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2 Pedagógusfórum  n  Rendezvényeink

A  Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Tőketerebesi Területi Választ-
mánya az SZMPSZ Központi Irodája se-
gítségével szakmai konferenciát szerve-
zett 2015. február 11-én, a Királyhelmeci 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában.

A konferencia a magyarországi 
Nemzetpolitikai Államtitkárság „2014 
a külhoni magyar felsősök éve“ program-
jának felvidéki záró rendezvénye volt. A 
program kitűzött célja, hogy a szülők 
magyar tannyelvű óvodába, iskolába 
írassák gyermekeiket, elősegítve ezzel 
a külhoni magyar régióban a közös-
ségek erősödését. A 2014-es tematikus 
év központjában a tehetséggondozás, 
a tudományosság és a pályaorientáció, 
a személyiségfejlesztés és a közösség-
építés állott.

A konferencián részt vett Magyaror-
szág Kassai Főkonzulátusának konzulja, 
Bitay Levente, aki üdvözlő beszédében 
elsősorban a magyar óvodák fontossá-
gára hívta fel a a hallgatóság  figyelmét.

Böszörményi Edit, az SZMPSZ TV 
elnökének üdvözlő szavai és Jókai Tibor 
SZMPSZ elnök megnyitója után Mező 
Ferenc, a Debreceni Egyetem docense, 
a Differenciálással az esélyek biztosítá-
sáért c. előadásában arról beszélt, hogy 
intézményi szinten hogyan valósulhat 
meg a differenciálás, valamint arról is, 
hogyan, és miért kell az „esélyeket bizto-
sítani“ a tanulási folyamatban. Előadása 

végén variációkat mutatott egy témára – 
a tanulásra –, és arra, hogyan lehet nem 
szokványos osztályteremben, hanem 
egyéb módon elsajátítani az iskolai tan-
anyagot.

Őt követte Kovácsné Nagy Emese, 
a Hejőkeresztúri Általános Iskola igaz-
gatóasszonya, aki Komplex Instrukciós 
Programot a differenciált képességfej-
lesztés megvalósításában címen mutatta 
be azt a programot és annak működését, 
amit immár 15 éve vezettek be iskolá-
jukban.

Az előadások után a Pedagógusszö-
vetség elnöke, Jókai Tibor átadta a „2014 
a külhoni magyar felsősök éve” mód-
szertani csomagjait, melyeket a régió 
intézményvezetői nevében jelképesen 
Novella Ivett, a Királyhelmeci Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola igazgatója vett 
át.

A délutáni órákban három szekció-
ülésre került sor:

Az 1. szekciót A sikeres tanulás stra-
tégiái címmel Mező Ferenc egyetemi 
docens vezette. Olyan elméleti és gya-
korlati tanulás modelleket mutatott be, 
amelyek sikeres stratégiák lehetnek a ta-
nulási folyamatban.

A 2. szekció Több mint csoportmunka 
címmel valósult meg. Az interaktív fog-
lalkozást Kovácsné Nagy Emese, a Mis-
kolci Egyetem docense irányította a dél-
előtti előadása folytatásaként. A téma: 

Méltányosság az osztályteremben. Itt 
a pedagógusok a gyakorlatban is kipró-
bálhatták a kooperatív csoportmunkát, 
és megtanulták a nyitott csoportos fel-
adatok készítését is. A foglalkozás végén 
gondolkodtató táblajátékokkal ismer-
kedhettek meg, és a könyvajánlatot is 
kaptak, amely sok segítséget nyújthat 
majd a pedagógusoknak.

A 3. szekciót Mező Katalin, a Debre-
ceni Egyetem oktatója vezette, A tanu-
lási képességek megismerésének módjai 
címmel. Tartalmában a kreatív tanulási 
képességek fejlesztéséről, a tanulói ké-
pességek megismerésének módjáról, 
a tehetséggondozásról, a tanulói meg-
ismerési folyamatról és annak eszkö-
zeiről, valamint a zenei intelligenciáról 
hallhattak a pedagógusok, akik csoport-
munkában is részt vettek. A visszajelzé-
sekből kiderült, hogy érdekes és értékes 
volt számukra ez a munka.

A konferencia késő délután ért véget, 
közel nyolcvan pedagógus részvételével 
a Bodrogközi és Ung-vidéki régió okta-
tási intézményeiből, de Kassáról és Rozs-
nyóról is jöttek vendégek.

Bízunk benne, hogy konferenciának 
minden résztvevője a  elégedett volt 
a programmal és a tartalommal is. A 
Tőketersebesi TV nevében a segítségért 
és a gazdag programért köszönet illeti 
az SZMPSZ elnökét, Jókai Tibort és az 
SZMPSZ Központi Irodájának vezetőjét, 
Fekete Irént. Reméljük, hogy a jövőben 
rendszeressé válnak a mostani gazdag 
konferenciákhoz hasonló rendezvények 
itt, a keleti végeken!

Böszörményi Edit  
a Tőketerebesi TV elnöke

Esélyek és differenciálás 
– szakmai konferencia Királyhelmecen

,, Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, 
mert ha valamelyik kimarad a kettő közül,  
nem teljes az élet.“

       Szabó Magda
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Márciusi 
gondolatok

A tanító vagy a tanár munkájának eredmé-
nyességét ugyan lehet mérni osztályzatokban, 
jegyekben, sikeres szereplésekben, helyenként 
szakmai publikációkban, van azonban, amit 

csak évekkel később, akár a tanítványok továbbtanulása során, az egyetemi pad-
sorokban vagy különböző munkahelyeken, esetleg a családban, a közéletben, a 
tudományos tevékenység, valamint a kutatás terén lehet csak valójában kimutatni 
és érzékelni. Ugyanis akkor érik be mindaz, amit jóval korábban végzett munkájával, 
elszántságával, szakmai tudásával elindított tanítványában a jó pedagógus, amikor 
arra ösztönözte, hogy ne elégedjen meg a kötelező tananyag elsajátításával, hanem 
kreatív módon hasznosítsa tehetségét.

