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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja

VII. évfolyam, 2008. április

4. szám

Ára: 15 korona

„Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tőled az istenek?
Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért,
sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki előle,
s nem törődsz sorsával sem. Csak a fáradság a tiéd, a verejték,
az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd,
törékenyebb, mint a lepke szárnya.”
Márai Sándor: Füves könyv (részlet)
„A természet nem egyébért adott az anyák mellyébe tejet
a szülés után, hanem, hogy a mely vérrel méhekben táplálták
magzattyokat, azzal nevellyék.”
(Pázmány Péter)
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Fények és árnyak – avagy az élet tükröződése
At útszél: csupa pitypang,
A bokrok: csupa füttyhang.
Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.
…
Ó csermelyhangu csízek,
Illatok, édes ízek,
De jó most elfeledni, hogy
Az élet rút és vad dolog.
(Tóth Árpád: Áprilisi capricco)
Az iskola a társadalom tükre. Még egy-egy
osztályon belül is kitapinthatók a társadalmi rétegződések, a társadalmi mozgásokat meghatározó nézetek, hát még egy ország vagy egy közösség iskolarendszerében! „Ne vigyük be az iskolába a politikát! Az iskola nem lehet politikai
mozgások színtere!” De az iskola maga a politikum! – Pedagógusok a megmondhatói, milyen
határozott véleményt fogalmaznak meg tanítványaik a választások, főleg a helyhatósági választások idején.
Április van. Virágot bontott a tavasz, de mi,
sajnos, nem feledhetjük, hogy „az élet rút és vad
dolog.” A politika, mely abroncsba szorítja iskoláinkat, nem engedi elfelednünk kisebbségi létünk Európa közepén. A politikai ökölharcok, a
régmúlt korok nemzetállami álmainak térhódításai, egyetlen védelmező(nek hitt), EU parlamentig ható politikai pártunk belső csatározásai,
mindmegannyi ok az élet rút oldalának felénk
fordítására. Hány sóhaj szállt iskoláinkban nyolc
éven át: „ne hagyjátok … a templomot és az
iskolát…” Hagyták, cserben. Mi nem tanulunk a
történelemből. Nekünk még mindig nem tanulság, hogy a háborút a béke idején kell megnyerni. Nekünk (mindig) Mohács kell – hogy legalább látszatra egységesek legyünk, mint tettük
azt 10 évvel ezelőtt.

A koszorúzáson

Pék László felolvassa a Tiltakozást A konferencia előadói és vendégei

A pódiumbeszélgetést
Ádám Zita
vezette

Tamás Erzsébet
zárszót mond

Az iskola nem megy szabadságra. Az alkalmazottai időnként igen – szünetre. De a gyermekek itt vannak körülöttünk. Az „okos felnőttektől” várják, hogy életük szép, tartalmas
legyen. S mi csatározunk – csatározásra kényszerülünk – ahelyett, hogy ama belső hangokra figyelnénk, amelyeket a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok XIV. Országos Találkozóján
(2008. április 12-13.) elhangzott előadások,
nagyszerű programok visszhangoznak bennünk. Fájdalom, itt is együtt volt a fény és az
árnyék. Itt is volt politika, mert nem lehet felhőtlen az örömünk amíg állandóan fejünk felett lóg Damoklesz kardja, mely jogainkat
szabdalja körbe újra meg újra. Pedig mennyi
lehetőség a szépre, jóra, a felemelkedésre, a
szellemi építkezésre! Tehetségekkel foglalkozni, tehetséges kollégákkal találkozni, egymás
sikereiben megmártózva tervezgetni a jövőt –
gyermekeink jövőjét. Hinni abban, hogy közösségünk nem silányodik, sem erkölcsben,
sem szellemben.
„Tavasz van, gyönyörű…” Áprilisi tavasz.
Föld napja, víz napja, fák és madarak ünnepe,
… és Rozsnyón két napig a szellem ünnepe,
ahol volt elég időnk elmélázni azon, ne csak a
Föld megmaradásásra, de ránk, iskoláinkra és
magyarságunkra is vonatkozzon a figyelmeztetés:
„Most azon a helyen állunk, ahol az út elágazik... Az
út, melyen sokáig
haladtunk látszólag könnyű, sima autósztráda, melyen nagy sebességgel
száguldunk tovább, de a végén katasztrófa vár. A másik elágazás – melyen
nem bírunk elindulni – a mi utolsó és egyetlen reményünk, hogy elérjük azt
az állapotot, amely bebiztosítja Földünk megmaradását." (Rachel Carson)
Szanyi Mária
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Lapszélen a tehetségről
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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon
tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
Szent-Györgyi Albert
Az elmúlt hónapokban – ezt a Pedagógusfórum hasábjain is tapasztaltuk – magyar nyelvünk gazdagsága ellenére sincs talán
olyan jelző, amelyet ne társítottunk volna a tehetség szóhoz. Írtunk és beszéltünk a tehetségfejlesztésről, a tehetséggondozásról, a tehetségsegítésről, foglalkoztunk fogalmi tisztázásokkal és gyakorlati alkalmazással. Az értékesebbnél
értékesebb előadások hallatán mindenkiben megfogalmazódott a jövőkép: hogyan fogja jobbá tenni a tehetségekkel való foglalkozást. Előadások szünetében, versenyek általi találkozókon és pedagógus-összejöveteleken, nevén nevezve vagy kimondatlanul, mindig téma a tehetséggondozás. Legtöbbször a tanulók szempontjából: tehetséges (vagy jó tanulónak tartott) tanítványunk
akar, vagy nem akar részt venni az általunk kínált versenyben, enged-e az unszolásunknak, vagy inkább a saját útját járná, ezáltal mélységes csalódást
okozva nekünk. Ilyenkor jönnek a panaszok: „nincs gyermekanyag”, nincs kivel dolgoznom…
Vannak iskolák, függetlenül attól, hogy mekkora a gyermeklétszámuk, amelyek valamilyen módon mindig hallatnak magukról: versenyeken vagy tantárgyolimpiákon találkozunk az iskola nevével, mint ahogy az iskola pedagógusaival is tanfolyamokon, módszertani összejöveteleken, (csapatostól) nyári
egyetemeken. Ők nem panaszkodnak, hogy „vinném én, készíteném, de nincs
ideje a gyereknek” vagy „mikor készítsem, a tananyagot sem érkezek átvenni,
az órarendembe nem fér bele a szakkör – egyébként sincs megfizetve”. Vannak pedagógusok, akik tisztában vannak azzal, hogy a tanítvány csillogó szeme, a tanítvánnyal való felfedeztetés öröme minden pénznél többet ér (persze,
nem lenne baj, ha a munkát anyagi megbecsülés is kísérné). Mintha róluk
szólnának Keresztury Dezső, a legendás Eötvös Collegium egykori nagytiszteletű igazgatójának szavai: “ Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged
folytatnak majd, de ne a magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld
meg őket. Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, hogy növekedjenek, mint
súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje
el őket lápok iszapja, sivataghomok.”
Ma már nincsenek polihisztorok – még egy tudományágnak sincs minden
területre kiterjedő tudósa – így mi, pedagógusok sem lehetünk mindentudók.
Tanítványainkat pedig sokféle hatás éri. Ha sikerül megérinteni egyiknek-másiknak az értelmét, lelkét és mélyebben érdeklődik az általunk felvetett téma
iránt, hol van a kezesség, hogy érdeklődése folytán nem kalandozik-e olyan területre, ahová mi már nem tudjuk követni. Mit tehetünk – mit teszünk ilyenkor? Visszatartjuk (visszahúzzuk), hogy mentsük a magunk (vélt) tudását,
vagy bevalljuk, hogy nem birkózunk meg a feladattal? Tudjuk-e, hogy van más
út is? Természetesen ahhoz el kell ismernünk képességünk határait. Ha ilyenkor sértődés nélkül bevalljuk – mint az egykori legendás tanítók -–, hogy mi
csak a keresztútig voltunk képesek elkísérni tehetséges tanítványainkat, sokkal többet teszünk értük, mint ha mindig csak egy lépéssel a tanítványunk
előtt tanulva, izzadtságszagú órákon bizonygatjuk, hogy nálunk jobban senki
sem tudja kielégíteni kíváncsiságát.
Csak az igazán nagy tanárok képesek arra, hogy ama keresztútig kísérjék
tanítványaikat, onnan, irányt mutatva nekik: ,,A tanár híddá feszül, s biztatja tanítványait, keljenek át rajta: majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” (Nikosz Kazantzakisz)
Szanyi Mária

II. Bodrogközi és Ung-vidéki Pedagógiai Napok ..............................5
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díjazottjai ..6–9
Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés ......................................10–11
Beszámoló a szlovák nyelv és irodalom hatékony oktatásával
foglalkozó munkacsoport tevékenységéről ................................12–13
Református vallású pedagógusaink figyelmébe! ............................13
Tollvonás ..................................................................................................14
A Magyar Társadalom a tehetség szolgálatában! ............................15
A 20. Tavaszi Emlékhadjárat üzenete ................................................15
A Cultura Nostra Kárpát-medencei
történelmi versenyen győztünk ..........................................................16
Oktatáspolitikai adalékok ....................................................................16
Földrajzversenyeinkről ..........................................................................17
Újra dobogósok lettünk ........................................................................17
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése ..................................18
A cél: segíteni tanulóink hatékonyabb tanulását ............................19
Fejlesszük magunkat is! ......................................................................19
Harc a leváltott igazgatókért és a magyar iskolákért ....................20
A rendszerváltoztató „áprilisi törvények” ........................................21
INFOPROG 2008 ..................................................................................22
Tehetségtől a talentumig

....................................................................23

Patinás iskolák, legendás tanárok (7) ................................................24

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Országos
döntőjéről és a Sajó Károly Kárpát-medencei
természet- és környezetvédelmi verseny
szlovákiai fordulójáról szóló beszámolókat
az eredménylistákkal együtt
lapunk következő számában közöljük.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja
FelelŒs kiadó: Pék László
Tel./fax:031/780 7928, e-mail: pek@szmpsz.sk
FŒszerkesztŒ: Hajtman Béla
Tel./fax: 036/633 4230, e-mail: hajtman@szmpsz.sk
Nyelvi szerkesztŒ: Szanyi Mária
Tel.: 031/780 4864, e-mail: szanyi.maria@gmail.com
Grafika és tördelés: Toronyi Xénia, e-mail: xini57@gmail.com
Címlapkép: képarchívum
A szerkesztŒség postacíme: SZMPSZ, Villanytelep u.2.,
P.O. BOX 49. 945 01 Komárno 1
Tel.: 035/77 14 755, fax: 035/77 14 756
e-mail: pedforum@szmpsz.sk, szmpsz@szmpsz.sk
honlap: www.szmpsz.sk
Engedélyezési szám: RP 17/2004
Nyomja: K-Print, Komárom
Kéziratokat nem Œrzünk meg és nem küldünk vissza.
A lap támogatói:
Pázmány Péter Alapítvány, Az MK Oktatási Minisztériuma,
Az SZK Kulturális Minisztériuma, SzülŒföld Alap, Budapest

4

Pedagógusfórum – Rendezvényeink

XIII. Komáromi Pedagógiai Napok
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi
Választmánya, Komáromi Regionális Pedagógiai Központja a Selye János Gimnázium és a helyi oktatási
intézmények társszervezésében zajlott 2008. március 18–22. között a
XIII. Komáromi Pedagógiai Napok
egyhetes szakmai rendezvénysorozata. Az ünnepélyes megnyitón több
mint száz pedagógus vett részt a komáromi és a környékbeli régiókból.
A megnyitón megjelent Szigeti
László, az MKP parlamenti képviselője, Király Annamária és Varga Attila, az MK Oktatási és Kulturális Minisztériumának miniszteri főtanácsosai, a Miniszterelnöki Hivatal
képviselője, Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere és Pék
László, az SZMPSZ országos elnöke.
Jókai Tibor, a KoRPK vezetője
megnyitójában hangsúlyozta, hogy
magyar alapiskoláinkon újra az
anyanyelv megvédésére kell felkészülni, miközben az alkotáshoz, értékteremtéshez kedvezőbb légkörben a szakmai terveket kellene valóra váltani.
Szigeti László tájékoztatást nyújtott a készülő új közoktatási törvényről, kiemelve a nemzetiségi
oktatásügyünket hátrányosan érintő törekvéseket, majd Andruskó
Imre a pedagóguséletpálya-modellről szóló törvénytervezetet ismertette.
Kozma Tamás, budapesti egyetemi tanár Kisebbségi oktatás világszerte című nyitóelőadásában rámutatott az európai pozitív példákra is. A nemzetiségi oktatási intézmények létesítése és fejlesztése, illetve a kisebbségi oktatás alapfeltételét jelentő kisebbségi pedagógusképzés léte mindenütt azokon a vállalkozó kedvű, közösségi vezéregyéniségeken múlik, akiknek az ambíciói az oktatásügyben csúcsosodnak ki.
A megnyitó után a résztvevők ünnepi fogadáson vettek részt.
A hét folyamán számos bemutató
óra, módszertani nap, szakmai előadás, mesterkurzus közül választhattak a pedagógusok.
A KoRPK szervezésében szakmai

A nyitóelőadás hallgatósága
tréningek valósultak meg intézményekbe kihelyezve.
■ A „Helyesírás tanításának hatékony módszerei” címmel Antal Ágnes tartott szakmai tréninget a komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskolában. A helyesírási szabályok
között eligazodni, alkalmazni az elméletben jól megtanult törvényeket
ugyancsak gondot jelent. Hiszen a
szó elszáll, de az írás marad, s ez
mindannyiunkról tükörképet ad.
Segítséget kell adni a diákok kezébe, hogy az ismeret használható tudás, s ne csak ismeret legyen.
■ A Jókai Mór MTNY Alapiskola

adott otthont annak a továbbképzésnek, amelyet a hazai pedagógusok körében jól ismert Kaposi László, budapesti drámapedagógus tartott „Drámapedagógia az iskolában”
címmel, délelőtt a nevelőnők, délután az osztálytanítók részére.
■ Nagy érdeklődés mellett került
sor az óvópedagógusok továbbképzésére, amelyet L.Ritók Nóra és Török Zita művésztanárok tartottak
„Vizuális nevelés az óvodában” címmel. A képzés célja a vizuális befogadás, megismerés, a vizuális kommunikáció elsajátítása, művészi
alapismeretek és esztétikai szemlé-

Az Eötvös Utcai MTNY Alapiskolában tartott tréningen

let átadása az óvodáskorú gyermekeknek.
■ Ógyallán a helyi alapiskolában
„Alapkészségek fejlesztése az alapiskola alsó tagozatának szlovák
nyelv óráin” címmel Kováč Sylvia és
Krošlák Olga tartott szakmai tréninget, valamint Gútán a magán középiskolában Strédl Terézia egyetemi tanár a „Mai diák tanulási stratégiái” címmel tartott előadást az iskola pedagógusainak. Az előadó hangsúlyozta, hogy az oktató-nevelő
munka hatékonysága gyakran szenved csorbát amiatt, hogy a pedagógus nem, vagy nem elég jól ismeri a
befogadó közeget – a diákokat.
A két vidéki helyszín közelebb
hozta a komáromi pedagógusnapokat az Ógyallán és Gútán tanító
kollégákhoz is.
A szakmai rendezvénysorozatnak közel 1 000 résztvevője volt.
Nagy számban vettek részt pedagógusok más régiókból is. Érkeztek
pedagógusok az Érsekújvári, Dunaszerdahelyi és a Lévai járásból is.
A résztvevő pedagógusok az itt
megszerzett új ismereteket, remélhetőleg, hazai kisebbségi oktatásügyünk felvirágoztatása érdekében
fogják kamatoztatni.
Kiss Éva
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II. Bodrogközi és Ung-vidéki
Pedagógiai Napok
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Központi Irodája
kétnapos szakmai rendezvénysorozatot szervezett a bodrogközi és Ung-vidéki oktatási intézmények pedagógusai számára.
Az első napon, 2008. március 3án a királyhelmeci MTNY Alapiskolában rendezték meg azt a közoktatási konferenciát, amelynek témája a kompetenciaalapú oktatás
volt.
A rendezvényen megjelent Szigeti
László, volt oktatásügyi miniszter,
Varga Attila, az MK Oktatási és Kulturális Minisztériumának miniszteri
főtanácsosa és Pék László, az
SZMPSZ országos elnöke.
A nyitóelőadást Pethőné Nagy
Csilla tartotta „Kompetenciák és fejlesztésük” címmel, majd Szalkai
Mária a „Kompetenciafejlesztés tanulságokkal” és Pethőné Nagy Csilla „Szemléletváltás a kompetenciafejlesztéshez” című előadásokat
hallgathatták meg a résztvevők. Ezután Szigeti László Közoktatási törvény: Valóság és vízió című előadása következett.
Délután ugyanitt négy szekcióban folyt a munka: a résztvevő pedagógusok Dönsz Lászlóné szekció-

