egy szorgos órán vagy a tanítási órákon kívüli kötetlen foglalkozásokon.
Elhatároztuk,
hogy hagyományt
teremtünk: jövőre
is megrendezzük
a karácsonyvárót,
de hasonló programokat évente többször is szervezünk, így a beiratkozások alkalmával és igény szerint a gyermeknapon is.
Fehér Mónika