Vajon nem ér-e többet akár egy színjeles bizonyítványnál, amikor a tanár önálló 
gondolkodásra tanítja a diákot, amikor a részletek mellett az összefüggések keresését 
tartja fontosnak a tanítvány, amikor nemcsak a nyelvtant és az irodalmat tanulják 
meg, hanem megszeretik az olvasást egy életre, és a tudomány, valamint a művé-
szetek iránt is fogékonyak lesznek? 

Hálás vagyok a sorsnak, sok más társammal együtt, hogy az általános iskolától 
kezdve a gimnáziumon át az egyetemig mindig voltak olyan tanítóim, tanáraim, 
akiktől a tananyag elsajátítása mellett emberséget, gerincességet, tartást is tanul-
tunk. Köszönet azért, hogy rendszerektől és kormányoktól függetlenül mindig voltak, 
és hála Istennek ma is vannak olyan egyéniségeink, olyan Tanítóink, akik, ha kellett, 
megtanítottak bennünket akár a sorok között is olvasni, akiknek köszönhetően kü-
lönbséget tudunk tenni a lényeges és a kevésbé fontos dolgok, illetve teendők között. 

Igazuk van azoknak, akik hangoztatták és egyben tudatosították, hogy a magyar 
iskolában nemcsak a tananyagot kell megtanítani a diákoknak, hanem ennél többet 
kell nyújtani. Különösen érvényes ez napjainkban, globalizált és világhálós jele-
nünkben, amikor a műszaki lehetőségeknek is köszönhetően számtalan módja van 
az ismeretszerzésnek, a tárgyi tudás elsajátításának. Az adatok és évszámok helyett, 
amelyeket ki lehet keresni, meg lehet találni egy-egy kattintással, a gondolkodásra, 
az összefüggések megértésére kell összpontosítani. Meg kell ismertetnünk történel-
münket, tágabb és szűkebb régiónkat, szülőföldünket, anyanyelvünket, nagyjainkat a 
fiatalokkal, a következő nemzedék képviselőivel.

Szerencsére számos olyan fiatal tudósunk, művészünk, sportolónk, szakembe-
rünk is van, akik ékes bizonyítékai annak, hogy az anyanyelven szerzett tudás valóban 
megfelelő alapot biztosít a továbbtanuláshoz, az érvényesüléshez napjainkban is. Az 
ő személyes példájuk, sikereik ösztönzőek lehetnének a diákok számára. A velük való 
találkozások megszervezése, pályájuk ismertetése mind-mind hozzájárulhat az egyes 
régiók iskoláiban az oktató-nevelő munka sikeréhez.

A rendszerváltozást követő negyed évszázad  eseményeinek értékelése nemzeti 
közösségünk szempontjából nem éppen a legszívderítőbb. A népszámlálási adatok, a 
népességfogyás, a gyors ütemű asszimiláció, az egyes megmérettetések eredményei 
azt mutatják, hogy okulnunk kellene az elkövetett hibákból; az egymásra mutogatás, 
a széthúzás helyett  az összefogásra, az egymást megsegítésére kellene végre fóku-
szálnunk.

Ebben a folyamatban a pedagógusoknak, a közélet aktív szereplőinek, az önkor-
mányzatoknak, a civil szférának meghatározóan fontos feladatuk van. Mindenkire 
szükség van, aki fontosnak tartja azt, hogy a következő nemzedék is megmaradhasson 
magyarként szülőföldünkön. Nem lesz könnyű, mert nagy az ellenszél. Gondoljunk 
csak az elfogadott oktatási törvény veszélyeire vagy akár a kerettanterv körüli negatív 
változásokra, de akár az anyanyelvhasználat megoldatlan problémáira.

Böjtmás hava, március hónapja, az l848–49-es dicső forradalom évfordulója 
jó alkalom számunkra, hogy ne csüggedjünk, ne legyünk kishitűek, merítsünk erőt 
ahhoz, hogy sikeresen meg tudjuk vívni kisebb és nagyobb csatáinkat közösségünk 
jövője, megmaradásunk érdekében. Helyettünk ezt senki nem fogja megtenni. Ez 
tehát egyéni és egyben kollektív felelősségünk!

Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke
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A felvidéki magyar iskolahálózat zsugorodására 
ható tényezők
A szlovák parlament által 2013. december 5-én elfogadott iskola-

törvény módosítása ráirányította a figyelmet azokra a jelenségekre, 
melyek az iskolahálózat átalakulására jelentős hatással vannak. Az 
egyik ilyen tényező a szlovákiai magyar közösség reprodukciójától, 
elsősorban a születési aránytól függ. A születések számának kedve-
zőtlen alakulása miatt jelentősen csökkent Szlovákiában a magyar 
népesség száma, de az okok között szerepel az asszimiláció és a 
fiatalok jelentős számú elvándorlása is.

6. sz. táblázat
Szlovákia magyar nemzetiségű lakosságának természetes 
népmozgalma 1985 és 2011 között*

Időszak/év
Születések

száma
Lakosság

száma

1985–1989 8 068 573 810

1990–1994 6 497 570 150

1995–1999 5 045 568 157

2000–2004 4 206 527 739

2005–2009 4 048 514 555

2007 3 973 513 943

2008 4 020 513 640

2009 4 129 513 696

2010 3 753 513 455

2011 3 782 458 467

*A táblázat első öt sorának adatai az adott 5 éves időszakok  
évenkénti átlagát jelentik. (Gyurgyik László statisztikái)

A gyermekvállalás időbeni kitolódása, a házasságkötések szá-
mának csökkenése és a válások számának növekedése negatívan 
hatott a natalitás mértékére, ráadásul az egyes dél-szlovákiai régiók 
gazdasági visszaesése miatt fiatalok tömegei távoznak külföldre. A 
magyarországi és a csehországi letelepedés elsősorban azokat az 
értelmiségi diákokat érintette, akik egyetemi tanulmányaikat az 
anyaországban vagy Csehországban folytatták, és ott alapítottak 
családot. Nyugat-Európába munkavállalás céljából költöznek el a 
fiatalok. Pozitív tendencia a sokgyermekes családok megjelenése, 
csoportjainak kialakulása az értelmiségi és a vallásos fiatalok körében.