Szakmai
tanulmányút
Berettyóújfalura
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége képzőművészeti és
vizuális nevelést oktató pedagógusok, óvónők, nevelőnők részére
három napos szakmai tanulmányutat szervez Berettyóújfalura az
Igazgyöngy Alapítvány meghívására 2008. május 29-31. között.
A szakmai tanulmányút célja
azon módszerek eljárások, bemutatása, amelyek hozzájárulnak a
társadalom marginalizálódó cso-

vezető irányításával az óvodai kompetenciafejlesztéssel, Szalkai Mária
és Vassné Dömötör Rozália vezetésével pedig a szövegalkotás-kompetencia fejlesztésével foglalkoztak.
A negyedik szekcióban Szalainé
Kovács Gabriella irányításával az
idegen nyelvi kompetencia fejlesztését tárgyalták meg.
A résztvevők egy nyilatkozatot
fogadtak el, amelyben kifejezésre
juttatták, nem értenek egyet a készülő közoktatási törvény tervezetével, főleg annak nemzetiségi oktatással foglalkozó fejezetével.
A második napon a nagykaposi
Erdélyi János MTNY Alapiskolában
a Szekszárdi Júlia vezette tréningen
az iskolai konfliktuskezeléssel,
L. Ritók Nóra tréningjén pedig a ko-

A pedagógiai napok nyitóelőadásának hallgatósága
operatív tanulással foglalkozhattak
a résztvevők. Királyhelmecen az érdeklődők a hátránykompenzálás és
a tehetségfejlesztés, illetve a tanulásmódszertan és a tanulás tanítása

Héczné Tóth Mária és a tréning résztvevői

portjainak felzárkózásához, elsősorban az érzelmi intelligencia fejlesztésének eszközeivel.
A programban előadások, bemutató foglalkozások, képzőművészeti gyakorlati tevékenységek
is szerepelnek, és betekintést
nyerhetnek a résztvevők az alapítvány múzeumpedagógiai munkájába is. A tanulmányút teljes költségét (étkezés, szállás, előadások)
és az útiköltség egy részét az Igazgyöngy Alapítvány téríti.
Az SZMPSZ Komáromból autóbuszt indít, az útiköltség hozzájárulás SZMPSZ tagoknak 250.- Sk,
nem tagoknak 500.- Sk.

Felszállások helye: Komárom,
Érsekújvár, Léva, Ipolyság, Fülek,
Rimaszombat, Tornalja.
A szakmai tanulmányútra minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a szervezők. A jelentkezőlapot az SZMPSZ honlapjáról
a www.szmpsz.sk lehet letölteni.
A jelentkezési lapot 2008. május 15-ig postán az SZMPSZ, P.O.
BOX 49, 945 01 Komárno 1 címre,
vagy elektronikusan az szmpsz@
szmpsz.sk e-mail címre kell
eljuttatni..
Minden jelentkező 2008. május
21-ig írásban visszajelzést kap az
utazás részleteiről.

tárgykörében szerezhettek új ismereteket. Itt Török Zita, Papp Orsolya
és Héczné Tóth Mária voltak a tréningvezetők. A kétnapos rendezvényt az MK Oktatási és Kulturális
Minisztériuma, a Szülőföld Alap és
az Apáczai Közalapítvány támogatta. A szakmai napok tartalmát
Ádám Zita és Jókai Tibor állította
össze.
A rendezvénynek közel kétszáz
környékbeli pedagógus résztvevője
volt.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy kompetenciát nem lehet
ismeretek nélkül fejleszteni. Csodák nincsenek a pedagógiában,
csak kis lépések, apró fejlesztések
és segítő odafigyelés.
Kiss Éva

A részletes program az SZMPSZ
honlapján olvasható.
A létszám korlátozott, ezért felkérünk minden kedves érdeklődőt, hogy a jelentkezési lapját időben küldje a megadott címek valamelyikére. A jelentkezők besorolásánál a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjét vesszük figyelembe.
Érdeklődni az SZMPSZ Központi Irodában Jókai Tibor irodavezetőnél lehet a következő telefonszámokon 035 7713 572 vagy
035 7714 755.
/jt/
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díjazottjai
2008. április 12-13-án, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIV.
Országos Találkozóján, a szombati ünnepi est alkalmával,
mint minden évben hagyományosan, idén is a színpadra állhattak azok a pedagógusok,
akiknek magyarságunkért végzett társadalmi és pedagógiai
munkásságát közösségük kiemelkedőnek ítéli meg.
Az előző évekhez viszonyítva az
idén az eddigieknél többen kaptak díjat, lévén, hogy a pedagógustársadalom javaslatára az
SZMPSZ elnöksége és országos
választmánya az eddigi Felvidéki Pedagógus Díjhoz, négy kategóriában további díjak odaítélését határozta meg. A díjakat
Pék László, az SZMPSZ elnöke,
Ádám Zita, szakmai alelnök és
Jókai Tibor, az SZMPSZ Komáromi Központi Irodájának vezetője adta át.

Felvidéki Pedagógus Díj: Stirber Lajos
Stirber Lajos 1965-ben a Nyitrai
Pedagógiai Főiskola zene-orosz
nyelv-földrajz szakos diplomájával került Komáromi Béke-utcai –
ma Jókai Mór MTNY Alapiskola
– nevelőtestületébe. Az ének-zene
tanítása mellett szinte azonnal bekapcsolódott az iskola gyermekkarának vezetésébe, fejlesztésébe.
Működése alatt a kórus országos
„aranysávos“ minősítést szerez,
amit végig megőriz. Az Országos
Pedagógiai Intézet felkérésére a

szlovákiai magyar iskolák zenei
tankönyvei szerzője, társszerzője
lesz. Alapító tagja és máig aktív
zenésze a komáromi városi kamarazenekarnak a Commorának. A
gyermekkarból kinőtt fiatal felnőttekből megalapítja a Gaudium vegyes kart. Évekig a zeneoktatás járási módszertani szakelőadója. Részt vesz az SZMPSZ
módszertani továbbképzésein,
rendszeresen publikál hazai lapokban.

A díjazottaknak gratulálunk,
és további eredményes munkát
kívánunk !

Tisztelt Hölgyek, Urak!
Kedves Vendégek, Kolléganők,
Kollégák!
Engedjék meg (engedjétek meg),
hogy az átvett – számomra felettébb megtisztelő – díjat elsősorban
annak a „valakinek” – ismeretlen
jóakarómnak – köszönjem meg,
akinek én jutottam az eszébe, aki a
díjra engem javasolt. Továbbá hadd
mondjak köszönetet azoknak, akik
a javaslatot jóváhagyták, arra igent
mondtak és engem választottak.
Annál is inkább, mert hiszem és
vallom: mindazoknak kijár, kijárna
ez a díj, akik hűséggel maradtak
ezen a – egyre több energiát, erőfeszítést igénylő – pályán; akik becsülettel helytálltak (állnak) és pe-

Stirber Lajos egész pedagógiai
munkássága 1965-től a 2003-ban
történt nyugdíjaztatásáig a szakmai elkötelezettségről szól. Kezdő
pedagógusként nemcsak főiskolai
végzettségét, hanem zeneiskolai
hangszertudását is magával hozza.
Az iskolai énekkar közel 50 éve sikeresen működik, generációkat
oltva be a zene szeretetével. Fellépéseivel elválaszthatatlan résztvevője az iskola ünnepségeinek, Komárom város zenei életének, a kórusmozgalom terjesztésének.
Tekintettel arra, hogy a magyar
dallamvilágot, a pentatóniát s így
Kodály szellemét sem lehet lefordított tankönyvekből tanítani. A már
említett ének-zenei tankönyvek
megírásával több évtizedes hiányt
pótolva nagy szolgálatot tett hagyományaink tisztelete s a magyarságra való nevelés terén.
Ünnepeljük hát a 2008-as év Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntetettjét!
Stirber Lajost a Komáromi Jókai
Mór MTNY Alapiskola mellett működő SZMPSZ Alapszervezet javasolta a díjra.

dagógusként mentek (mennek
majd) nyugdíjba. Köszönet illeti
azokat is – közülük többen itt ülnek, remélem, megbocsátják, hogy
nevüket most nem említem – akik
bármivel is segítették munkámat,
akik biztattak, akik hitet öntenek
belém – ha az kell – hogy azt tegyek, amit úgy érzek: tennem kell.
Nekem a helyes utat ők, s velük
együtt a csillagok mutatják. Tanulságul hadd idézzem néhányuk vezérlő sugarát – gondolatát:
Vörösmarty Mihály:
„Fáradj, s ne irtózz, hogy csekély leszen
Müved hazánk nagy építményiben;
Morzsát vigyünk csak, s töltsünk hézagot,
Sok morzsa dombbá, domb heggyé leszen,
Naggyá, magassá, mint a Tátrabérc.”

Kodály Zoltán: „A nemzetnevelés
már az óvodában kezdődik, s más világ lesz itt, ha korábban kezdi tanulni
a magyar gyermek (amit oly nehéz
megtanulni), hogy nem magunkért
élünk, hanem egymásért.”

Mint zenész, nem hagyhatom ki
Koncsol László Biztatóját:
„A szó: anyád, otthonod, nemzeted.
A dallam a mindenség s az emberiség:
Ez együtt egyben az ének.
Dalolj hát!”

„Minden ember annyit ér, amennyit
embertársainak használni, hazájának
szolgálni tud.”

Tisztelt jelenlevők!
Hiszik (hiszitek), vagy sem, ha
újra kezdhetném – minden nehézség ellenére – én újból pedagógus
lennék. Hiszen a gyermekszemek a
legfényesebben ragyogó csillagok,
mert azokban a szeretet fénye ragyog; attól lettünk mi, pedagógusok
is gazdagabbak: Szeretetmilliomosok. – Én úgy érzem, az vagyok.
Köszönöm türelmüket/türelmeteket! Köszönöm, hogy meghallgattak, hogy meghallgattatok.

Reményik Sándor:
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért

Nádasdi Hildegard és János
Nádasdi János pedagógiai tanulmányait Nyitrán végezte biológia –
munkára nevelés szakon. Pedagógiai tevékenységét Bodrogköz térségében folytatta párjával, Nádasdi Hildával. Közéleti pedagógusként minden magyar kulturális
rendezvény állandó aktív szervezői és résztvevői. A Nádasdiházaspár ötlete volt egy gyermekszínjátszó csoport létrehozása. Ezt
követte a Bodrogközi aprószínpad
magalakítása.
Célkitűzésük: a népdalok, néphagyományok és népszokások felelevenítése. 15 év alatt tizenkétszer
jutottak el a Duna Menti Tavasz
gyermekszínjátszó
fesztiválra,
ahonnan szinte egyszer sem tértek
haza valamilyen díj nélkül. Kaptak
közönség díjat, de jutalmazták őket
a szép beszédért, a jó dramaturgiáért, és a pontos, kifejező színészi já-

tékért, hogy a különdíjak sokaságát
már ne is említsük.
Fiatal kollégáikat előszeretettel
terelgették a pálya útvesztőin a helyes irányba, – mert nemcsak a diákokat, a pályakezdő pedagógusokat
is nevelni kell – teszik ezt ma is, fáradhatatlan odaadással, lankadatlan életkedvvel. Nemcsak Királyhelmecen, de országos szinten is úttörői voltak az SZMPSZ megalakulásának. Pályafutásuk alatt mozgalmas és hatékony szakköri életet valósítottak meg a kultúra, a színjátszás, a népdal, a néptánc és a sport
területén. Tehetséges tanítványaik
számos hazai és külföldi fellépéseken bizonyították rátermettségüket.
A Nádasdi-házaspárt, Hildát és
Jánost az SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmánya javasolta az
SZMPSZ Díjra.

Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért

Erdélyi Margit
Erdélyi Margit a Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője, a magyar szak felelőse,
professzori tisztségben.
Több mint 40 éve dolgozik a pályán, kezdetben Léván és környékén az általános és középiskolai oktatásban tanárkodik, illetve a pozsonyi
Kerületi Pedagógiai Intézet Magyar Nyelv és Irodalom Kabinetjének vezetője. Több mint húsz
éve a felsőoktatásban dolgozik. Először a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetemen, majd a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen, részben tanszékvezetőként, részben szenátuselnökként
szerzett vezetői gyakorlatot.
Közéleti tevékenységét sem szakította meg az
évek során. Kezdetben a Csemadok és a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekkarának tagjaként, majd a Magyar Asszonyok Ligája országos
elnökeként, illetve a Lévai Magyar Asszonyok Ligája megalapítójaként és a Reviczky Társaság alelnökeként is jegyzik nevét. Ugyanakkor a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a
Magyar Professzorok Világtanácsának és számos egyetemi tudományos és szakmai bizottságnak a tagja.
2004-ben a Selye János Egyetem Tanárképző
Karának egyik megalapítójaként és dékánjaként
még szorosabbra, még elmélyültebbre váltotta a

hazai pedagógusképzés gondozását. Főleg irodalomelméletet és kommunikációt oktat, kutatási
területe a drámaelmélet. Könyveiben az említett
tudományterületek kérdéseit dolgozta fel, elsősorban magyar nyelven, esetenként szlovákul, illetve angol fordításban. A közeljövőben jelenik
meg, immár tizenkettedik monográfiája/szak-

könyve. Azonkívül számos tanulmány, szakcikk,
tankönyv szerzője.
A Selye János Egyetem Tanárképző Karán az ő
vezetése alatt akkreditáltatták a magyar, angol,
német, hitoktatás, történelem, matematika, informatika és a szlovák szakot bakkalaureátusi, és
csaknem mindet magiszteri szinten is, s a közeljövőben folytatják az új szakok indítását. Dékánként kiemelten foglalkozik a kisdoktori képzéssel
és a szakbővítési kínálattal. A továbbtanulási lehetőségeket náluk nemcsak a hazai diákok, hanem a magyarországiak is igénybe veszik.
Erdélyi Margit a Tanárképző Karon megalapította az Eruditio-Educatio című folyóiratot,
amelynek egyben főszerkesztője, s kiépített egy
nemzetközi tudományos, szakmai bázist (Svájc,
Ausztria, Hollandia, Magyarország, Szlovákia),
amely a lapot fórumának tekinti. Ő maga folyamatosan részt vesz tudományos konferenciákon
itthon és külföldön, s a Tanárképző Kar külkapcsolati együttműködéseit bőséggel és hatékonyan fejleszti. Hiteles személyisége a szlovákiai
magyar értelmiségnek, s elhivatottja és elkötelezettje a pedagógusképzésnek.
Erdélyi Margitot a Lévai Magyar Asszonyok
Ligája jelölte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Díjára.
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A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató
tevékenységért

A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató
tevékenységért

Horváth Valéria

Szokol Dezső

Horváth Valéria a Nyitrai Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát.
1976-tól kezdve a Csallóközben
több helyen, Felbáron, Nagyszarván, Dunaszerdahelyen, Udvarnokon tanított, végül 1990-től kezdve
Somorján módszertani vezetőként
szerzett tapasztalatokat. 2000-ben
az újraalapított Somorja-tejfalui
Magyar Tannyelvű Alapiskola élén
kivívta nemcsak Somorja és szűkebb környéke, hanem az egész
dunaszerdahelyi régió magyar közösségének őszinte megbecsülését,
bizalmát és támogatását.
A közigazgatásilag ma már Somorjához tartozó Tejfalun az ötvenes évektől kezdve az iskolában a
magyar osztályok mellett szlovák
osztályokat is létrehoztak, mígnem
az iskola folyamatosan leépült. A
Somorjára beutazó legkisebb gyermekeket a magyar szülők közül is
sokan a városi szlovák iskolába adták. A magyar tanítási nyelvű kisiskola 2000. évi újraalapítása óta az
iskola lelkes pedagóguskollektívája, Horváth Valéria iskolaalapító
igazgatónő vezetésével, nagyszerű
eredményeket tudhat magáénak –
az iskola tanulói létszáma egyre nő,
a gyerekek sikeresek, a nyolcosztályos gimnáziumban is helytállnak.
A magyar családok, megtapasztalva a helyben tanulás előnyeit ismét
többen kezdték magyar iskolába
járatni gyermekeiket. A négy külön
osztályban a jól képzett, lelkes pedagógusok között fiatal kolléganők
és tapasztalt kollégák, tankönyvszerzők is vannak, akik hatékony
tanítási módszereket alkalmaznak.
Szép környezetben, nyugodt, csalá-

dias légkörben, számítógépes és
angol nyelvi oktatás bevezetésével,
a gyermekeket a zene, az ének és a
színjátszás adta örömökben részesítve kivívták a szülők bizalmát, támogatását és ragaszkodását. A jó
pedagóguskollektíva, az iskola jó
hírneve, a kiváló eredmények legfőképpen az iskolaalapító Horváth
Valéria érdeme.
Horváth Valéria a szlovákiai magyar nemzeti közösség értékeinek
gyarapításán fáradozik. Vezetésével a kisiskola pedagógusközösségének minden tagja – egész So-

Szokol Dezső 1992-ben alapította meg a gútai Magyar Tannyelvű Szakmunkásképző Magániskolát. – Az iskola megalapításának nem titkolt célja volt a
szlovákiai magyar nyelvű szakmunkásképzés megteremtése. –
2001 szeptemberétől újabb iskolát nyitott, a Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskolát. A két
intézmény 2004. szeptember 1jén egyesült, azóta Magyar Tannyelvű Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Magán-középiskolaként működik.

morjának és környékének is példát
mutatva – közösségi feladatokat is
vállal. Pedagógiai-közéleti tevékenységével Horváth Valéria az
anyanyelven való művelődést szolgálja és a szlovákiai magyar nemzeti közösség értékeinek gyarapításán fáradozik.
Horváth Valériát „a szlovákiai
magyar nyelvű oktatást támogató
tevékenységéért” az SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi Választmánya javasolta az SZMPSZ Díjra.

Az elmúlt időszakban az iskola
Szokol Dezső vezetésével több
szerkezeti változáson ment keresztül. A legmeghatározóbb változás
1995-ben történt, amikor szlovákiai viszonylatban egyedülálló iskolaként bevezették a díszzománcozó szakot. Ezt követően az iparművészeti szakok tudatos bővítése
folyt és folyik jelenleg is az intézményben. Ennek köszönhetően a
2007/2008-as tanévben már 5 iparművészeti szak közül (díszzománcozó, művészi kovácsolás, vitrázs-

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Egy számomra nagyon kedves
Reményik Sándor-verset szeretnék
Önökkel megosztani. Egy olyan
verset, amely egy pedagógus mindennapjait, vagy egész életét is jellemezheti

A végtelen falban legyek egy tégla,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.

A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

üveg-készítő, grafikus, belsőépítész) választhatnak azok a diákok,
akik anyanyelvükön szeretnének
iparművészetet tanulni. Az iskola,
történetének 16 éve alatt három
teljesen új szakkal járult hozzá a
szlovákiai iskolahálózat bővítéséhez. A vállalkozás a szakmák és
szolgáltatások területén érettségivel végződő felépítményi szak, a
díszzománcozó, a vitrázsüveg-készítő szakok pedagógiai dokumentációit pedig, szlovákiai viszonylatban is teljes egészében a gútai magániskola dolgozta ki. Az intézményben, jelenleg a 2007/2008-as
tanévben 446 diák tanul a szolgáltatást és az iparművészetet érintő
szakokon.
1991-ben Szokol Dezső mérnök
nemcsak álmodta álmait, hanem elkezdte azok megvalósítását is. Kodály szavai indították útnak: „olyan
kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük
meg magunknak“. Iskolát alapított,
mely zászlajára tűzte a művészeti
szakok anyanyelven történő oktatását. Azóta sem vesztett hitéből, s
meggyőződéssel vallja, hogy mindenki lehet tehetséges, „csak“ meg
kell találni, ki miben az.
Az iskola szellemisége által a
tantestület pedagógusai sem csupán magyar, történelem, fizika, matematika szakos tanárok, hanem elsősorban a diákok tanárai.
Szokol Dezső mérnököt az
SZMPSZ Díjra a gútai Magyar Tannyelvű Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Magán-középiskola
tantestülete javasolta.

És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
Köszönjük a díjat a felterjesztőknek, az odaítélőknek, és an-
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Kalácska József a komáromi magyar gimnáziumból indult. Tanári
oklevelét 1971-ben szerezte matematika–fizika szakon a nyitrai pedagógiai főiskolán, ugyanitt 1984ben pedagógiai doktori címet kapott. Közben a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen bővítette szaktudását matematikából, ahol
1977-ben középiskolai tanári oklevél birtokosává vált. 10 évig alapiskolában tanított, 1981-től a komáromi gimnázium tanára. Az itt töltött
25 év alatt az intézmény tanári személyiségévé lett, a matematikatanításban végzett igényes munkájának
köszönhetően: számos diákját készítette fel eredményesen az egyetemi-főiskolai tanulmányokra, s a tehetséggondozásban is kiváló eredményeket ért el. Több diákja lett a
matematikaolimpia kerületi fordulóinak élenjáró helyezettje, ill. kiválóan szerepelt a nemzetközi vagy
magyarországi tanulmányi versenyeken. Legutóbb diákja a kerületi
forduló 1. helyezettje volt a matematikaolimpia A kategóriájában, s

így az országos döntő résztvevője
lesz.
A Nagy Károly Matematikai Társaság elnöke; itt a tehetséges tanulók számára matematikaversenyek
szervezésébe, ill. a pedagógusok
módszertani-szakmai továbbképzésébe kapcsolódik be.
A gimnázium azon pedagógusainak egyike, aki nem választja ketté
az oktató- és a nevelőmunkát. Legfontosabb feladatainak tekinti diákjai jellemes emberré formálását és
azok nemzeti tudatának erősítését –
„magyarságélményük” megélését.
Az elmúlt években ebben a szellemben segítette tevékenyen iskolánkat
a székelyudvarhelyi Tamási Áron,
és a budapesti Szent István Gimnáziummal kötött baráti kapcsolataink ápolásában.
Hosszú évek óta tevékenyen
részt vállal az SZMPSZ munkájában.
Kalácska Józsefet az SZMPSZ
Díjra a komáromi Selye János Gimnázium javasolta.

Pápai Katalin a nógrádi dombok
között, a jó palócok földjén, a füleki
vár tövében született. Itt nőtt fel és
a hatvanas évekig itt szívta magába
azt az örökséget, amely meghatározta életútját, és amelyből táplálkozhatott egész életében.
Bucsko Katalint érettségi után
Nyitra felé vezérelte jó sorsa és
1969-ben, alsó tagozatos és zene
szakos pedagógusként egy másik
vár tövébe került, a történelmi Magyarország legkisebb megyéjének
központjába, Tornára. Ennek immár 39 éve.
Fiatal volt, tele energiával és
tenniakarással, ő pedig nem kímélte magát. Aktívan bekapcsolódott
az iskola, és a valaha jobb sorsot látott község kulturális életébe. Családot alapított, irányította az iskola
zenei és sportéletét, és a község kulturális életének fontos mozgatórugója lett. Az iskola énekkarával számos országos rendezvény résztvevője, többek között a Tavaszi szél…,
a Fehér liliomszál népdalversenyeken. Sok éven át női énekkart vezetett és tevékenyen dolgozott a Csemadokban.
Ám mindenekelőtt pedagógus,
39 éve – ugyanabban az iskolában.
Két szerelme van: az iskola és a zene – ha leül a zongora mellé, minden porcikája muzsikál. Sok száz
magyar és sötétebb bőrű gyermek
indult útjára az ő jóságos keze alól,
szilárd alapokkal és erős magyarságtudattal felvértezve. 1991 óta
igazgatóhelyettese, 2003-tól igazgatója a tornai magyar iskolának.
Ma már nem olyan fiatal, mint 39
évvel ezelőtt, de még tele van energiával. Nem tűri az igazságtalanságot, és sosem volt megalkuvó. A ne-

nak a sok-sok diáknak, tanítványnak akiket alakítva, formálva, s
akikkel együtt alakulva jutottunk
el idáig.
Személyesre fogva: addig is,
„Míg le nem teszi a művész a vonót“
igyekszem tovább alakítani a rám
bízott ifjúságot, s négyévente, amikor véget ér a nálunk töltött – a bor

éréséhez hasonlítható murci korszakuk – Jókai Mór szavaival szoktam tőlük búcsúzni: „Ami bennem
lélek, veletek megy. Ott lesz majd
köztetek mindig. Megtalálsz virágaidban, ha elhervednak, megtalálsz
a falevélben, ha lehull, meghallasz
az esti harangszóban, amikor elenyészik, s ha megemlékezel rólam,

mindig arccal szemközt fogok –
hozzáteszem: merek – veletek
állani.“
Azt kívánom minden kollégának, hogy úgy éljen és tevékenykedjen, hogy bármikor a szemébe
nézhessen diáknak, szülőnek, tanártársnak, tükör által önmagának,
s a pedagógusi munkát értékének

Pedagógus-életpálya Díj

Kalácska József

velés és oktatás az ő életében hivatást és küldetést jelent. A várak
sziklaszilárd ereje lakozik benne,
amelyek egyre azt sugallják: nem
feladni. Nehéz helyzetben sem feladni. Ő egész életében hallgatott a
sugallatra.

és rangjának megfelelően el nem ismerő világnak.
Dr. Kalácska József
Selye János Magyar Gimnázium,
Komárom

Pápai Katalin hűséges a várakhoz, és a várak aljában élő füleki és
tornai néphez. Gyermekeiket gonddal, nagy odafigyeléssel terelgeti
mind a mai napig. Ám az idő könyörtelen: mindannyiunk felett eljár – lassan nyugdíjba készül. Azt
kívánjuk, a vár aljában sokáig élvezhesse a melengető nap sugarát,
unokája mosolyát. Közel négy évtizedes tapasztalatára ezután is szükség lesz.
Pápai Katalint az SZMPSZ Díjra
a tornai Magyar Tannyelvű Alapiskola tantestülete javasolta.

A kitüntetettek nevében elhangzott
az SZMPSZ Életpálya Díj átvételekor
2008. április 12-én, Rozsnyón.

10

Pedagógusfórum – Országos rendezvényeink

Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés
2008. április 12-13-án valósult meg
Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIV. Országos Találkozója. A
kétnapos oktatási konferencia résztvevői szombat délután kapcsolódhattak
be – saját választásuk szerint – a konferencia témakörét kiegészítő szekciók
munkájába. Az ott elhangzottakról
szóltak a szekciótitkárok vasárnap
délelőtti beszámolói:

1. szekció
Tehetséggondozás, -fejlesztés a
hazai közoktatási intézményekben
Kalácska József, szekcióelnök, bevezetőjében beszámolt a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciájáról, amelyen több hazai pedagógussal vett részt Budapesten.
Ez után áttekintette azokat a lehetőségeket, amelyek oktatási intézményeinkben teret adnak a tehetségek
felismerésére és fejlesztésre.
A bevezetőt követően diákok mutatták be a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok és a TUDOK
– természettudományos dolgozatok
versenyén szereplő munkáikat. Talán ennek is tulajdonítható, hogy
aránylag sokat foglalkoztunk ennek
a két versenynek a jövőjével. Emellett még az iskolai szakköri tevékenységről és a tehetséggondozó táborokról esett szó. Az egyes témakörök megvitatása után javaslatok
születtek, melyek az alábbi összegzésben olvashatók:
1. A TUDOK-ról (szlovákiai regionális fordulójának már az elmúlt évben is Dunaszerdahely adott otthont) bővebben a www.kutdiák.hu
honlapon tájékozódhatunk. Szlovákiai szervezésével kapcsolatban újdonság, hogy nemcsak a természettudományos dolgozatok, hanem a
helytörténeti és a társadalomtudomány témakörébe tartozó egyéb
dolgozatok készítőinek jelentkezését is várják a szervezők az őszi regionális (szlovákiai viszonylatban
országos) fordulóra.
Javaslat:
■ A dolgozatok bemutatása után
a zsűri 1-2 mondatban értékelje az
elhangzottakat, részben mert az előadó és a közönség ekkor tudja legin-

kább hasznosítani az előadáshoz
kapcsolódó véleményeket, tanácsokat, másrészt a megmérettetésre
vállalkozó diák számára fontos az
azonnali visszajelzés.
■ Az alapiskolás korosztály részére
– mivel ők nem külön kategóriában
versenyeznek – találjuk meg azt az
értékelési-díjazási formát, amely
azokat is további kutatómunkára
serkenti, akik még nem érték el a tudományos munka kritériumainak
megfelelő szintet.
2. A Kincskeresők további sorsa –
pályázati pénzek hiányában – a közeljövőben nem tisztázott, de a téma
iránt érdeklődők a következő évben
a TUDOK versenybe kapcsolódhatnak be, amely az SZMPSZ által meghirdetett, az SZK Iskolaügyi Minisztériuma által is elfogadott verseny.
3. Szakköri tevékenység – az SZK
Iskolaügyi Minisztériuma által kibocsátott művelődési igazolványoknak
köszönhetően – minden iskolában
folyik. Ezt a témát követte azonban
a legélénkebb vita, amelyből kiderült, hogy az utalványokat minden
iskola másképp használja fel. Sajátságos módon értelmezik a pénzforrás felhasználását is, a szakkörök tanulói létszámát is.
Javaslat: Legalább egy-egy régión
belül foglalkozni kellene ezzel a témával az igazgatók társulásának az
értekezletein, hogy az utalványok
felhasználása valóban a tehetséggondozás érdekében történjen iskoláinkban.
4. Az előző korok iskoláiban sikeres önképzőkörök működtek. A
szekció elnöke feltette a kérdést,
ezek példájára létrehozhatók-e az
önképzőkörök. A válasz nem egyértelmű. Iskoláinkban mindenek előtt
egy átfogó tehetséggondozó rendszerre és a tehetség fogalmának
tisztázásara van szükség.
5. A roma tanulók tehetséggondozásának témakörét szintén élénk
vita követte. A résztvevők megállapodtak abban, hogy ez csak az oktatás és nevelés komplex szemléletében értelmezhető. E témakörben, a
tehetséggondozás mellett sok más
probléma is megoldásra vár.
Javaslat: A közép- és kelet-szlová-

kiai iskolák érdekében egy egész
konferenciát kellene szentelni a roma tanulók oktatási-nevelési problémakörének. A konferenciára és a
szekcióülésekre olyan szakembereket kell meghívni, akik a hazai törvények ismeretében tudnak választ
adni a felmerülő kérdésekre. Fontos
lenne bemutatni azon iskolákat és
intézményeket, amelyek e téren értek már el eredményeket.
6. Tehetséggondozó táborok. Ez a
témakör főleg azon kollégákat foglalkoztatta, akik maguk is részt vettek már ilyen táborban, vagy tanítványaik révén ismerik ezeknek a táboroknak a pozitív hatását.
Javaslat (és kérés): A Pedagógusszövetség teremtse meg a feltételeit
azon tehetséggondozó táboroknak,
amelyek alkalmat adnak arra, hogy
tanár és tanítvány együtt készüljön
fel az elkövetkező időszak munkájára. Pedagógusainknak avatott szakemberek mutassák meg egy-egy szakon belül azokat a lépéseket, amelyek szükségesek a tehetségek felismeréséhez és a hatékony tehetségfejlesztéshez. Erre megfelelő példa volt
a tavalyi Komáromi Nyári Egyetem
pati csoportjának munkája a földrajz
és a természetvédelem témakörben.
Javaslat: a nyári egyetemek egyegy csoportképzését a fenti értelemben kellene átalakítani.
7. Szekciónkat meglátogatta Pék
László, szövetségünk elnöke, a Magyarországon működő Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, aki az
SZMPSZ égisze alatt létrehozandó
Tehetségpontok fogalmát tisztázta.
”… elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak”. A NTT mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta
részeken kezdeményezi és támogatja
Tehetségpontok® megalapítását.
Összegzésként: a szekció munkája termékeny vitával és figyelemre méltó javaslatokkal eredményes
volt. Tevékeny kollégáink és tehetséges diákjaink érdekében a továbbiakban még sok hasonló vitaalkalomra van szükség.
Szanyi Mária, szekciótitkár