Az asszimiláció és annak felgyorsulása rendkívül negatívan hat a 
magyar nevelési, oktatási intézmények diáklétszámának alakulására. 
A magyar nemzetiségű diákok cca. 15–20%-a a többségi iskolát erő-
síti, a meglevő magyar iskolahálózat ebből adódóan is zsugorodik. 
A 2002/3-as tanévben ez az arány 16,8%, a 2006/2007-es tanévben 
16,9%, a 2013/14-es tanévben ez az arány javuló tendenciát mutat, 
13,3% volt.

Az állami oktatáspolitika szintén nagy – negatív – hatást gya-
korol a szlovákiai magyar oktatási hálózat állapotára. A szlovákiai 

magyar oktatás – a törvények és az állami oktatásirányítás értelme-
zésében – a szlovák oktatási rendszer mutációja, mely tartalmában 
nem, csupán nyelvi vonatkozásokban tér el az államnyelvitől. A 
kisebbségi érdekképviselet igyekszik elérni, hogy a felvidéki magyar 
oktatás rendelkezzen mindazon sajátosságokkal és cselekvési sza-
badsággal, melyek őt népességszáma, hagyományai és a tudáshoz 
való szabad hozzáférés alapján megilletik.

Az állami oktatásirányítás részéről a nemzetiségi iskolákra irá-
nyuló figyelem kívánni valókat hagy maga után. Az OM Nemze-
tiségi Osztálya a magyar nyelvű oktatás specifikus problémáinak 
megoldására kevés figyelmet fordít. A kisebbségi oktatás szakmai 
háttérintézmény-rendszerének hiányos kiépítettsége befolyással 
van az oktatás tartalmi, módszertani jegyeire. Mivel az oktatás az 
EU-ban nemzeti kompetencia, így a kisebbségi oktatás fejlesztésének 
segítése nemzetközi támogatással nehezen érhető el.

Sajnos, a kisebbségi közösség politikai és érdekképviselete sem 
kezelte kiemelten, fontosságának és súlyának megfelelő mérté-
kében a felvidéki magyar közoktatás ügyét, de maga a közösség, a 
szülők, a pedagógusok és a fenntartók sem kellőképpen állhatatosak 
iskoláinak szakmai megerősítésében, arculatának kialakításában, 
anyagi támogatásában. Az anyaország támogatása jelentős, azonban 
növelni kell a támogatások hasznosulását és motiváló erejét.

Az iskolák vezetői és az önkormányzatok az elmúlt két évben 
szembesültek igazán iskolájuk helyzetével, mérlegelik a megoldási 
lehetőségeket. A cél: a települések kisiskoláinak megtartása, a minő-
ségi, eredményes munkát végző iskolák működtetésének segítése, az 
optimális kistérségi és az országos iskolahálózat kialakítása.

A felvidéki magyar oktatási hálózat 
 jellegzetességei

Az állami oktatásirányítás és az iskolafenntartók 
viszonya az iskolák finanszírozása terén
Az alapiskolai oktatási hálózat működtetésére, az iskolafenn-

tartással kapcsolatos költségek fedezésére az állam a finanszírozási 
törvényben megfogalmazott szabályok alapján nyújt támogatást 
a fenntartók számára. A törvényből adódóan a fenntartás önkor-
mányzati kompetencia. A fenntartónak kötelessége a normatív 
támogatást az iskola működtetésére fordítania, szükség esetén az 
iskola ingatlanjaira fordított költségeket saját források útján biztosí-
tani.  

A törvénymódosítás nyomán a finanszírozó (állam) és az iskola-
fenntartók (önkormányzatok) egy része között konfliktus alakult ki. 
A probléma lényege, hogy az állam által az iskolák számára biztosí-
tott támogatás alapvetően csak a 150 diáklétszámon felüli iskolák 
esetében fedi a valós működtetési költségeket, viszont a települések 
kisiskolái és a 150-nél alacsonyabb diáklétszámmal működő iskolák 
esetében ez az összeg kevés a fenntartáshoz. A hatékony működtetés 
elvét mindkét fél elfogadja, azonban az iskolahálózat fenntartása 
esetében ajánlatos lenne az állam részéről figyelembe venni a szlo-
vákiai települési rendszer sajátosságait, a gyermekek jogát és igényét 
az anyanyelvi oktatásra. Az előre látható változások miatt pedig 
további figyelmet érdemel a közúthálózat és a tömegközlekedés 

A szlovákiai magyar iskolahálózat állapota 
és fejlesztésének lehetőségei

2. rész
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állapota, a gyermekek utaztatásának biztonsági és életkori sajátossá-
gokból adódó vonzata, a régiók gazdasági helyzete, az iskolaépületek 
befogadóképessége és állapota stb. Ezeknek a tényezőknek a figye-
lembevétele és mérlegelése után lett volna korrekt kezdeményezni 
a törvényi változtatásokat, mégpedig úgy, hogy az oktatás minősége 
és eredményessége ne sérüljön, hanem javuljon.

A kormány csak a normatív támogatások szempontjából vizs-
gálta a finanszírozás hasznosulását, de nem vetette össze azt a köz-
oktatást érintő egyéb területekkel, mint pl. a beruházások, a közbe-
szerzések, az országos programok, a fejlesztések, a tankönyvkiadás 
és a szakmai háttérintézmény-rendszer működtetése stb. Az iskolák 
napi működtetésével járó feladatokat és gondokat az iskola vezetői 
és a fenntartók ismerik a legjobban, ezért egy korrekt támogatási 
rendszer kialakításával – megfelelő ellenőrzési formák mellett – a 
fenntartókra kell bízni a hatékony működtetést. A szlovákiai poli-
tika-hatalmi és a törvényalkotási rendszer változására lenne szükség 
ahhoz, hogy az ország társadalmi és kulturális fejlesztésében na-
gyobb súllyal kapjanak helyet az önkormányzatiság, a szubszidiaritás 
és a regionalizmus elemei.