2. szekció:
Tehetséggondozó programok: differenciált készségfejlesztés és tehetséggondozás a gyakorlatban
Szekcióvezető Hák Sándor, az
Ózdi Vasvár Úti Általános Iskola
igazgatója volt valamint Mitterbach
Éva tehetségfejlesztő szakértő és az
iskola két pedagógusa Énekes
Györgyné és Balogh Ágnes.
Az ózdi iskola is részt vesz abban
a rendhagyónak is mondható tehetséggondozó programban, melynek
lényege a csoportbontás, ahol négy
kategóriát határoznak meg a kidolgozott tesztek alapján.
1. a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése
2. a tehetséges gyerek gyenge oldalának kiegyenlítése
3. foglalkozási terápia
4. olyan területek támogatása,
amelyek semmit sem nyújtanak a
gyerek tehetségével kapcsolatban
A komplex fejlesztési program
lényeges pontja, hogy nem kizárólag a képességekre kell odafigyelni, hanem inkább a háttértényezőkre. Utóbbiak között tartják számon a motivációt, az önállóságot,
a nyitottságot, a szorongást, az
akarati tényezőket és a családi indíttatást. A programban mindezt
nyomon követik, hatásvizsgálatokat végeznek, és pszichológus
munkáját is igénybe veszik. Az
utóbbi feladatot Balogh László professzor látja el Debrecenből, aki
speciális módszerekkel végez hatásvizsgálatot a programba került
gyerekeknél.
A mérések után egyéni fejlesztő
programokat dolgoznak ki. A csoportokban aztán különböző
erősségű munka zajlik, az átjárás
pedig féléves időtartam után biztosított. A változásokat is megbeszélik a szülőkkel, akiknek a profeszszor úr tartja a szülői értekezleteket, és négyszemközt beszélik meg
a gyerek előmenetelét, illetve azt
is, ha valamilyen gond akadt a tanulóval.
Hák Sándor igazgató úr kifejtette: mivel náluk három éve vezették
be a differenciált fejlesztési prog-
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ramot ezért ebben a tanévben az 5.
és 6.évfolyamban alkalmazzák. A
felmérések figyelembevételével
magyarból, történelemből, matematikából és természetismeretből
folyik ilyen irányú oktatás. A felmérések tapasztalatai alapján külön feladatlapot kapnak a felzárkóztatásban részt vevők, illetve a
jobb képességű tanulók. Nem szelektálnak a tanulók között, viszont
van olyan hármas osztályzatú tanuló, akit képességei alapján a legjobb csoportba soroltak. Egy év
múlva kiderül, tudta-e hozni a tőle
elvárt eredményt.
Elsők között kapcsolódott a
programba Mitterbach Éva matematika–fizika szakos tanárnő, tehetségfejlesztő szakértő. (Ez utóbbi végzettség elengedhetetlen
azoknál, akik részt kívánnak venni ebben a munkában.) Ő írta a
helyi programot, amely szerint a
tanítási időben végre lehet hajtani
a differenciált oktatást, tanítás
után pedig szabadidős programokat, kreativitásfejlesztő foglalkozásokat kell szervezni. Ebben szerepelnek a sportrendezvények, a
múzeumlátogatások és a nyári táborok.
Az intézménnyel beneveztek a
Tehetségpont programba, ahonnan pályázati támogatást kapnak.
Vállalták, hogy segítenek a térségben mőködő iskoláknak, ha azt
igénylik, és akkreditált tanfolyamokat szerveznek Ózdra.
Kiépítik a határon átnyúló kapcsolatokat is, nekünk is felajánlották segítségüket.
Célul tűzték ki, hogy kooperatív tanítással, kevesebb befektetéssel lehessen jobb eredményeket elérni.
Tóth Sándor, szekciótitkár

3. szekció:
Tanulási stratégiák, differenciálás,
motiváció a tehetségfejlesztés szolgálatában
A tanító legnagyobb öröme, ha
tanítványai között egy igazi tehetségre lel. Ám ez az öröm a felelősség
érzetével is párosul, hiszen a tehetség olyan, mint egy érzékeny délszaki növény, melyet naponta nyesegetni, ápolgatni, gondozni kell,
egyszóval törődni kell vele, mert ha

magára hagyjuk, nem biztos, hogy
megérleli gyümölcsét.
A hogyanokra és miértekre kerestük a választ a 3. szekcióban, egy
hozzáértő szakember, Mező Katalin
segítségével.
Megismertük a tanulásfejlesztéssel kapcsolatos differenciálást,
az alapfogalmakat, és az ezekre
épülő IPOO-modellt, melynek
megalkotója és kidolgozója Mező
Ferenc, a debreceni egyetem adjunktusa. Az IPOO egy mozaikszó, amely a következő összetevőkből áll:
INPUT – az információ-bemenet,
maga az ismeretszerzés fázisa
PROCESS – az információ feldolgozása
OUTPUT – az információ-kimenet, alkalmazás, prezentáció
ORGANIZÁCIÓ – maga a tanulásszervezés, amely áthatja az egész
folyamatot.
Érdekességként
megtudtuk,
hogy a kreatív tanulók az IPOO mozaikszót egy icipici oroszlán orrlyukaként emlegetik.
Az alapfogalmak megismerése
után az IPOO-modellre épülő
vizsgálattal ismerkedtünk meg,
mely az „IPOO-minimum“ programkurzus elvégzése utáni hatékonyságot mutatta. Az ezt követő
időben az IPOO minimum program elemeivel találkoztunk. Ez
egy hathatós tanulásfejlesztési eljárás, melynek segítségével a magolási, reproduktív technikákat
alkalmazó tanulók produktív, értő, kreatív tanulásra lesznek képesek. Így az értékek befogadása
öröm lesz.
A tehetség gondozásának tehát
számos módja és formája van. Az
eszközök közül a tanuló személyiségének megfelelően kell választanunk, és rendkívül fontos, hogy ne
csak ismeretekkel ruházzuk fel a tehetséges gyermeket, hanem erkölcsi, jellembeli tulajdonságait is erősítsük.
Nagy segítségünkre lehet munkánkban Weöres Sándor útravalója, amely így szól: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned
a létra.”
Fekete Irén, szekciótitkár

4. szekció:
Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás az óvodától középiskoláig
A szekció vezetője Mező Ferenc
egyetemi adjunktus előadását 2 téma köré építette fel.
Elsőként a kreativitással foglalkozott, pontosabban, hogy milyen
módszerekkel azonosíthatjuk és
hogyan fejleszthetjük a kreativitást, illetve milyen terchnikák segítségével tudjuk azt fejleszteni.
Előbb – kevés elmélet keretén belül – szó esett az azonosítási módszerekről mint a fluencia, originalitás és a flexibilitás, aztán az előadás során néhány nagyon érdekesnek, játékosnak mondható
tesztre hívta fel a figyelmünket,
amelyeket azonnal felhasználhatunk, hisz a szokatlan használat
teszt, a jele,- a szám,- a körök
teszt, a konzekvencia vagy a távoli
asszociációs teszt megtalálható a
tesztfüzetekben, nem igényel
hosszas előkészítést. A tesztek alkalmazásánál azonban hangsúlyt
kell fektetni azok értékelésére,
mert az már sokkal bonyolultabb
és van benne hibalehetőség.
A munkadélután második részében – tekintettel arra, hogy a
szekcióban nagyon sok volt az
óvópedagógus – az óvodák kreatív
és reproduktív munkája került
elemzésre.
A reproduktív tanulást aztán végigkövettük az óvodától az alapiskolákon és középiskolákon keresztül teljesen az egyetemekig, merthogy – sajnos – ezzel a módszerrel
még ma is lehet diplomát szerezni.
Az, hogy sem az alapiskolák, sem
a középiskolák nem tanítják meg a
gyerekeket tanulni, arra enged következtetni, hogy a pedagógustársadalom még ma sincs teljesen felkészülve arra, hogy ne reproduktív
módon tanítson.
A szekció munkájának második
témaköre a képesség és a motiváció volt. A szekció vezetője a képesség és a motiváció fogalmát egy
konkrét iskola példáján keresztül
mutatta be, ahol a tanulók többsége hátrányos helyzetű volt, és a hagyományos iskolai oktatásban
nem akartak aktívan részt vállalni.
Itt szokatlan, nem elterjedt, de
ugyanakkor érdekes szakkörök
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(filmalkotó,
képregényalkotó,
programozó) segítségével lehetett
a gyerekek tanuláshoz való viszonyát megváltoztatni, ami ugyanakkor hatással volt az iskola légkörének javulására is. Természetesen
a módszer iskolapszichológus vezetésével zajlott és itt meg kell jegyezni, hogy a mi iskoláink döntő
többségében nincs jelen iskolapszichológus.
Összegezve a szekció munkáját a gyakorlati példa elemzése és
a felhasználható kreativitást mérő tesztek ismertetése és gyakorlati felhasználása jellemzte. Az
átadott ismeretek felhasználása
most már rajtunk pedagógusokon múlik.
A kreativitás nemcsak az alkotóművészetben vagy a tudományok területén szükséges, hanem
a mindennapi életben is. Ezért
szükséges hogy felfigyeljünk rá és
ápoljuk azt, mert a kreativitás folyamatos tréningeléssel vagy ha
úgy tetszik karbantartással fejleszthető. És minthogy a kreativitást a század kincsének kiáltották
ki, gondoskodjunk róla, hogy e
kincsből minél több legyen iskoláinkban.
Végezetül szeretném megköszönni a szekció vezetőjének, Mező Ferenc adjunktus úrnak a munkáját, illetve előadását, amit valamennyien nagy lelkesedéssel figyeltünk és lelkesedésünket csak
azért nem lehetett mérni, mert
nem volt barométerünk.
Ferencz Anna, szekciótitkár
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Beszámoló a szlovák nyelv és irodalom ha
foglalkozó munkacsoport tevéke
Az SZMPSZ Országos Elnöksége
határozata alapján megalakult
egy, a szlovák nyelv oktatását
elemző és az elemzésen alapuló hatékony koncepciót / munkaanyagot kidolgozó munkabizottság, amely első ülését 2008.
február 20-án tartotta a Czuczor Gergely MTNY Alapiskolában Érsekújvárott. A bizottság
vezetője, irányítója Ádám Zita,
az SZMPSZ országos szakmai
alelnöke.
A bizottság a szlovák nyelv oktatását holisztikusan szemléli, tehát a
munkabizottságban helye van a tanítónak, az alapiskola felső tagozatos tanárának és a középiskolai tanárnak, hogy a közoktatás résztvevői együttesen lássák, honnan indul
el a tanuló és hová kell őt eljuttatni
a közoktatás záró szakaszában, illetve milyen legyen a felkészültsége,
kilépve a munka világába. Így egymás munkája iránt is megnő a tisztelet.
A munkabizottság azzal az elhatározással kezdte tevékenységét,
hogy megfogalmazta, akkor is megpróbálkozik egy munkaanyag kidolgozásával, ha nem sikerül azt elfogadtatni az állami oktatásirányítókkal. A lényeg, hogy megközelítően
valós helyzetkép alakuljon ki a józan szakmai javítás szándékával,
hogy a létező problémát elemezve a
megoldások irányába kell végre elmozdulni, ami a nyelvoktatás egészére, a szemléletre, hatékonyságra,
eredményességre vonatkozik, nemcsak annak egyes részleteire vagy
területeire.
A bizottság megegyezett abban,
hogy munkáját két kérdés megvitatása köré építi:
■ miért sikertelen a szlovák nyelv
oktatása a magyar tannyelvű iskolákban, illetve mi gátolja a szlovák
nyelv oktatásának és elsajátításának hatékonyságát?
■ ha ismerjük a kizáró és kiváltó

Ádám Zita vezetésével ülésezik a szakcsoport
okokat, hogyan lehet sikeressé tenni a szlovák nyelv elsajátítását, mit
kellene azért tenni, kizárólag szakmai alapon, hogy a helyzet pozitív
irányba változzon?
A februári ülés után Ádám Zita
levélben fordult az iskolaigazgatókhoz, melyben kérte őket, szakmai
szempontból vitassák meg a vázolt
problémát, gyűjtsék össze a szlovák
nyelv hatékony oktatását gátló tényezőket és küldjék el azt a munkabizottságnak, valamint delegáljanak
a munkabizottságba olyan pedagógusokat, akik tapasztalata a siker érdekében feltétlenül szükséges.
A felszólító levél hatására több
kollégától kaptunk visszajelzést: levélbe foglalt észrevételeket, a tananyag értékelését a gyakorló pedagógus szempontjából. Példa értékű
lehet a galántai régió munkája, ahol
a szlovák szakosok találkozót hirdettek március17-re, melyre az iskolák többségéből jött résztvevő. A
téma felvetése után élénk vita alakult ki, mely eredményeképpen a
kolleganők vállalták, hogy kisebb
csoportokban írják meg észrevételeiket. Ezeket az anyagokat április
3-án egy összegző ülésen vitattuk
meg. Az anyagot Dömény Andrea
gyűjtötte össze, és többek között
ezt az anyagot is megtárgyalta áp-

rilis 7-i érsekújvári ülésén az országos munkacsoport, amelynek munkájában Ádám Zita vezetésével 10
pedagógus vett részt. A találkozó
vendége volt Pék László, a SZMPSZ
elnöke.
A munkabizottság célja a meglátások és javaslatok összesítése volt
a szlovák nyelv hatékony oktatása
érdekében. A beérkező anyagok
megvitatása után a résztvevők a következő megállapításra jutottak:
A szlovák nyelv oktatásának
alapelvei:
■ A munkacsoport a szlovák nyelv
tanítását a szlovákiai magyar iskolákban pedagógiai problémaként
kezeli,
■ a szlovák nyelv oktatásának célrendszere, didaktikai felépítése,
tantervi követelményrendszere átdolgozásra szorul, mivel nem felel
meg a modern nyelvoktatás követelményeinek
A pedagógusoktól érkező anyag
szerint a sikertelenség okai:
1. Idegen nyelvként kellene kezelni a szlovák nyelvet, úgy mint a
német vagy angol nyelvet. Kisebb
csoportokban kellene tanítani.
A követelményrendszert és a célokat is hasonlóan kellene felállítani.

Jelenleg az alapiskolák tanterve
túlméretezett, alig különbözik a
szlovák iskolákétól.
2. A tankönyv – nagyon hosszú,
igényes szövegeket tartalmaz. Ezek
feldolgozása sok időt követel. Nagyon sok ismeretlen szót tartalmaznak, melyek nem tartoznak az alapszókincsbe. A nyelvtani tananyag
begyakorlására nincsenek megfelelő feladatok. A munkafüzetek nem
adekvátak.
Az olvasókönyv – Čítanka – is
sok, hosszú és igényes olvasmányokat foglal magába, valamint nem

A munkabizottság az állami intézmények helyett
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atékony oktatásával
enységéről
mindig tartalmaz a gyermek számára érdekes szemelvényeket.
3. Iskolai körülmények közt egy
nyelvet a tanuló úgy sajátít el, mint
egy másik tantárgyat (a jó képességű tanuló jobban, a többi kevésbé,
sőt egyre többen alig).
4. A szlovák szakos pedagógusok
hiánya.
5. Komplex tankönyvcsomag hiánya (elsősorban módszertani, didaktikai segédanyag, hanganyag,
képanyag, szótárak, munkafüzet
szövegértésre, nyelvtanra, irodalomra)
6. Szakmai találkozók hiánya.
Megoldásokat a következőkben
látjuk:
■ modern nyelvkönyvek megírása
kreatív módszerekkel a tantervi célok ismeretében;
■ tankönyvíró csapat kinevelése;
■ szöveggyűjtemények megalkotása iskolafokonként a kommunikatív
nyelvoktatás céljával;
■ hangzóanyag megalkotása (versek, párbeszédek, ...) a nyelvtanulás
céljából;
■ segédeszközök a nyelvoktatáshoz
■ az idegen nyelv tanításának/tanulásának hatékony és kreatív
módszereinek elsajátítása;
■ szlovák nyelvi konverzáció szakköri formájának lehetősége – új

is dolgozik

módszerekkel, projektek megvalósítása;
■ pedagógus-továbbképzések biztosítása a folyamatos szakmai megújulás érdekében;
■ a szlovákiai magyar iskolák didaktikai, módszertani irányítása érdekében szakmai háttérintézmény
létrehozása (ÁPI, MK);
■ kutatók kinevelése;
■ „közös európai referenciakeret”,
érvényesítése a szlovák nyelv oktatásában.
A fentebb felsorolt okok és megoldások sora nem teljes. Az anyag
részletes feldolgozását Alabán Mária, a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Szlovák Nyelv és Szlovák Irodalom
Tanszékének docense vállalta.
A bizottság folytatni kívánja
munkáját. Amint lesz rá lehetősége,
véleményezi az Állami Pedagógiai
Intézet által a szlovák nyelv és szlovák irodalom oktatására készített
tantervjavaslatot, valamint igyekszik felvázolni egy hatékony koncepciót a szlovák nyelv oktatására.
Ugyanis mindannyiunk célja gyermekeinket nemcsak tanítani, hanem minél magasabb szinten megtanítani szlovákul.
Varga Zsuzsanna,
a munkabizottság tagja

Dr. Győri L. János

Református vallású
pedagógusaink
figyelmébe!
A nagy múltra visszatekintő debreceni székhelyű Országos Református Tanáregyesület (ORTE) a
„Biblia Éve“ jegyében a Nagykőrösi
Arany János Református Gimnáziumban 2008. április 11–13-án tartotta meg idei konferenciáját. A több
mint száz résztvevő között az erdélyi iskolák mellett a felvidéki egyházi oktatási intézményeket Bohák
Valéria, az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda igazgatónője, valamint e cikk szerzője képviselte. A
háromnapos rendezvény első napján Suba Lajos, a vendéglátó iskola
igazgatója mutatta be intézményüket, ezután baráti beszélgetésre, bemutatkozásra került sor.
Másnap a konferenciát a nagykőrösi gimnázium dísztermében Dr.
Győri L. János, az ORTE elnöke és
Suba Lajos igazgató nyitotta meg.
Virágh György református lelkipásztor áhítata után a város polgármestere köszöntötte a konferencia
résztvevőit. A délelőtt folyamán
Virágh György, Imre Mihály egyetemi docens, Végh László fizikus és
Koncsol László író adott elő. A Szlovákiai Magyar Református Egyház
egykori főgondnoka A hit és a Biblia a II. világháború utáni felvidéki
magyar irodalomban címmel tartotta meg előadását.

A vendégek délután tanulmányi
kiránduláson, a Nagykőrös környéki településeken vettek részt. A pedagógusok az egyes emlékhelyeken
az ORTE nevében koszorúkat helyeztek el. Szombaton a kora esti
órákban került sor a Tanáregyesület
konferenciájára, melynek keretében e cikk szerzője bejelentette,
hogy a felvidéki magyar református
pedagógusok körében felméri, hányan tanúsítanak érdeklődést az
ORTE tevékenysége iránt.
Kérem azokat a református pedagógusokat, akik hozzá szeretnének jutni az ORTE Alapszabályához, küldjék el szerkesztőségünk
címére elérhetőségeiket. Kellő érdeklődés esetén, a beérkező jelentkezések alapján, az ősz folyamán
tartanánk meg alakuló közgyűlésünket, melyre az ORTE elnökét is
meghívjuk. Pedagógusaink az oktatási intézmények típusától és
szakirányultságától függetlenül
kérhetik felvételüket Magyarország legrégibb tanáregyesületébe.
Egyedüli szempont a református
vallás.
A konferencia vasárnap az
Arany János Múzeum megtekintése
után a nagykőrösi református
templomban tartott istentisztelettel
zárult.
- hábé -
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Polgár Anikó

Tehetséggondozás nálunk és más nemzeteknél
Quintilianus szerint ha tehetséges
szónokká akarunk képezni valakit,
már a dajkáját is jól kell megválasztani, annak is szépen beszélőnek kell
lennie, hiszen a korán megtanult hibáktól nehezen tud szabadulni az ember. Sokan gondolják azt, hogy az alapokat kisebb tehetségű tanárnál is
meg lehet tanulni, sőt, állítólag aki
kevesebbet tud, könnyebben le tud
ereszkedni a kezdők szintjére, így a
magyarázatai érthetőbbek lesznek.
Ám már az antik tapasztalat is azt
mutatja, hogy ez nem így van: általában az szokott homályosan és logikátlanul beszélni, aki maga sem látja
rendszerben a dolgokat, nincs teljességre törekvő áttekintése az adott
szakterületről. Én mindenesetre
egyetértek azzal a quintilianusi alapszabállyal, hogy a tehetséges gyermeket, ha mód van rá, mindjárt a legjobb tanárra kell bíznunk, hiszen „a
kevésbé képzett tanárral előfordul-

hat, hogy olyasmit is jóváhagy, ami
hibás, és hallgatóit is rákényszeríti,
hogy az ő véleményéhez igazodjanak”. Timotheusz, a magántanárként
működő antik fuvolaművész éppen
ilyen meggondolásból kért kétszer
annyi tandíjat azoktól, akik az alapokat nem nála, hanem egy másik tanárnál tanulták, hiszen ezeket előbb
hibás berögződéseiktől is meg kellett
szabadítania.
Az antik iskolarendszer azonban
teljességgel a magántanárokra és a
tanáregyéniségek által működtetett
magániskolákra épült, így a tehetséggondozás a tanáregyéniségeken és
nem az intézményeken múlott. Ma
legfeljebb a szabadidős tevékenység,
az iskola utáni magánórák esetében
választhat a szülő nagyhírű tanárt tehetséges gyermeke számára, s tulajdonképpen ezt is inkább csak akkor,
ha mondjuk egy sok lehetőséget kínáló világváros vonzáskörében lakik.

Az általában kisvárosokban vagy
azok környékén lakó szlovákiai magyar szülőknek általában nem marad
túl sok választási lehetőségük: zenei
tehetséggel megáldott gyermeküket
például beíratják a legközelebbi zeneiskolába, s így a tehetség korai felismerése és fejlesztése bizony nagyrészt
a szerencsén múlik.
A szabadidős tevékenység azonban a tehetséggondozásnak csak az
egyik terepe. A gyermek ideje nagy
részét az iskolában és a családban
tölti, s bizony (elsősorban életüket kisiklottnak tartó) felnőttektől nem
egyszer halljuk, hogy úgy érzik, éppen szűkebb környezetük akadályozta őket tehetségük kibontakoztatásában. Iskolarendszerünk valójában túl
merev, s csak bizonyos típusú képességek fejlesztését támogatja: a gimnáziumokban például nincs mód a zenei
érzék vagy a kézügyesség fejlesztésére, az olyan mostohán kezelt tárgyak-

ról már nem is beszélve, mint az élet
számos területén szükséges, ám tantárgyként nem tanított retorika. Nálunk mintha csak az számítana,
mennyit ül a gyermek az iskolapadban, s nem az elért teljesítmény, pedig vannak olyan jól működő iskolarendszerrel rendelkező országok, ahol
az iskolaidő vagy az érettségi megszerzésének ideje nem ilyen kötött.
Finnországban például a tehetséges
diák mindenféle külön engedély nélkül négy év helyett két év alatt is befejezheti középfokú tanulmányait, ha
az egyes tantárgyakból korábban leteszi a záróvizsgát, s így természetesen korábban beiratkozhat egyetemre. Heidi Liehu, az európai hírű finn
filozófusnő például húsz évesen már
a filozófia doktora volt. Nálunk
azonban az iskola mintha a „mindentől ugyanannyira” elvéből kiindulva
mindenből a középszerűséget, az átlagosat támogatnák.

arról vita van) egy (hierachiára épülő) modernista iskolarendszerben
kell testet öltenie, persze lehetetlen
feloldani. De ha megnézzük (pl.)
ámokfutó tanmeneteinket, rájöhetünk, hogy e dilemmák megléte nem
is foglalkoztatja érdemben azok kiagyalóit, ehelyett egy anakronisztikusan értelmezett szabdság-felfogást
kapunk.
A tananyag- és követelménystruktúrákba úgy kívánják a
medializált társadalom „kihívásait“
beépíteni, hogy ennek álságos oldalára figyelnek csak: gondoljunk arra, hogy a net-szabadság bizonyos
értelemben az információhoz való
hozzájutást szabadította meg annak
produktív tartalmaitól, a kreatív
szörfözést meg igencsak kevesen sajátítják el. Az információs „minta“ a

tanmenetekben pozitivista adatdömpingként jelentkezik, miközben
(magyarból például) az értelmezésre, a szövegértésre buzdítanak, sőt,
gyakran tűnhet úgy, erre helyezik a
(fő) hangsúlyt. Vagyis a kreatív képességek fejlesztésének követelménye egy skizoid törésben jelentkezik,
s abszurd feledatként kerül a pedagógus elé, aki lassan elidegenedik
választott szakmájától és a tanítandó tárgytól. Igen, ilyen értelemben
az iskolarendszer újratermeli a társadalom közérzetét. Ebben nagyon
pontos, sajnos.
De a szülő, a pedagógus azért csak
figyeljen oda, a gyerekekre, mert az a
dolga.

Vida Gergely

Tehetség és skizofrénia
Van egy vesszőparipám, nem valami eredeti, de van. Eszerint ezt a világot, s főleg ennek egy kis szegletét,
mondjuk Szlovákiát, tehetségtelenek
irányítják s tartják kézben, s ennek
tudatosítása néha már-már paranoid
méreteket ölt. E fenomén nem mindig vezethető le racionálisan, de a tapasztalat mindig igazolja. Mindebből
én azt a következtetést vontam volt
le már korábban, hogy – a Jurassic
park káoszelméleti szakemberének
szavait parafrazálva – a tehetségtelenség utat tör. A sötét és jószándékú
törtetők mintha előbb találnának
utat céljaikhoz. Nem véletlenül időzöm természetesen a tehetség-probléma ezen aspektusánál, valahogy úgy
érzem, a legfőbb gondot nem is a tehetség felfedezése, ill. annak fejlesztése jelenti, hanem az az elkedvetlenítő

társadalmi közeg, amely úgy védekezik a „jelentkező“ tehetségekkel szemben, hogy eleve eldugaszolja a motiváció szelepeit. S úgy látszik, ehhez
hű ebként járul hozzá az iskola.
Azt hiszem, Michel Foucaulttól
származik az a megállapítás, hogy az
iskolarendszer végső soron nem tesz
mást, csak újratermeli a politikai-hatalmi viszonyokat; s így azt a kulturális közeget is, mely ezek kontextusát jelenti. A folyamat lehetne akár
magától értetődő is, de egy olyan társadalomban, mint a miénk, amelyben a demokratikus gondolkodás naponta szenved kisebb-nagyobb vereséget, hát, minimum elkeserítő. Az
abból fakadó dilemmát, hogy a
posztmodern társadalom emberképét
meghatározó kreativitásnak, ill. produktivitásnak (hogy melyik inkább,
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A Magyar Társadalom
a tehetség szolgálatában!
A Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciája
(Budapest, 2008. február 22.)
A fenti felkiáltójeles címmel a
köztársasági elnök, a miniszterelnök és az oktatási miniszter részvételével tartotta I. Országos Konferenciáját a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége, amelyet –
a fontosságát átérezve – több felszólaló nemzetépítő konferenciának nevezett. Célja a tehetség felismerése, felfedezése, felkarolása –
ami nem egy kis réteg ügye, hanem
össznemzeti ügy. Segíteni azt, akiben csírája mutatkozik bármilyen
tehetségnek, segíteni azok munkáját, akik felfedezik és munkájukkal, tanácsaikkal kiteljesíteni törekednek azt.
Sólyom László köztársasági elnök úr üdvözlő beszédében rámutatott, hogy a tehetségek kiemelése
nélkül kulturális katasztrófa ér el
bennünket, hogy érzelmileg is gazdaggá kell tenni a tehetséget, mert
enélkül nem válik teljessé, hogy ennek a munkának át kell fognia a
Kárpát-medence magyarságát. Tudatosítanunk kell, hogy manapság

A 20. Tavaszi Emlékhadjárat üzenete
Ez év tavaszán Közép-Európa
legjelentősebb katonai hagyományőrző és kulturális rendezvénysorozata vette kezdetét. A
Felvidéki Hadjárat első megállója
Nagysallóban, az 1849. április 19én zajlott győzelmes csata emlékoszlopánál indult. Fontosak az ehhez hasonló rendezvények, mert
így kap értelmet 1848/49 üzenete:
összefogja a magyarságot, a helyit
és az anyaországbelit egyaránt, és
felhívja az itt élők figyelmét történelmünk kiemelkedő pillanataira,
melyet kötelességünk ápolni és
átadni utódainknak. Tették ezt

Balról: Gajda Attila, a zentai Bolyai TGK igazgatója, Kalácska József a komáromi Selye Gimnázium tanára és Pék lászló az SZMPSZ elnöke
az egyetem a korábbi érettségi helyébe lépett.
A miniszterelnöki és oktatási miniszteri üdvözlő beszéd szerint a
Magyar Géniusz Programra a következő 5-6 évben 48 milliárd forintot
fordítanak és létrehozzák a Nemzeti Kiválóságok Kollégiumát.
Demján Sándor, a Vállakozók
Országos Szövetségének elnöke, az
Új Comenius Program elindítója a
munka és a tudás tiszteletének
helyretételéről, a diplomaszerzés-

őseink is akkor, amikor nem volt
helyénvaló magyar nemzeti ünnepekről megemlékezni. Tegyük ezt
mi is tisztelettel, főjhajtással.
Nemzeti hőseink tisztelete kötelez bennünket, hogy a már meglévő emlékhelyeinket megóvjuk
utódaink számára. Legyen a Magyar Hagyományőr Világszövetség rendezvénye, a Tavaszi hadjárat is adalék ahhoz, hogy ne csak
a magyarság, hanem a szlovákság
is többet megtudjon az 1848-49-es
szabadságharcról, s ez is segítve
az együttélés és a megbékélést.
Merjünk európaiként, európai
gondolkodással, cselekedetekkel
békességben együtt élni!
Kakas Pál

ben tapasztalható dzsentri szemléletről szólt. A gazdagoknak címezte
azt a gondolatát, hogy aki nem ad
vissza a társadalomnak, az nagyon
szegény, és szégyellje magát.
A konferencián értékes gondolatokat fogalmazott meg többek
között Kroó Norbert, az MTA alelnöke, Balogh László, a Magyar
Tehetséggondozó Társaság elnöke, Pálinkás József, volt oktatási
miniszter, Muhi Béla, vajdasági
tanár.