A közoktatási törvény 464/2013 sz. módosításának 11. §29 (16) 
b) pontja lehetővé teszi az osztály működtetését a törvényben 
előírt minimálisnál kisebb diákszámmal is, pl. ha az iskola 6 km-es 
körzetében nincs hasonló oktatási intézmény, vagy az iskola diák-
jainak 80%-a hátrányos helyzetű, de további szempontok is érvé-
nyesíthetők. A törvényhez kapcsolódó indoklás B pontja szerint 
különleges elbírálási esetnek tekinthető a mostoha téli éghajlat, a 
szórványtelepülések és a fenntartók érdeke iskolájuk megtartásában 
– a hiányzó költségek vállalásával. A magyarázó tehát kifejti, hogy ha 
a község többletforrások felhasználásával képes az iskola fenntartá-
sára, akkor ezt megteheti. Javasoljuk, hogy ez a lehetőség pontosítva, 
módosításként kerüljön be a törvény 11. §29 (16) b) pontjába. A 
javaslat teljes mértékben beleillik a gazdasági szempontokra épülő 
törvénybe. Továbbá javasoljuk, hogy a készülő finanszírozási törvény 
szabályozza a veszélyeztetett iskolák működtetésébe bevonható 
egyéb többletforrások lehetőségét.

Az önkormányzati fenntartás és a helyi 
közösségek iskolatámogató ereje
A településeken az iskola a közösségi háló része. Ha a gyermek 

kapcsolatai nem itt alakulnak ki, ha a felnövekvő gyermek másutt 
szocializálódik, később kevésbé fog kötődni a település közössé-
géhez, s ez növeli az elvándorlás esélyét. A kisiskolák léte pozitív 
jövőképet jelent a település számára. Ha megszűnik az iskola, az a te-
lepülés kulturális leépülését is maga után vonja. Éppen ezért fontos, 
hogy az önkormányzatok minden tőlük telhetőt megtegyenek a 
veszélyeztetett oktatási intézmények megtartása és működésük 
hatékonysága érdekében.

A nevelési-oktatási intézmények működtetésének hatékony-
ságára irányuló újszerű megoldások, a készülő finanszírozási tör-
vénynek a vártnál kedvezőbb alakulása, az egyéb támogatási formák 
belépése, a születések számának növekedése és az oktatáspolitika 
irányvonalának változásai olyan lehetőségeket rejthetnek, melyek a 
veszélyeztetett iskolák megmaradásának irányába mutatnak.

Az önkormányzatoknak ésszerű falufejlesztéssel, lakások építé-
sével, munkahelyteremtéssel kell esélyt adniuk a településhez kö-
tődő, oda beépülni képes fiataloknak az otthonteremtéshez. Segítsék 
a fiatal családokat abban, hogy életkörülményeik ne akadályozzák 
őket a gyermekvállalásban. A szociális lakásépítési programok át-
gondolatlanságai a település lakosságának olyan átalakulását ered-
ményezhetik, melyek a programok várt eredményességét a visszájára 

fordítják. Ez mérsékelhető, ha a külföldön munkát vállaló fiatalokat 
programokkal, kapcsolattartással segítik a visszatérésben.

A települések életében szánjanak nagyobb szerepet az iskolai 
és az ifjúsági programoknak, az iskolákat vonják be és késztessék 
cselekvő közéleti részvételre. A fenntartó az iskolával közösen kö-
vesse a tehetséges tanulók életútját, tartsa számon elért sikereiket, 
lehetőség szerint segítse tanulmányaikat.

A településen következetesen valósítsák meg a kétnyelvűség gya-
korlatát, a magyar nyelv hivatali alkalmazását (ennek példaadó eleme 
legyen a település honlapjának minden részlete). Európa néhány 
kisebbségi régiójában az aktív két-, esetenként háromnyelvűség napi 
gyakorlattá vált. A szórványrégiókban terjed és „trendi“ a szlovák 
nyelvhasználat mind az egymás közti beszélgetések, mind a közös-
ségi felületeken való kapcsolattartás során. Vissza kell szoktatni 
a gyermekeket és a távolabbra ingázó fiatalokat anyanyelvük 
használatára, elsősorban az iskolai és közösségi programokba való 
bekapcsolásukkal.  

A vegyes lakosságú településeken az önkormányzatok szerepe 
kiemelten fontos az iskolák megtartásában. Mivel kevesebb gyermek 
születik, s ez a szám tovább osztódik a magyar gyermekek szlovák 
iskolába, esetenként a városi magyar iskolába való beíratásával, az is-
kolák fenntartása anyagilag egyre megterhelőbb az önkormányzatok 
számára. Új helyzetnek mutatkozik, hogy az önkormányzati válasz-
tásoknál egyre inkább a növekvő számú szlovák szavazók megszer-
zésével, ill. megtartásával lehet jó eredményeket elérni, így a magyar 
iskola, és hasonlóképpen a magyar kultúra, a helyi művészeti cso-
portok támogatása stb. egyre kevésbé lesz fontos. A polgármesterek 
és az önkormányzatok ezért eltérő módon és intenzitással állnak ki a 
magyar iskola mellett.

Az iskolák egy része honlappal rendelkezik, amely információt 
szolgáltat az iskola munkájáról az érdeklődőknek. Amennyiben a 
kisiskolák ilyen lehetőséggel nem rendelkeznek, ajánljuk, hogy a 
község honlapján szolgáltassanak információt az óvoda és az iskola 
munkájáról.

A kistérségi együttműködés lehetőségei 
Minden kistérségben és országosan is kezdeményezni kell a 

közös gondolkodást iskoláinkról. Kistérségi oktatási konferenciákat, 
szakmai programokat javaslunk az érdekeltek (önkormányzatok, 
szülői szervezetek, SZMPSZ, a Rákóczi Szövetség Város és vidéke 
célalapjai, a civil szféra, a magyar közösség érdekeit képviselő pártok 
stb.) közös szervezésében.