A munkaebéd alatt a híres magyar tudósokról, tehetségpártolókról elnevezett asztaloknál lehetőség
nyílt tapasztalatcserére. A Cornides
Istvánról elnevett asztalnál – Sótonyi Péter asztalfő, a SOTE volt
rektora és Gajda Attila, zentai igazgató moderálásával – a határon túli
magyar tehetséggondozó szervezetekkel való együttműködés terepeiről folyt a beszélgetés. Ennél az asztalnál kapott helyet Pék László
SZMPSZ elnök és e sorok írója –
egykori Cornides tanítvány – is, aki
tablón mutatta be Cornides István
életpályáját, tudományos munkásságát. Az SZMPSZ képviseletében
továbbá Ádám Zita alelnök, Győzőné Tóth Andrea és Tóth Sándor
vett részt a konferencián és kapcsolódott be a 15 munkaasztal valamelyikének munkájába.
A délutáni pódiumvitában Pék
László beszámolt szövetségünk
munkájáról. Felszólalása a konferencia teljes anyagával együtt olvasható
a www.tehetsegpont.hu honlapon.
Kalácska József
Selye János MTNY
Gimnázium, Komárom
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A Cultura Nostra Kárpát-medencei
történelmi versenyen győztünk
Forradalom és szabadságharc
(1848-1849) témával hirdette meg a
Pannonhalmi Bencés Főapátság és a
Rákóczi Szövetség 2008-ban a Kárpát-medence legrangosabb történelmi versenyét, a Cultura Nostrát. A
hetedik alkalommal megrendezett
verseny a magyarországi és a határon túli magyar középiskolások 3fős, történelem iránt érdeklődő csapatait szólította meg. A verseny első
fordulójába – írásbeli feladatsor
megoldása – gimnáziumunk 3 csapata kapcsolódott be. Február 12-én
a Kárpát-medence különböző városaiban párhuzamosan írt elődöntőn
242 csapat, azaz 726 diák vett részt.
Néhány héttel később együtt örülhettünk 9 másik csapattal: szorgalmas felkészülésünk eredményeként
mi is bejutottunk a március végi
pannonhalmi
kárpát-medencei
döntőbe. A verseny a téma mély ismerete mellett a csapatok kreativitására és forráselemző képességére
is nagy hangsúlyt fektet, így tanárnőnk segítségével nemcsak a forradalmi eseményekre, a szabadságharc csatáira és a nemzetközi politikai helyzetre, de a kép, idézet és
személyiség elemzésre is igyekez-

tünk odafigyelni. A döntő március
29-én, szombaton vette kezdetét a
Pannonhalmi Főapátság épületében, két pécsi, és egy-egy békéscsabai, budapesti, egri, miskolci, nagyberegi, nagyváradi és a mi révkomáromi csapatunk részvételével. A
csodálatos környezetben megrende-

zett versenyre sajnos két csapattagunk is betegen, ám annál nagyobb
elszántsággal érkezett. A szóbeli
döntő zsűrijében Gergely András és
Dobszay Tamás, az ELTE adjunktusai és Velkey Ferenc, egyetemi docens foglaltak helyet. A többfordulós vetélkedő először gyors reagáló,

PhDr. Kovácsné Deák Irén, Paksi Julianna, Fülöp Enikő és Kovács Orsolya

majd licitáló készségünket tette próbára, végül még a korabeli események felelevenítésére is sor került.
Ebben a feladatban másik csapattal
karöltve kellett bemutatnunk egy
képviselőházi vitát Jellasics horvát
bán üldözéséről, melyet jóleső tapssal jutalmazott közönségünk. Lelkesedésünket a verseny végeztével
már csak meglepetésünk múlta
felül: első helyezettként és egyben
különdíjasokként vehettük át az
oklevelet és a könyvcsomagot. A
második helyet a pécsi, míg a harmadikat az egri csapat szerezte
meg. A díjátadó ünnepségen részt
vett Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Simon
Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója. A támogatók
jóvoltából mind a 10 csapat részt
vehet egy nyári jutalomutazáson.
Csapatunk tagjai Fülöp Enikő, Paksi Julianna és Kovács Orsolya voltak, felkészülésünket PhDr. Kovácsné Deák Irén tanárnő segítette. Köszönjük szépen!
Kovács Orsolya
a komáromi Selye János
Gimnázium diákja

Újra dobogósok lettünk
A halásztelki Bocskai István Református Középiskola az idén 9. alkalommal rendezte meg azt
Kárpátmedencei Műveltségi Vetélkedőt, melyen az egész Kárpát-medencéből versenyeznek középiskolás diákok. A Lévai Magyar Tanítási
Nyelvű Egyházi Gimnázium diákjai
már öt alkalommal vettek ezen
részt. Ebből négy alkalomal dobogós helyet szereztek. Magunk mögé
utasítottunk olyan nagy hírű református középiskolákat, mint a budapesti Baár-Madas, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Nagybereg, Nagydobrony, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Gödöllő, Debrecen, Pápa

stb. A vetélkedő rendkívül igényes,
hisz minden évben egy adott történelmi korszakból kell a csapatoknak felkészülniük.
Ismerni kell a korszak történelmét, művészetét, történeti földrajzát, kulturális és tudományos eredményeit, és a kreativitás is fontos,
hisz tablót, jelenetet is kell minden
alkalommal készíteni. Mindez természetesen a történelmi Magyarország egészére értendő. Néha versmondással vagy énekléssel gazdagabb a vetélkedő. Az idén április 11.
és 12-én vettünk részt a halásztelki
műveltségi vetélkedőn. Kiss Beáta
tanárnő felkészítésével 3 tagú csa-

patunk – Mészáros Nóra, Kúcs Ildikó és Végh Lilla – vágott neki a nehéz, de szórakoztató versenynek.
Minden feladatlap kitöltésére megszabott idő volt. A feladatok közül
először a biokémiai kísérletre került
sor, majd a csapatok előadták
,,szűkebb hazánkhoz” kapcsolódó
éneküket. Külön feladatként érvelni kellett a műanyagról ,,Átok vagy
ajándék” címmel. Nehéz küzdelem
után kialakult a végleges sorrend. A
vetélkedő folyamán nagyberegi csapattal voltunk szoros versenyben;
végül sikerült őket legyőznünk, így
a 3. helyezést értük el. Az 1. díjat a
hódmezővásárhelyi, a 2. díjat a

nagykőrösi csapat vehette át. Az
eredményhirdetés után Budapestre
mentünk a Szépművészeti Múzeumba, ahol ,,A Mediciek fénykora”
címmel egy nagyon szép kiállítást
tekintettünk meg. Nagyon érdekes
idegenvezetésben volt részünk, itt
is jól éreztük magunkat.
Itthon mindenki örült a jó eredményünknek. Reméljük, hogy jövőre újra részt vehetünk ezen a vetélkedőn, mindent megteszünk azért,
hogy majd újra jól szerepelhessünk.
Végh Lilla,
a Lévai MTNY Egyházi
Gimnázium diákja
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Földrajzversenyeinkről
Ebben az iskolai évben nemcsak
a tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek, hanem a szokásos földrajzversenyeink is korábbi időpontra estek.
A Nyitrai Kerületi Iskolaügyi Hivatal már március 10-én megrendezte a középiskolák kerületi versenyét, amelyre ebben a tanévben a
komáromi Selye Gimnáziuból 7 diák készült fel. Közülük öten érték el
azt a szintet, amely ismeretében
nyugodt lelkiismerettel indulhattunk Aranyosmarótra, ahol már hagyományosan, ezt a versenyt megrendezték. Diákjaim négy kategóriából háromban (A, C, D) indultak.
Az egyre nehezebbnek tűnő megmérettetés most kiválóan sikerült,
ugyanis két kategóriában komáromi gimnazista végzett az élen.
Az A kategóriában Pakši Julianna
(3.D) és Baka Dávid (1.A) eredményes megoldók lettek, ami azért is
értékes számunkra, mert évek óta
mind a négy kategória teljes mértékben szlovák nyelven zajlik. Talán
ennek is „köszönhető”, hogy már
második éven iskolánkon kívül csupán egy magyar középiskola hajlan-

dó megmérettetni földrajztudását a
számunkra idegen, szlovák nyelven.
Lovász Péter, a 2.D osztály tanulója a tavalyi 4. helyezését alaposan
túlszárnyalta, hiszen a C kategóriában az egész verseny legmagasabb
pontszámával (109) az 1. helyezést
érte el.
Farsang István, 1.A osztályos tanuló újonc létére egyből legmagasabb babérokra tört, hiszen a D kategória 1. helyét hozhatta haza.
Mindkét diákunk a Nyitrai Konstantin Egyetem Földrajz tanszékének tanáraiból álló szakmai zsűri
külön elismerését is kivívta. Ugyancsak a D kategóriában Varga Anna
(1.D) eredményes megoldóként a 6.
helyezést érte el. A két első helyezett képviselheti iskolánkon kívül a
nyitrai kerületet is április 11-13. között a festői Bártfán az országos
döntőben.
A hét második felében Magyarország felé vettük az irányt. Ez idén
10. alkalommal kaptunk meghívást
a számunkra különösen kedves Garay János Gimnáziumból Szekszárdról a Kőrösi Csoma Sándor
Nemzetközi Földrajzversenyre. 128
pályamunkából összesen 24 nyert
meghívást, Felvidéken kívül Erdély-

Lovász Péter, Farsang István, Kovács Orsolya és felkészítő tanáruk, Fehér István
ből, Székelyföldről, Vajdaságból,
Szlovéniából és Magyarország különböző városaiból. Olaszország
volt az idei verseny témája, amelyre
szeptembertől iskolánk hat diákja
készült: Kovács Orsolya és Csütörtöki Hajnalka (3.C), Václav Krisztina és Juhos Katalin (2.B), Zsák Tünde és Morávek Bence (1.A). Közülük
két diákunk a nemzetközi döntőn is
részt vett. Csütörtöki Hajnalka 19.
helyezést ért el, Kovács Orsolya viszont (ezen a versenyen újoncként)

a tőle megszokott magabiztos versenyzéssel nemcsak az 1. helyezést,
hanem többnapos olaszországi kirándulást is nyert.
Úgy gondolom, hogy akik ezt a
tantárgyat az átlagnál jobban kedvelik, és magasabb szinten művelik,
méltóképpen képviselik a komáromi
Selye János Magyar Tannyelvű Gimnáziumot országhatárokon belül és
kívül is. Köszönet és elismerés érte!
Fehér István, földrajztanár

Oktatáspolitikai adalékok
Andruskó Imre interpellációi az
oktatási miniszterhez
Címzett: Ján Mikolaj, a Szlovák
Köztársaság oktatásügyi minisztere
1. Tisztelt miniszter úr,
a tantervek tervezett módosítása
értelmében a magyar tannyelvű iskolákban elmozdul a szlovák nyelv
és irodalom tantárgy súlypontja, mivel a 9 év alatti össz-óraszám megtartása mellett az alsó tagozaton
megnövekszik, a felső tagozaton viszont csökken az óraszám. Ezen változásokkal kapcsolatban az alábbi
kérdésekkel fordulok Önhöz:

1. Mivel indokolja a magyar tannyelvű iskolák tantervében a szlovák nyelv és irodalom tantárgy keretében tervezett változtatásokat?
2. Hogyan tervezi megoldani a
szlovákiai alapiskolákban a diákok
esetleges gyengébb tudását matematikából?
2. Tisztelt miniszter úr,
mivel jelen tanévben az alapiskolák 9. osztályában végzett országos
felmérések során a magyar tannyelvű iskolák diákjait szlovák nyelvből
olyan anyagból is vizsgáztatták, melyet számukra előzőleg nem tanítot-

tak, az alábbi kérdésekkel fordulok
Önhöz:

csak a számukra tanított tananyagból lehet kérdezni?

1. Igazságosnak érezné-e a szlovák iskolák diákjait olyan tananyagból vizsgáztatnák (pl. matematika
tantárgyból), mely számukra nem
volt tanítva?

4. Miért nem tartja be az Ön vezetése alatt álló Iskolaügyi Minisztérium a pedagógia legalapvetőbb
módszertani elemeit?

2. Milyen szakmai és módszertani megfontolásból voltak besorolva
a magyar tannyelvű iskolák diákjai
számára olyan kérdések, melyek
nem képezték a tananyag részét?
3. Ismeri-e Ön a PISA tesztek
alapelvét, mely szerint a diákokat

5. Szóvivője útján azt üzente a
média képviselőinek, hogy „a teszteket szakmai csoportok készítették
a diákok által tanult tanagyag alapján”. Méltónak tartja-e ezt a valótlan állítást ahhoz a magas állami pozícióhoz, amelyet Ön betölt?
Andruskó Imre
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A sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztése
„Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!“ (József Attila)
Az SZMPSZ 2007 őszén indította
el azt a 120 órás fejlesztőpedagógiai
képzését, mely a tanulási zavarok
közül a diszkalkulia jellegzetes tüneteit és fejleszthetőségének lehetséges módjait, valamint a szabad tanulás módszerét mutatta be.
A második, 30 órás blokkra Párkányban került sor 2008. március 68-án, amely a beszédértés, beszéd,
olvasás és írás fejleszthetőségéről
szólt.
Szabó Klára, a nagykőrösi pedagógiai főiskola oktatója, az óvodai
és alsó tagozatos pedagógusi múlttal is rendelkező pedagógus, József
Attila: Levegőt! c. versének zárósorainak felidézése után élvezetes, humorral átszőtt tartalmas előadásában kifejtette, hogy a tanulási zavarokkal, ill. bizonyos képességek hiányával küszködő gyereket nem a
délutáni pihentető játék rovására
kell korrepetálni, gyakoroltatni, hanem a tanítási órák keretében differenciált foglalkozásokon egyénileg
vagy csoportban, játékos módszerek segítségével kell fejleszteni.
Tény, hogy környezetünkben, az
iskolában, az osztályteremben tanulási zavarral küzdő gyermekek vannak. Az iskolába lépő gyerekek
mentális képességei gyakran meszsze elmaradnak biológiai koruktól.

Megállapították, hogy a gyerekek
képességei, szokásai , beszédje, érzelmi és erkölcsi intelligenciája elsősorban az otthoni, a szülői példamutatáson alapszik. Ezért már az
óvodáskor előtti időszaknak is meghatározó szerepe van a gyermek fejlődésében. Tudvalevő, hogy a családon belüli nevelés színvonala, minősége gyakorta elmarad az optimálistól. Mi legyen tehát azokkal a gyerekekkel, akik ilyen környezetből
kerülnek be az óvodába, majd az iskolába? A pedagógusok nem hagyják magára a gyerekeket a bajban,
de többnyire tanácstalanok a lehetőségek felismerésében és a teendők megfogalmazásában, hiszen tanulmányaik elsősorban az átlagos,
problémamentes gyerekekkel való
foglalkozásra készítették fel őket.
Párkányban a hétköznapi gyakorlat
szükségleteit felismerő, igényes, eltökélt pedagógusok gyűltek össze,
hogy fejlesztő, differenciáló továbbképzésen bővítsék ezirányú érdeklődésüket.
Az első osztályos gyerek sikeres
írás, olvasás tanulásának feltételei
visszanyúlnak egészen a gyermek
beszédtanulási idöszakára. Azok a
gyerekek, akikkel az édesanyjuk
sokat játszott, beszélgetett, mesét
mondott, sokkal fejlettebb beszédkészséggel, beszédhanghallással indulnak az olvasástanulás felé, mint
azok a társaik, akik ingerszegény,

A fejlesztőpedagógiai képzés párkányi csoportja

kevésbé kommunikatív családokban nevelődtek. Az olvasástanulásnak, de az írástanulásnak is alapfeltétele a helyes beszédhanghallás, a
hangok elkülönítése, felismerése
(analízis), értelmes sorbarendezése
(szintézis).
Dr. Papp Gabriella, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kará-

Szabó Klára

Dr. Papp Gabriella

nak tanára, aki enyhén fogyatékos
gyermekek kommunikáció-fejlesztésével foglalkozik, előadásában
nemcsak a mentálisan sérült gyerekek, hanem az egészséges gyerekek
fejlesztésének lehetséges módozataira is kitért. Rámutatott a bennünket körülvevő, különböző zajok
megkülönböztetésének fontosságára, az emberi beszéd észlelésének,
értésének fejlesztésére. Nem hanyagolható el a gyermekek szókincsének bővítése sem. Már a betűtanítást megelőzően sor kerül a hanganalízisre. A helyesírás miatt sem
hanyagolható el a helyesejtés gyakorlása. Nemcsak a 6-7 éves korosztály beszédtechnikája fejleszthető.
A gyerekek életkorának megfelelően válogatott gyakorlatokkal akár
a felső tagozatos tanulók artikulációján, beszédritmusán és tempóján,
hanghordozásán, érthetőségén is
sokat lehet javítani. Ugyanez vonatkozik a beszéd tartalmi részének
fejlesztésére is.
Hasznos tanácsokat kaptunk az

olvasás és írás tanórán belüli fejlesztéséhez is. Az elméleti ismeretek
gyakorlatban való megvalósítását
tanórákon felvett filmbejátszásokon
tekinthettük meg.
Szabó Klára előadásában az óvoda és iskola kapcsolatáról, együttműködéséről, az iskolaérettség és
iskolaéretlenség sajátosságairól beszélt. Megismertetett minket a magyarországi óvodákban használatos
képességvizsgáló „Nagykanizsa
teszt“-tel, melynek segítségével felmérhető, hogy a gyermek készen
áll-e már az iskolai munkára. Filmbejátszás keretében betekintést
nyertünk egy óvodai iskola-előkészítő képességfejlesztő foglalkozásba. Ízelítőt kaptunk a reflektív tanítási módszerből is.
A háromnapos foglalkozás befejezéseképpen nagy lelkesedéssel
adtuk elő csoportonként egy ismert
mese feldolgozását. Voltak, akik bábozással, mások újsághirdetésként,
bírósági tárgyalásként adták elő a
mese történetét.
Fárasztó, de tartalmas három napot hagytunk magunk mögött. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magam és a többi résztvevő nevében is mindazoknak, akik a továbbképzés megszervezésében,
megvalósításában és lebonyolításában vettek részt.
Szilárd Erika
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A cél: segíteni tanulóink
hatékonyabb tanulását
A kedves olvasók már két alkalommal is olvashattak arról, hogy
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (SZMPSZ) köszönhetően mi, magyar tannyelven oktató pedagógusok részt vehettünk
és vehetünk még 30 órában egy
nagyon értékes képzésen, amely a
sajátos oktatási-nevelési igényű
tanulóinkkal való foglalkozásról,
az iskolai integrációról, a tanulási
nehézségekről és a tanulóinkkal
való differenciált oktatásról ad
sok hasznos információt.
Ezek a problémák nagyon időszerűek napjainkban, ugyanis rohanó világunkban egyre több a
nehézségekkel küzdő tanuló az
iskolában. Azért fogadtuk és vállaltuk nagy örömmel ezt a képzést, mert bizony a pedagógus
gyakran tanácstalanul áll egy-egy

tanuló iskolai problémájával
szemben.
Mi a legtöbbet szeretnénk kihozni tanulóinkból, a maximális
segítséget szeretnénk nekik nyújtani tanulmányaik során. Szeretnénk őket megtanítani okosabban,
hatékonyabban tanulni, megkeresni azt a tanulási módot, amelyik
nekik a legmegfelelőbb és leggyümölcsözőbb.
Másodsorban pedig szeretnénk
tisztán látni, hogy az adott tanuló
milyen alapokkal rendelkezik és
mire képes, hogy eszerint készíthessünk számára feladatot az elsajátítandó tananyagból, ezáltal is
minél gyakrabban sikerélményhez
juttassuk.
Pontosan ezt jelenti a differenciált oktatás, ami megvalósítható,
csak tennünk kell az érdekében.

Április 3-ától 5-éig Rimaszombatban valósult meg a képzés harmadik 30 órás egysége. Tökéletesen felépített, 3 napos előadássorozaton
vehettünk részt. Az előadó nagy tudásról és felkészültségről tett tanúbizonyságot.
Szekeres Ágota gyógypedagógus
fontos gyógypedagógiai alapismereteket adott át nekünk, sok fontos
dolgot tudhattunk meg a differenciálásról a tanítási órán, valamint a
tanulási technikák fejlesztéséről.
Az elméleti tudás megszerzése
mellett sok, a gyakorlatban is használható feladatot végeztünk, ami
nagyon hasznos lesz a tanulóinkkal végzett munkánk során.
Az SZMPSZ-nek köszönhetően
egy újabb képzés indulhat még április folyamán, melyhez gratulálunk
a résztvevőknek, a rendezőknek és

Szekeres Ágota gyógypedagógus

az előadóknak is! Kívánunk hozzá
sok sikert és kitartást!
Ezúton szeretném megköszönni
mind a magam, mind csoporttársaim nevében a SZMPSZ-nek, főként
pedig Ádám Zitának és Jókai Tibornak, hogy lehetőség nyílt egy
ilyen képzésen rész vennünk és tanulnunk.
Molnár Zsuzsanna

Fejlesszük magunkat is!
Immár harmadik alkalommal találkoztak, ezúttal Rimaszombatban,
azok az iskolavezetők, pedagógusok és gyógypedagógusok, akik az
SZMPSZ által szervezett 120 órás
fejlesztő pedagógia-képzésben vesznek részt.
A tanfolyam előadója Szekeres
Ágota volt, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának Tanulásban akadályozottak
és Értelmileg akadályozottak Pedagógiája Tanszékének adjunktusa.
A három nap alatt rendkívül színes és alaposan átgondolt, témájukban egymásra épülő előadásokat
hallhattunk. Először a Magyarországon használt gyógypedagógiai alapfogalmakkal ismerkedtünk meg,
érintve a különböző típusú fogyatékosságok elnevezését is. Majd a fogyatékosság bélyegének pszichodinamikájáról hallottunk. Vagyis:
mennyire befolyásolja a fogyatékos
ember személyiségét és környezetét
a fogyatékossága? Érdekes filmet

Tanulunk, hogy fejleszthessünk
néztünk meg és elemeztünk arról,
mi történik a családban, ha fogyatékos gyerek születik.
A következő előadás a tanulásban akadályozott gyermekekről
szólt. Ide tartoznak az enyhe értelmi fogyatékosok és a normál iskolában gyengén teljesítő diákok, akik
diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkúliával küszködnek. Tanulási folyamataikra jellemzőek a különböző észlelési területek zavarai, a
motorium (nagy- és finommozgás)
eltérései, de problémák adódnak a

szociális-emocionális területeken
(motiváció, beilleszkedés, önértékelés) és a kommunikációjukban.
Az autizmusról és a hallássérültekről szóló előadás rámutatott arra,
hogy bizony néha a „furcsa” viselkedés, a kevésbé artikulált és érthető
beszéd mögött e kórképek tüneteit
fedezhetjük fel.
A tanítás-tanulás hatékonyságát
segítve elmélyedtünk a differenciálás témakörében. Új ötleteket kaptunk a tanulási technikák fejlesztéséhez, majd összehasonlítottuk a

hagyományos – frontális és a kooperatív – csoportmunkára épülő oktatást. Az előadások folyamán minden témához kapcsolódóan filmet
tekintettünk meg, saját bőrünkön
tapasztalva próbáltuk ki a differenciált tananyag-feldolgozást, ill. az
egyéni és csoportmunka közti különbséget.
Véleményem szerint sok hasznos
és a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható információval lettünk gazdagabbak, de felmerültek bennünk
az újabb megválaszolásra, és átgondolásra váró kérdések is. Pl. a magyar-szlovák pedagógiai és gyógypedagógiai szakkifejezések egyeztetésének fontossága, a pedagógusok
gyógypedagógiai alapismereteinek
bővítése, különböző diagnosztikai
és terápiás eljárások ismerete, szakértői bizottságok létjogosultsága, de
elsősorban szemléletváltás szükségessége az iskolában (integráció,
differenciált oktatás).
Egyházi Emőke
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Harc a leváltott igazgatókért
és a magyar iskolákért
1. Előzmények
A (cseh)szlovákiai magyarság immár kilenc évtizedes történetét végigkísérte az iskolái megvédéséért
folytatott állandó küzdelem. Az impériumváltást követően a különböző csehszlovák, illetve szlovák kormányok különböző praktikákat alkalmazva, hol nyíltan, hol burkoltan, hol erőszakosan, hol rafináltan
próbálták meg leépíteni és visszafejleszteni a magyar iskolahálózatot. A szlovákiai magyarság azonban mindmáig kiállta a próbát. A
veszteségek ellenére, az 1945-1948
közötti tragikus időszakot leszámítva, Szlovákiában mindig folyt magyar nyelvű iskolai oktatás. Persze,
ezért mind az első köztársaság,
mind a Tiso-féle szlovák állam,
mind a kommunizmus idején többször is áldozatot kellett hozni.
Az 1989-es „bársonyos forradalmat” követő politikai változások
után a Csehszlovákiában élő több
mint félmilliós magyar közösség optimistán nézett a jövőbe. A diktatúra bukása új távlatokat nyitott. A
kommunista rendszer elleni pozsonyi tüntetések eufórikus hangulatából ítélve egy pillanatig úgy tűnt: országunkat ezután majd csak jóakaratú, toleráns emberek irányítják.
Sőt, egy rövid ideig még azt is elhittük: egymásra talált a szlovák és a
magyar. Aztán hamar jött a kijózanodás.
1990 elején a csehszlovákiai magyarság politikai képviselete meg-

fogalmazta igényeit a politikai és
társadalmi élet egyes területein.
Egyebek mellett kulturális és oktatásügyi önrendelkezést, a magyar
kisebbség teljes oktatási rendszerének kiépítését (az óvodától a felsőoktatásig) tűzte ki célul. Megszülettek az első eredmények. Sikerült felújítani néhány, a kommunista centralizáció miatt megszüntetett kisiskolát, és folyamatos
csökkenés után újra gyarapodni
kezdett a Nyitrai Pedagógiai Fakultáson tanuló magyar nemzetiségű
hallgatók száma is. Az önálló magyar felsőoktatási intézmény létrehozását szorgalmazó elképzelések
viszont (részben önhibából) zátonyra futottak.
1990 őszén, a nyelvtörvény parlamenti vitája kapcsán, bekeményített a Matica. Ettől kezdve a
szélsőséges nacionalizmus a szlovákiai politika állandó kísérője
lett. 1992-ben az egyszer már megbuktatott, populista Vladimír
Mečiar ragadta kezébe a kormányrudat, és – egy rövid intermezzót
leszámítva – 1998-ig el sem engedte azt. Hamarosan szétesett Csehszlovákia. Az önálló Szlovákiában
a nemzeti kizárólagosság lett az úr,
és a szlovákiai magyarságnak az
építkezés helyett újra az önvédelemre kellett berendezkednie.
A sötét viharfelhők különösen az
1994-es parlamenti választások
után tornyosultak közösségünk
egén. A Mečiar vezette Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom koalíci-

óra lépett Slota Szlovák Nemzeti
Pártjával és a Ľupták-féle munkáspárttal. Az etatizmus és a nacionalizmus frigye semmi jót nem ígért.
Főleg az adott okot aggodalomra,
hogy az oktatásügyi tárcát a nemzeti párti Eva Slavkovská kapta meg.
A kormányprogramban vázolt oktatáspolitikai elképzelések sejttették, hogy mi várható: "… a kormány
a Szlovák Köztársaság nyelvileg vegyes területein megteremti az államnyelv alapos elsajátításának feltételeit. Ezzel összefüggésben támogatjuk a Szlovákia vegyes lakosságú területein levő állami iskolákban a kétnyelvű oktatás bevezetését" – olvashattuk a kormány nyilatkozatában. Ez egyértelmű jelzés
volt: újra napirendre került a magyar tannyelvű iskolák fokozatos
elszlovákosításának programja.
Slavkovská minisztériuma hamarosan a tettek mezejére lépett. 1995
tavaszán az SZMPSZ rozsnyói országos
pedagógustalálkozóján
Benčová, az oktatási minisztérium
munkatársa mesterséges konfliktust teremtett. Ezt követően az
egyik szervező, Tóth Sándor, rozsnyói iskolaigazgató törvénytelen leváltásával beindult a gépezet. A
szakterületén amúgy meglehetősen
szürke teljesítményt nyújtó minisztérium a magyar tannyelvű iskolák
elleni intézkedések széles skáláját
vonultatta fel. Elkészült a kétnyelvű
oktatás bevezetésének néhány változata, amely a divatos „alternatív
oktatás” elnevezést kapta. Egy tör-

vénymódosítással az iskolaigazgatók kinevezésének kizárólagos joga
a járási hivatalok elöljáróinak hatáskörébe került. Erre hivatkozva
sorban váltották le az alternatív oktatást elutasító (először főleg gimnáziumi) igazgatókat. A magyar
tannyelvű középiskolákban kötelezővé tették a felvételi vizsgát szlovák nyelvből, amely intézkedés
egyértelműen az iskola tanítási
nyelvének gyengítésére irányult. Az
új nyelvtörvényre hivatkozva megtiltották az iskolai dokumentáció
kétnyelvű vezetését, valamint a kétnyelvű bizonyítványok kiadását.
A szlovákiai magyarság 1995 áprilisában a Komáromban megrendezett országos tiltakozó nagygyűléssel, majd a szlovákiai magyar
politikai és társadalmi szervezetek
képviselőit tömörítő koordinációs
tanácsok hálózatának létrehozásával válaszolt a kihívásra. Hamarosan levelek tízezrei lepték el az ország legfontosabb közjogi méltóságai és az oktatási miniszter irodáját. Ennek hatására a kormány ideiglenesen levette napirendről az
„alternatív oktatás” bevezetésének
tervezetét, a további jogfosztó intézkedések viszont érvényben maradtak. A küzdelem tovább folytatódott, s éppen a legjelentéktelenebbnek tűnő ügy, a kétnyelvű bizonyítványok betiltása kapcsán
kezdődött el a legnagyobb visszhangot kiváltó eseménysorozat.
Pelle István
(folytatás a következő számban)

FELHÍVÁS
A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség sokrétű tevékenységével támogatja a felvidéki magyarságot identitásának megőrzésében. Évenként
sok száz felvidéki fiatal vesz részt a különböző korosztályok részére szervezett ifjúsági programjainkban.
Magyarországon az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják az általuk kiválasztott civil szervezetet. Az adózók mintegy fele nem él ezzel a lehetőséggel. Ha a felvidéki magyarok magyarországi rokonaikat, barátaikat arra buzdítanák, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át a Rákóczi Szövetség javára ajánlják fel, ezzel nagymértékben segíthetnék a Szövetség programjainak megvalósítását.
A Rákóczi Szövetség adószáma: 19719029-1-41
A magyarországi polgárok adóbevallásának határideje: május 20.
Rákóczi Szövetség
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160 évvel ezelőtt történt

A rendszerváltoztató „áprilisi törvények”
„Az első felvonás gyönyörűen
sikerült. Nékem úgy látszik,
mintha ránk, magyarokra elvégre felnyílt volna az ég!”
(Széchenyi István)
1848. március 15-17-én a magyar országgyűlés népes küldöttsége sikeres tárgyalássorozatot
abszolvált a birodalom fővárosában, Bécsben. Kossuthék elérték,
amit a leginkább szerettek volna
elérni: István nádor hathatós támogatásával megkapták V. Ferdinánd király jóváhagyását a Batthyány Lajos vezette felelős kormány létrehozására. A fejleményt
a pozsonyi nép március 17-én a
kor szokás szerint fáklyás felvonulással ünnepelte meg.
A következő napon az országgyűlés lázas törvényalkotásba kezdett. Március 18-tól három hét alatt
31 törvényjavaslatot fogadott el a
diéta. A felső- és alsótábla ezúttal a
pozsonyi prímáspalotában közös
üléseket tartott. A törvényeket V.
Ferdinánd 1848. április 11-én szentesítette – ugyanitt. Kihirdetésükre
még aznap Batthyány Lajos kormányfő jóvoltából került sor a Zöldfa fogadó erkélyéről.
A 31 törvény felszámolta a feudális Magyarországot, s lerakta az új
polgári állam alapjait.
A régi központi hivatalok megszűntek, helyükre a független, felelős minisztérium lépett. A király a
végrehajtó hatalmat csak ezen keresztül gyakorolhatta. Az uralkodói
rendelet Magyarország területén
csak akkor lépett érvénybe, ha azt
valamelyik, Pest-Budán tartózkodó
magyar miniszter ellenjegyezte. Az
országgyűlés továbbra is kétkamarás maradt, a felsőtábla veszített jelentőségéből, az alsótáblát viszont a
törvények népképvisleti alapra helyezték. A népképvisleti országgyűlés immár évente ülésezett Pesten.
A képviselőket három évre választották. A törvényhozó szervről szóló törvénycikk kimondta: az ország-

Kossuth Lajos pénzügyminiszter Pozsonyból Pestre érkezik

A népképviseleti országgyűlés alsóháza a Vigadóban ülésezett
gyűlést a költségvetés elfogadásáig
nem lehet feloszlatni.
Kiterjesztették a választójogot.
Valamennyi nemes férfi ezután is
cenzus nélkül választhatott. A többiek esetében a választójogot bizonyos korlátokhoz kötötték. Választhatott valamennyi 20 éven felüli férfi, aki nem állt büntetőeljárás vagy
gyámi, illetve gazdai hatalom alatt,
valamelyik bevett vallásfelekezethez tartozott, a városokban legalább 300 forint értékű ingatlannal,
falun legalább – úrbéri telekkel bírt.
Továbbá választhattak az önálló kereskedők, a legalább egy segéddel
dolgozó kézművesek, iparosok, illetve a legalább 100 forint évi jövedelemmel rendelkezők, valamint
jövedelemre való tekintet nélkül a
az értelmiségiek. (Választható volt a
24. életévét betöltő, magyarul tudó
polgár.) Ez alapján választójoghoz
jutott Magyarország összlakosságá-

nak mintegy 7-9%-a. Ugyanekkor a
legdemokratikusabbnak tartott európai államban, Angliában a lakosság nem egész 5%-a rendelkezett a
voksolás jogával.
Az utolsó rendi országgyűlés törvényt hozott a közteherviselésről,
ezzel a múlté lett a „magyar nemes
nem adózik” gyakorlata. Ugyancsak törvény született a jobbágyság
felszabadításáról, valamint a jobbágyi kötelezettségek megszüntetéséről is. A törvény a volt jobbágyság
mintegy 40%-ának tulajdonába adta az addig általa használt úrbéri
földeket. A törvénycikk utalt arra,
hogy a földesurakat az állam kártalanítja. A nem úrbéres jellegű földek (szőlők, irtványok) fölött azonban továbbra is a földesúr rendelkezett. A telekkel nem bíró zsellérek
jogilag szabad emberek lettek, ám
nincstelen agrárproletárok váltak
belőlük.
„Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon terjesztheti” – fogalmazott a sajtószabadságról szóló törvénycikk. Viszont a sajtóvétségek,
mint az alkotmány erőszakos megdöntésére való izgatás, a rágalmazás, az uralkodóház megsértése az

esküdtszék elé kerültek. A napilapok elindításához 10 ezer forint, a
ritkábban megjelenő lapok elindításához 5 ezer forint óvadékot kellett
letenni. Főleg emiatt a pesti radikálisok kezdettől fogva kemény kritika alá vették a sajtótörvényt.
Törvény rendelkezett az ősiség
elvének eltörléséről, a keresztény
felekezetek egyenrangúsításáról, a
törvény előtti egyenlőségről, a nemzetőrség megalakításáról, a Partium
visszacsatolásáról, valamint Magyarország és Erdély uniójáról.
Az „áprilisi törvények” biztosították Magyarország autonómiáját a
Habsburg Birodalom keretei között. A külügyek azonban csaknem
teljesen az uralkodó hatáskörében
maradtak. (Még akkor is, ha a magyar kormányban létezett a „király
személye körüli” miniszter, akit a
magyarok előszeretettel neveztek
külügyminiszternek.) Ezért Magyarországnak, mint független, szuverén államnak a nemzetközi elismertetésére nem került sor.