Amennyiben a jelenlegi iskolahálózat további fenntartása nem 
lehetséges, az átalakítás során javasoljuk, hogy objektív kritériu-
mokat alkalmazva, a regionális érdekeket is figyelembe véve járjanak 
el. Ajánlatos figyelembe venni az iskolák diáklétszámát, a beutazó 
diákok számát és utazási irányait, az iskolaépületek állagát, az is-
kola eredményességi mutatóit stb. Külső szakemberek bevonásával 
javasoljuk az iskolák eddigi teljesítményének objektív értékelését a 
tanulói eredményesség, a minőségi munka, a szülői elégedettség, az 
arculatépítés, valamint a szabadidős és tehetségsegítő programok 
területén.

Az iskolák vezetői és az önkormányzatok között kemény rivali-
zálássá fajulhat az iskola megtartása, illetve megszüntetése. Mivel 
az érdekeltek nehezen mondanak le saját érdekeikről, a legtöbb 
esetben nem az objektív mérlegelés és a régió érdekei döntenek, 
hanem egyéb szempontok (pl. az igazgatók, pedagógusok részéről 
a tisztség és a munkahely megtartása, a polgármesterek részéről 
a választók megnyerése).
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A közösség lehetőségei és szerepe az iskolák 
megmaradásában
Mindannyiunk felelőssége az anyanyelvű oktatás, a közösség 

megmaradása, jövője, a kulturális örökség megtartása, átadása és 
fejlesztése, melyet a szlovákiai magyar közösségnek a pártpolitikán 
felül kell kezelnie. Ezért buzdítjuk a polgármestereket, az óvodák és 
iskolák igazgatóit, valamint a szülőket, hogy a helyi és a kistérségi 
körülményeket és az összefüggéseket elemezve, a szokásos 
megoldásokon túlmutató ötletek megvalósításával vállalják fel ma-
gyar óvodáik és kisiskoláik működtetését. Az önfenntartó falvak 
példái, a kisiskolák megtartásának külföldi formái, az egyházi, az 
alapítványi és a magániskolák működtetésének tapasztalatai 
szolgáljanak példaként számukra.

A passzív hozzáállás helyett a közösségi aktivitások serkentését 
kell elérni. Be kell vonni az értelmes célok és a helyi kezdeményezések 
iránt fogékony fiatalokat, akikre támaszkodhatnak. A magyar óvoda 
és/vagy iskola nélküli településeken – a polgármesterek és a képvi-
selőtestületek támogatása mellett – önkéntes munka vállalásával 
vonják be az egyetemistákat, a tanító- és óvópedagógus-jelölteket 
az óvodáskor előtti programokba, az óvodások szabadidős foglalko-
zásaiba, játszóházak, táborok, baba-mama klubok rendszeres, vagy 
alkalmi foglalkozásainak szervezésébe.

Az állami beavatkozások egyensúlyozása céljából szükség esetén 
élni kell azzal a lehetőséggel, hogy az állami iskolákat egyházi, alapít-
ványi vagy magán működtetés alá helyezzék.

A kisiskolák bezárásának elkerülését jelentheti a magyar és a 
szlovák tanítási nyelvű iskolák összevonása, melyet a törvénytervezet 
sugall. A közös igazgatású iskolákban nagy a magyar részleg veszé-
lyeztetettsége a rájuk fokozottabban érvényesülő asszimiláció miatt, 
ezért a kisiskolák számára ezt a megoldást nem javasoljuk.

A kisvárosok iskolái, központi szerepük miatt kedvező helyzetben 
vannak. Több esetben minden erőfeszítés nélkül szippantják be a 
várost körülvevő települések magyar diákjait, így a környező kisebb 
települések iskoláit a megszűnés felé sodorják. Ezek a városi iskolák 
önmaguk vesztét készítik elő, ha környezetükben felszámolják a 
kisiskolákat, melyek hosszabb távon megalapozhatnák a felső ta-
gozat feltöltését. Mivel a beutazók miatt jelenleg elég diákjuk van, 
vagy nem is foglalkoznak a városban az asszimilálódó fiatal magyar 
családok megnyerésével vagy csak kisebb erőfeszítéseket tesznek e 
téren.  

Javasoljuk, hogy a nagyobb iskolák gondolják át a szomszédos 
településen 1. és 2. évfolyammal működő összevont, kihelyezett 
osztály megnyitását vagy működtetését. A legkisebb diákokat így 
meg lehet kímélni az utazás fáradalmaitól. A központi iskolák gesz-
tusként nyújtsanak szolgáltatásokat ezeknek a kistelepüléseknek pl. 
diákprogramok, fellépések formájában. 

A városkörnyéki iskolák megmentése érdekében lehetőségként 
merül fel, hogy külső forrásbővítéssel, kiváló pedagógusok kiválasz-
tásával megteremtsék a színvonalas oktatás helyi feltételeit, célcso-
portra irányított oktatási programmal és/vagy vonzó, oktatáson 
kívüli szabadidős programokkal. Kedvező esetben a városi iskola 
mellett jó minőségű kisiskola jöhet létre, mely alternatívát jelenthet, 
és vonzó lehet a városi családok számára is.

Mivel fontosnak ítéljük meg a felső tagozattal rendelkező is-
kolák megtartását, csak kivételes esetben, tehetséggondozási céllal 
javasoljuk a magyar gimnáziumokban a nyolcéves osztályok nyi-
tását. Ezeknek az osztályoknak csak akkor van létjogosultságuk, ha 
a régióban van elég diák a tehetségek kiválogatásához, s ha e diákok 
fejlődéséhez az iskola és környezete képes megteremteni bentla-
kással – az anyagilag rászorulók részére ösztöndíjjal – a tehetségek 
fejlődéséhez szükséges kiváló feltételeket.

A szülők kezdeményezzék a városok művészeti iskoláiban, a sza-
badidőközpontokban és a speciális iskolákban a magyar nyelvű diák-
csoportok létrehozását, kielégítve ezzel a magyar iskolák diákjainak 
érdeklődését az iskolában nem elérhető szabadidős tevékenységek 
iránt.

A magyar iskolák minőségi munkájának segítése
Az elemzés során megmutatkozott, hogy a szülők, a pedagó-

gusok és a fenntartók a legtöbb településen elszántak iskolájuk 
megtartására. Amennyiben elszántságukat cselekvési programmá 
formálják, és ehhez helyi anyagi és emberi erőforrásokat tudnak 
mozgósítani, segíteni kell őket célirányos pályázati lehetőségekkel 
terveik megvalósításában.