„Gondolatait sajtó
útján mindenki
szabadon terjesztheti” – fogalmazott a sajtószabadságról szóló törvénycikk.
Az április törvények következtében Magyarország államformáját
tekintve alkotmányos királyság
lett, berendezkedését tekintve pedig polgári parlamentáris ország. S
bár a rendszerváltoztató törvénycsomag számos fontos kérdést nyitva hagyott, elmondható: elfogadásával és életbe léptetésével Magyarország elindulhatott egy új úton.
Pelle István
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Kiértékelés
A Füleki Gimnázium és a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótarjáni Intézete, a Szlovák Oktatási Minisztérium és a Rákóczi Szövetség
segítségével 2008. április 18-20-án
már tizenharmadik alkalommal
rendezte meg Füleken és Salgótarjánban a szlovákiai magyar középiskolák országos számítástechnikai
versenyét és a kárpát-medencei magyar középiskolák versenyét, az
INFOPROG 2008-at. A szlovákiai
magyar középiskolások versenye
immár a Kárpát-medencei magyar
középiskolák informatikai versenyévé nőtte ki magát, így az előző
évekhez hasonlóan tulajdonképpen
két verseny zajlott párhuzamosan.
Az egyik a szlovákiai magyar középiskolák informatikai országos bajnoksága, a másik pedig az Infoprog
Open. A második versenybe minden iskola eredménye beszámított.
A levelező fordulókban (2007.
október – 2008. március) jobbnál
jobb megoldások érkeztek a benevezett iskoláktól. A levelező fordulók eredményei alapján került sor a
verseny döntőjére, immár hagyományosan Füleken és Salgótarjánban. A döntő háromnapos rendezvény, mely idő alatt a fent említett
szervezetek biztosították a versenyzők és kísérőtanáraik teljes ellátását, szállítását a két helyszín között,
a versenyhez szükséges gépparkot
és a támogatók segítségével a verseny díjait. A versenyzők programozói és felhasználói kategóriában
indultak, valamint az iskolák vetélkedőjében.
Az idei döntőben a levelező fordulók alapján 23 magyar tannyelvű
középiskola 51 csapata vett részt
Magyarországról, Romániából és
Szlovákiából.
Szintén a verseny része a 3 napon át tartó rejtvény és kódfejtő játék, ami óriási sikert arat immár 4

Felhasználói verseny – országos bajnokság (Szlovákia)
1. Bartók Ákos & Badin Viktor – Márai S. Gimnázium és AI Kassa
2. Németh Attila & Nagy Balázs – Gimnázium Nagymegyer
3. Kelemen Krisztián & Pathó Bálint –
Jedlik Á. Elektro. Középiskola Érsekújvár
Iskolák versenye
(levelező, prog. és felhaszn. kat., bemutató, előadás, vetélkedő)
1. Selye János Gimnázium Komárom
2. Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely
3. Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
Infoprog Open – Programozói verseny
1. Bohony Erik & Bodó Péter –
Vámbéry Á. Gimnázium Dunaszerdahely
2. Gombor Tamás & Herber Máté – Táncsis M. Gimnázium Kaposvár
3. Herencsár Albert & Lukovics Ákos –
Kodály Z. Gimnázium Galánta
Infoprog Open – Felhasználói verseny
1. Rédecsi Máté & Schaul Péter –
Berzsenyi D. Evang. Gimnázium Sopron
2. Klaizer József & Major Bálint –
Berzsenyi D. Evang. Gimnázium Sopron
3. Szopkó József & Orosz Sándor –
Bessenyei György Gimnázium Kisvárda
Infoprog Open – Iskolák versenye
(levelező, prog. és felhaszn. kat., bemutató, előadás, vetélkedő)
1. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
és Kollégium Sopron
2. Selye János Gimnázium Komárom
3. Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely

Általános számítástechnikai ismeretek vetélkedője

A legsikeresebb iskolák felkészítő
tanárai

éve. A játékban tanárok, diákok,
kísérők egyaránt részt vehetnek.
Idén négytagú diákcsapatnak sikerült megfejteni az igen nehéz fejtörő játékot.

A versenyzők és a tanárok 2008.
április 18-án (pénteken) érkeztek
Fülekre a gimnáziumba. A versenyt
Molnár László a gimnázium igazgatója nyitotta meg a Füleki Vigadó-

ban, majd Tomolya Róbert a gimnázium tanára a verseny szervezési
kérdéseit ismertette. A megnyitót
követően a résztvevő iskolák csapatai vetélkedtek általános számítástechnikai ismeretekből két helyszínen, a vigadóban és a gimnáziumban. A két kategória versenye 2008.
április 18-án, szombaton kezdődött.
Mindkét kategóriában 2 fős csapatok versenyeztek. A programozói
verseny Füleken a gimnázium épületében zajlott. A diákoknak Pascal
programozási nyelven volt lehetőségük megoldani az igényes feladatokat. A felhasználói kategória a BGF
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
Kar Salgótarjáni Intézetében táblázatkezelésben és adatbázis kezelésben mérte össze erejét. Szombat
délután a multimédiás prezentációk
megvédése következett, melyet versenyzők a levelező fordulók alatt készítették el – nagyon színvonalas oktatási segédanyagokat készítettek a
versenyző diákok. Ezeket 5 perces
élő bemutatóként kellett prezentálniuk, és a zsűri ezeket is pontozta.
Ezek az eredmények is beszámítottak az iskolák versenyébe.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére vasárnap, 2008. április
20-án a Füleki Vigadó épületében
került sor. Az iskolák versenyébe
minden előző részeredmény (levelező fordulók, bemutatók, előadás
megtartása – tanár, diák – programozói és felhasználói kategória, vetélkedő) beszámított. Ebből is látszik, hogy a résztvevőknek sokoldalú ismeretekről kellett tanúbizonyságot tenniük. Ezen eredmények összesítése adta az iskolák
végső sorrendjét.
Az ünnepélyes díjkiosztáson
részt vett dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára, dr. Gubán
Miklós, PhD tanszékvezető, a zsűri
elnöke, BGF PSZF, Esztergomi István, alpolgármester, Fülek, dr. Rozgonyi József igazgató, BGF PSZF
Salgótarjáni Intézete.
Gubán Miklós a zsűri elnöke kiértékelte a versenyzők teljesítményét, a legjobb feladatok pedig bemutatásra is kerültek.
A verseny támogatóinak köszönhetően értékes díjakkal jutalmazhattuk meg az eredményesen szereplőket. Köszönjük nekik!
RNDr. Tomolya Róbert

Pedagógusfórum – Értékeink

23

Tehetségtől a talentumig

Szokol Dezső iskolaalapító feleségével és Murányi Györggyel, az iskola igazgatójával
A közönség
„ Mindenki tehetséges lehet „csak“
meg kell találni, hogy ki - miben az“
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIV. Országos találkozójának kísérő rendezvénye a „Művészeti oktatás a gútai Magán Szakközépiskolában“ c. kiállítás volt az iskola növendékeinek alkotásaiból. Michelangelot idézve: „behozták azt
a tömböt és benne volt Dávid, én csak a fölösleget leszedtem.“ –E bevezető gondolatok után talán mindenki számára világossá válik miért a
gútai magániskola, és miért most kapott helyet
ezen a szakmai találkozón.
A tárlaton idén 3 szak mutatkozott be: a Szlovákiában egyedülálló művészzománc, a katedrálisok ékét alkotó ólom- vitrázsüveg és a több ágazatot magába foglaló grafika. A képek mellett
dombormű, virágos zománcozott tányérok, gyertyatartók, ékszerek, kincsesláda, vitrázsüvegérem és mécsestartó sorakozott.

Képek a kiállításról
Szokol Dezső
mérnök, alapító tulajdonos és Murányi György igazgató úr szavain a
megnyitón „csüngött“ a közönség,
várva az új információkat. Szokol
mérnök úr az indulásról és a célul kitűzött értékekről
beszélt, míg az igazgató úr a jelenlegi helyzetet
vázolta fel, válaszolva a feltett kérdésekre.
A Pedagógustalálkozó elméletben foglakozott
az átfogó, több aspektust figyelembe vevő tehetséggondozásnak a szlovákiai magyar iskolákban.
A gútai iparművészeti magániskola bemutatkozása a gyakorlati eredményeket mutatta meg.

Az igazgató úr
elmondása szerint
mi nem válogatjuk
ki a tehetségeket,
hanem fejlesztjük
a hozzánk jelentkezőket. Iskolánkban a felkészült
szakembergárda
által valóra is válik/válhat a tehetség, így jutunk el a
talentumokig. Több előadó is megemlítette: tehetségeket csak tehetségekkel lehet gondozni.
Nálunk erre minden lehetőség adott.
A felsorakoztatott tényeket egybevetve – reméljük – iskolatulajdonosunk díjazásakor a kiállítás látogatóinak is egyetlen szó jutott eszébe:
megérdemelte. Mérnök úr, gratulálunk!
-csi-
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Patinás iskolák, legendás tanárok (7)
A Pátria rádió hangarchívumából Tóth Erika válogat
A komáromi bencés gimnázium bujdosó osztályára dr. Szabó Rezső ügyvéd
emlékezik vissza.
Két dokumentumot hoztam magammal a beszélgetésre. Az egyiket
1960-ban adta ki az iskolaügyi minisztérium, ahol először történt
meg, hogy 15 éves múltat – 1945-től
1960-ig – összefoglalva, hivatalosan
a magyar iskolákról írtak. Ennek a
könyvecskének a 18. oldalán a következő mondat olvasható: 1948 végéig Szlovákiában nem volt magyar
iskola, még csak a szlovák tannyelvű iskoláknak sem voltak magyar
osztályaik. A másik történelmi dokumentum egy tablónak a fényképe. A tablón ez olvasható: A komáromi bencés gimnázium utolsó mohikánjai, 1940–1948. Tizenhét diák
fényképe található rajta, akik Komáromban a bencés gimnáziumban
1948-ban érettségiztek. Melyik az
igaz, melyik nem? Mind a kettő
igaz. Tényleg 1948 végéig hivatalos
magyartanítás Csehszlovákiában
nem volt, de létezett egy titkos iskola, egy ún. bujdosó osztály, amelybe
az 1945 után itt maradt magyar ben-

S az egészben az
a csodálatos, hogy
így megvan a jogfolytonossága ennek a híres komáromi magyar gimnáziumnak
cés paptanárok összeszedték azokat a fiatalokat, akiknek nem volt
módjuk más iskolában tanulni. Így
kerültem én, a volt pápai református kollégium diákja, aki a front miatt, majd a front után nem mehetett
vissza Pápára, a komáromi bencés
gimnáziumba. Ennek a bujdosó
osztálynak az összetétele változó

volt. Voltak, akik kimaradtak, voltak, akik szlovák iskolába mentek,
mások átszöktek Magyarországra, és
ott folytatták a tanulást, de tizenheten, akik ezen a tablón is rajta vagyunk, hűek maradtunk a komáromi bencés gimnáziumhoz, és Hites
Kristóf paptanár vezetésével és további bencés paptanárok közreműködésével 1947-ben hat hónap alatt
készültünk fel vizsgára a gimnázium
hatodik és hetedik osztályának az
anyagából. Győrben a bencés gimnáziumban vizsgáztunk le, majd 1948ban a komáromi bencés székházban
titokban hallgattuk tanáraink előadását, készültünk az érettségire,
tehát tényleg 1947-ben és ’48-ban
komáromi magyar bencés tanulókként Dél-Komáromba átszökve
érettségiztünk. Ennek az emléke ez
a tabló. S az egészben az a csodálatos és szép, hogy így megvan a jogfolytonossága ennek a híres komáromi magyar gimnáziumnak, mert
a sötétség éveiben, azokban az
években, amikor Közép-Európában
megtörténhetett, hogy négy évre
még az elemi iskolába járás jogától
is megfosztottak egy népcsoportot,

ennek a gimnáziumnak a jogfolytonossága megmaradt. Ez a bujdosó
osztálynak a története, és a komáromi gimnáziumnak az egyik szinte
ismeretlen momentuma, hisz még
csak két évvel ezelőtt (az interjú
1991-ben készült. – T. E.) sem lehetett volna beszélni róla, titokban
tartottuk. (Kivéve egyetlenegy műsort, amely szintén a Csehszlovák
Rádió magyar adásában volt, 1968ban, amikor azt hittük, hogy minden megváltozik majd: Nagy Jenővel, a magyar adás főszerkesztőjével készítettünk erről a témáról egy
beszélgetést.)

✶ ✶ ✶
Mit kockáztattunk? A bencés
székháznak hatalmas, ha jól tudom, tölgyfa ajtaja van. Ha valaki
ezen átjutott, bejutott egy előtérbe,
és újabb, zárt ajtó fogadta, de közben volt egy ablak, és ott ült a székház pedellusa, János bácsi. Ha idegen jelent meg, János bácsi a lábával megnyomott egy gombot, és az
osztályteremben csengő riasztott
bennünket. Szétfutottunk… Volt,
aki egy hátsó ajtón át bement a

mellette lévő templomba, volt, aki
valamelyik paptanár cellájába ment
be, mintha takarítana, mert ha ott
találtak volna és elfogtak volna
bennünket, menthetetlenül börtönbüntetés vár ránk, hisz a paptanároknak meg volt tiltva a tanítás. Ekkor már a rendeket kezdték feloszlatni, az utcán magyarul beszélő lányokat kopaszra nyírták; hát még
ha azt tudták volna, hogy mi itt Petőfit, Arany Jánost, Adyt tanulunk
és mondunk! Azután mit kockáztattunk? A Dunán át kellett jutni,
hogy vizsgázhassunk. Két olyan
eset történt, amikor felfedezték a
csónakot, és lőttek utána. Szerencsére senkinek sem történt baja.
Mit kockáztattunk? Akkor sokan
azt mondták, hogy reménytelen.
Minek? Hisz az értelmiséget kitelepítették, akiket nem telepítettek ki,
sokan megszöktek. Mi pedig hittünk – épp a paptanáraink hite
alapján – abban, hogy van remény,
van új élet, van ébredés, van visszatérés, és a paptanáraink hite igazolódott már ’48-ban is, még inkább
’68-ban, de talán a legjobban ezekben a hónapokban.