Ilyen célok pl.:
– a gazdaságilag leszakadó régiókban helyiségek átalakításával 

óvoda, napközi és nulladik osztály létrehozása;
– új módszerek elsajátítása, alkalmazásuk beépítése az oktatási 

folyamatba, más helyen alkalmazott sikeres módszerek átvé-
tele, az ehhez szükséges segédeszközök beszerzése;

– az iskola által fizetett bérleti költségek egészének vagy ré-
szének átvállalása.

Különösen fontos az iskolának a társadalmi környezetével, első-
sorban a szülőkkel való kapcsolatok erősítése. Az iskola propagálja 
munkáját és eredményeit (tesztelések, versenyeredmények, sza-
badidős tevékenységek, szakköri foglalkozások) a szülők és a tele-
pülés lakosai felé közösségi rendezvények, kiadványok formájában, 
faluújságban, a saját vagy a falu honlapján, illetve egyéb internetes 
közösségi felületeken. A szülőkkel való kapcsolattartásnak kétirá-
nyúnak kell lennie. Az építő jellegű kritikák hasznosak tudnak lenni 
az iskola számára.

Egyre több az iskola munkájával szemben igényes szülő, akik – az 
anyanyelvű oktatás mellett – az iskolától elvárják, hogy gyermekük 
minőségi oktatásban részesüljön. A minőségen túl a másik szeg-
mens, ami az iskolaválasztásban fontos a szülőknek: az odafigyelés, 
a kommunikáció, az együttműködés az iskola részéről. Az az iskola, 
ahol megvan a személyes kapcsolattartás, amelyikben ismerik a 
tanulókat és a szülőket (pl rendszeres családi programok kínálata 
által), erkölcsi előnyt és bizalmat élvez a családoknál.

Vannak azonban egyrészt az identitásvesztés határán lévő szülők 
is, akik a többségbe való beolvadással szeretnék gyermeküknek a 
csábító, könnyebbik utat választani, másrészt a mélyszegénységben 
élők, akik közül kevesen tudatosítják, hogy helyzetükből gyermekük 
és családjuk számára a kilábalás és a felemelkedés egyik útja a tudás 
megszerzésén át vezet. A használható tudást pedig az anyanyelvű 
oktatás biztosítja számukra. Ezeket a csoportokat anyanyelvi közös-
ségi programokkal fontos megszólítani.

Az iskolák számára a munkajogi problémák megoldásához hi-
ányzik a segítő célzatú jogi tanácsadás, melyet országos szinten a 
Kerekasztal jogsegélyszolgálata keretei között lehetne megvalósítani.

Az iskolákban hiányoznak a magyar nyelven jól beszélő iskola-
pszichológusok, logopédusok és további, speciális nevelési problé-
mákra szakosodott szakemberek. Bár számuk növekszik, az iskolák 
anyagiak hiányára hivatkozva, lemondanak munkájukról. Egy me-
gyénként szervezett és járásonként működtetett szakemberhálózat 
az iskolák jelentős segítségére lenne a felmerülő nevelési és egyéb 
problémák megoldásában, kiküszöbölésében.

Az iskolatanácsok és polgármesterek célja az legyen, hogy 
olyan talpraesett iskolaigazgatót, illetve óvodavezetőt keressenek 
az intézmények élére, aki láttatja az intézményben folyó munkát, 
akivel együttműködve az iskola felvirágoztatása lehet a cél. Az isko-
latanácsok tevékenységének további feladata a közösség érdekeit 
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és értékeit előtérbe helyező és a minőségi munkára sarkalló, nem 
formális iskolaprogram elfogadtatása és megvalósításának számon-
kérése. Ennek érdekében fontos, hogy az iskolatanács olyan erős, 
belső önkormányzati, jogait érvényesítő szerv legyen, amely az isko-
laprogramban megfogalmazott célok megvalósulását megköveteli 
az iskola vezetésétől. Az iskolatanács tagjai számára hasznos volna, 
ha alaposabb ismeretekkel, megfelelő rálátással és tájékozottsággal 
rendelkeznének mindazon jogkörökről és lehetőségekről, melyekben 
kompetenciákkal rendelkeznek. E téren a Comenius Pedagógiai In-
tézet nyújthat számukra hasznos ismereteket.

Javasoljuk az anyaországi országos (OFI), és a határ menti regi-
onális központokkal való, 2013-ban megkezdett együttműködés 
folytatását az iskolák részére nyújtott szakmai szolgáltatások (tan-
könyv- és szoftverellátás, minőségbiztosítás, roma felzárkóztatás stb. 
területén), és határon átívelő együttműködési programok keretében, 
tréningek, tanácsadás stb. szervezésével.

A magyar iskolák tankönyvellátása több területen fejleszthető. 
Egyrészt elvárásokat kell megfogalmazni a szlovákiai tankönyvkiadá-
sért és forgalmazásért felelős intézmények felé, illetve nyomatéko-
sítani kell a korábban megfogalmazott elvárásokat. A tankönyvírás 
iránt érdeklődő, e téren megalapozott szakmai és módszertani 
tudással rendelkező, gyakorló pedagógusokat segíteni kell a tan-
könyvírás követelményeinek megfelelő tudás megszerzésében. Ki 
kell használni a tankönyvírásra és a tankönyvfordításra szóló felké-
réseket, szorgalmazni kell a hazai magyar tankönyvszerzők által írt 
tankönyvek, munkafüzetek, segédtankönyvek, és a magyar iskoláink 
speciális helyzetét szem előtt tartó módszertani, tanári kézikönyvek 
állami kiadását. A Comenius PI keretei között folytatni kell a 
módszertani kiadványok, segédtankönyvek, munkafüzetek kiadását 
a hiányterületeken. Ehhez anyagi forrásokat kell teremteni az anya-
országi, a szlovákiai kisebbségi és az EU-s pályázati támogatásokból.

A kiváló iskolaprogramok megvalósítása, a színvonalas tan-
órák, a szakkörök, a versenyekre való felkészítés, a gyeremek- és 
diákcsoportok munkájának irányítása terén elért eredmények, az 
iskola közéleti szerepvállalása, a pedagógusok szakmai és anyagi 
előnyökkel járó motiválása esélyt adhat a változásokra, segítheti 
a szülők bizalmát és a magyar oktatási intézmények presztízsét a 
településeken. A pedagógusok munkáját elsősorban a diákok fel-
készítésében elért nevelési és oktatási eredmények minősítik, de 
elismerést szerezhetnek szakmai, módszertani tevékenységgel és a 
közösségi programok minden területén szükséges értelmiségi, köz-
életi jelenlétükkel is. Természetesen, a szakmai tevékenységért és a 
társadalom érdekében végzett többletmunkájukért a pedagógusok 
anyagi és erkölcsi megbecsülést érdemelnek.

Serkenteni kell az iskolák tevékenységéhez kötődő újszerű és me-
részebb programokat, pl. a speciális szabadidő központok kialakítá-
sával a tehetségek számára, vagy a művészeti és a sporttevékenységek 
kiterjesztésére stb. Az iskola vezetése és a fenntartó törekedjen arra, 
hogy a környék legkiválóbb pedagógusait alkalmazza. Adjon helyet 
a rátermett fiataloknak, sőt a konkurens szlovák iskolákban kiváló 
munkájukkal bizonyító magyar nemzetiségű pedagógusoknak is.

Iskoláinkban olyan pedagógusokra van szükség, akik munká-
jukkal példaként szolgálnak környezetük számára, akik képesek 
és hajlandóak is többletmunkát végezni, akik bekapcsolódnak a 
közösségi életbe, akik számára ez nem terhes kötelesség. Sajnos, 
vannak a magyar iskola alkalmazásában álló pedagógusok, akik saját 
gyermeküket sem tartották meg a magyar nyelv és a nemzeti kultúra 
kötelékében. Ma is vannak a magyar óvodákban olyan óvónők, akik 
a többségi, szlovák iskolába irányítják a gyermekeket.

Pék László 
Folytatás a következő számban

A 2015/2016-os iskolai évre beíratott 
elsősök száma a tavalyihoz képest cca. 
100 tanulóval növekszik. Én is annak 
a statisztikának hiszek, amit magam 
hoztam össze – Churchill-lel élve. Távol 
áll tőlem a számok állításának szépítése, de 
valahogyan rendet kellene tenni a számok 
háza táján. Szívet melengető és szép dolog a 
cserkészi szöveg, de igazibb dolog a tények 
könyörtelen tudomásul vétele, tisztelete és 
a felelősségteljes cselekvő magatartás.

Elsősorban azt kell tisztázni: mennyi 
a hatéves tanulók száma, a tényleges el-
sősöké, hány tanuló jár a 0. évfolyamba, 
mennyi a bukott tanulók száma az első 
osztályban, hány tanuló szülei kérnek 
halasztást, hány tanuló képességeit nem 
tartja az iskolai munkára eléggé fejlettnek 
a pszichológus, hány tanuló nincs még 

beíratva az iskolába, holott évei száma 
alapján iskolaköteles. Ezeknek a kérdé-
seknek az ismeretében kell majd szólni 
a ténylegesen iskolába lépő elsősökről. 
Ennek az ideje 2015. szeptember 15. után 
lesz. A februári számok csak tájékoztató 
jellegűek. Februárban azt sem értem, mi 
az a beiratkozási program, hiszen egész is-
kolai évi eredményes és a minőségi nevelő 
munka programjának annak kell lennie.

El kellene gondolkodni, hogy a gye-
rekek „levadászásának” gyakorlatán is, 
aminek következményét a kisiskolák, 
az iskola nélkül maradó kistelepülések 
viselik. A nagy iskolában meg elveszik, 
arctanná válik a gyermek, míg otthon vi-
gyázó szemek őriznék, számon tartanák 
tehetségét, segítenék szellemi növekedését. 
A kistelepülések, a vidék „vérkonzervét” 

nem szabad be- és feláldozni ilyen célo-
kért, hiszen nélküle elfogy az a kevés ma-
gyar is, aki még van!

Boldogult gyermekkorom emlékeiben 
és iskolájában, ahová együtt járt cigány és 
nem cigány, jó és kevésbé fejlett képességű 
gyermek, nem találom színét sem a kü-
lönbbé válás gondolatának. Csak annak, 
hogy a jó képességűek odahajoltak, segí-
tettek a kisebbeknek, a kevésbé jó képessé-
gűeknek. S ennek még a szülő is örült, mert 
lám, gyermekére más feladatokat is rá mert 
bízni az akkor még tiszteletnek örvendő 
pedagógus. Apropó! Tiszteletnek örvendő. 
Mert akinek nem volt, nem tudta magának 
kikövetelni akkor sem, akinek meg volt, 
annak eredményei, munkája, hozzáállása, 
magatartása, szakmai felkészültsége adta 
hozzá az erkölcsi alapot. A mérce ma is 
mérce, a tisztelet ma is tisztelet, azt nem 
tudja kikezdeni még az irigység sem. De 
az etalon maga tehet róla a napi igényes-
ségével, felkészültségével, emberségével, 
a méltányosság gyakorlásával, hogy tisz-
telik. A pedagógusok többsége ilyen: nem 

Beiratkozás 2015/2016
Beiratkozási adatok járásról járásra
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megalkuvó, igényes – elsősorban magához 
az – ami sugárzik, észreveszik a kicsi ta-
nítványok. Szabó Magda írja önéletrajzi 
munkáinak egyikében magyartanáráról, 
hogy mindenkit maximalizmusával nyű-
gözött le: annyit adott és annyit követelt. 
Az adás pillanatában nem számított, kinek 
milyen a képessége. Ám a követeléskor 
belátó és emberséges volt. Régi igazgatóim 
mondták: ne te hajolj le, hanem emeld föl 
a gyermeket. Mekkora különbség a két vi-
láglátás között!

Minek a beíratási program, gondolom, 
ha egész évben a közösség figyelmét ma-
gára vonzó programok folynak az isko-
lában, ha az oda járó gyerekek és szüleik 
elégedettek az iskola nevelésével, odafigye-
lésével, ha szülő és iskola között eredmé-
nyes a kommunikáció a gyermek sikere és 
boldogulása érdekében.

Mit üzennek a számok,  
avagy állapotfelmérés

Vegyük sorra a járásokat. Nincs az 
országban még egy olyan körültekintően 
pontos adatokkal rendelkező ember, mint 
Duray Rezső úr, aki legalább 8–10 éve napra 
pontosan, százalékra kiszámítva küldi a 
Szenci járás iskoláinak gyarapodását, 
fogyását, szállítja a statisztikát. Innen is 
szeretném neki megköszönni a munkát, 
már csak azért is, mert egyedülálló fi-
gyelmet szentel a járás óvodáinak, iskolá-
inak. Elhinném, ha mondaná, hogy talán 
minden kismamát és gyermeket ismer a 
körzetében.

Érdekes módon a tavaly megszűnt 
éberhardi iskola miatt a gyermekek nem 
vesztek el, sőt, a tavalyihoz képest számuk 
8-cal gyarapodott. Azon már el kellene 
komolyan gondolkodni – megérne egy 
esettanulmányt mindannyiunk tanulsá-
gára – mi mozgatta meg a várost a Szenczi 
Molnár Albert MTNY Alapiskolában, 
hogy az elsősök száma a tavalyi 16-ról 25-re 
gyarapodott. A számok azt mutatják, hogy 
a környékbeli iskolákban sem változtak a 
számok, sőt! Tehát más iskolakörzetből 
nem történt „gyermekrablás”. Azért 
fogalmazok ilyen élesen, mert nem egy 
esetben, sőt többnyire kisiskolák esnek 
áldozatul „mohó gyermekszeretetünknek”.

A Pozsonyi és a Pozsony vidéki járás 
két iskolája stabilan tartja beíratott elsőseit. 
Érthető, ha élni és fejlődni akar az iskola a 
fővárosban és annak közelében, a minőség 
kötelezi – ahogy a minőség korparancs 
lenne minden régió minden magyar is-
kolája esetében. A Pozsonyi kerületben a 
tavalyi 84-ről 95-re gyarapodott a beíratott 
elsősök száma.

A Dunaszerdahelyi  járásban ki 
kellene kutatni, idén miért van csak egy 
szem beíratott tanuló Doborgazon a 
tavalyi 8 elsős után, mi lehet az oka a be-
íratott elsősök csökkenő számának Bősön, 
Gellén, Szentmihályfán, Csallóközkürtön, 
Dióspatonyban, Patason, Nádasdon, 
Nagymagyaron, illetve ki figyel oda 
arra, hogy a lúcsi kisiskola bezárja a ka-
puját. Ahol örvendetesen megnőtt az új 
iskolapolgárok száma: Dunaszedahely, 
Komensky utcai iskola, Csenke, Alistál, 
Egyházkarcsa, Hegyéte, Kisudvarnok, 
Ekecs, Tejfalu, Csallóközcsütörtök, Vár-
kony.

A Galántai  járásba 35   -tel több 
tanulója lesz a járás magyar tanítási 
nyelvű iskoláinak. Ahol látványosan nőtt 
a beíratott elsősök száma: Galánta, Jóka, 
Nagymácséd, Vága, Nagyfödémes. Oda 
kellene figyelni Vízkeletre, mi okozta a 
tavalyihoz képest 50%-os csökkenést.

A Nagyszombati kerületben 917-ről 
995-re nőtt a magyar iskolába íratott el-
sősök száma. Ez a gyarapodás a Duna-
szerdahelyi járás magyar iskoláiban 40, a 
Galántai járásban 35 tanuló.

A Komáromi járásban összességében 
számottevő gyarapodás nem történt. 
Iskolánként azért elég nagy a szórás. 
Növekedés: Hetényben 6-tal (7–13), 
Gútán, a Corvin Mátyás MTNY AI-ban 
19-cel (40–59), a komáromi Munka Utcai 
AI-ban 22-vel (66–88), a komáromi Mari-
anumban 6 (27–33), Dunamocson a tavaly 
5, most 13, Naszvadon tavaly 22, most 39, 
Ekelen tavaly 6, most 17 elsős készül ma-
gyar iskolába.

Apadt viszont a gyermekek száma 
a komáromi Jókai MTNY Alapisko-
lában a tavalyihoz képest 22 tanulóval 
(60–38), Ógyallán tavaly 41, most 32, 
Lakszakállason tavaly 23, most 12, 
Csallóközaranyoson tavaly 25, ebben az 
évben 17 tanulót írattak be.

Mi lesz Keszegfalva Lőrincz Gyula 
Alapiskolájával (megvan-e még ez a név?), 
amelyik a járásban a hatvanas éveket 
idéző, első kétnyelvű kisiskola. Ilyen még 
Gömörben sincs!

A Lévai járás 16 alapiskolájában 
számottevő csökkenés nincs. A tanulók 
számának növekedése tapasztalható: az 
ipolysági Pongrácz Lajos AI (25-ről 29-re), 
a nagyölvedi (8-ról 12-re), a zselízi (28-ról 
34-re) alapiskolákban. Járási viszonylatban 
a növekedés 14 tanuló a tavalyi év február-
jához képest.

A Nyitra járásban a zsérei alapiskola 
kivételével mindenhol lesz kiselsős. Zsére 
veszélyben van – már a tavaly sem írattak 

be az első évfolyamba tanulót. Tavaly 
Alsóbodokon, Gímesen és Pogrányban 
nem volt elsős, ebben az évben ez vál-
tozott: járási viszonylatban 11 tanulóval 
szaporodott a magyar iskolások száma. 
Mintha valaki lélekkel járta volna be a 
Nyitra környéki településeket a magyar 
iskolák megmaradása érdekében!

Az Érsekújvári járásban Bény isko-
lájára nagyon oda kell figyelni, mert a 
tavalyi 8 elsőst ebben az évben egy sem 
követi, ahogy Pozba iskolája is veszélyben 
van – ez a második év, hogy nem lesz el-
sőse az iskolának. A mtny ai-ba beíratott 
elsősök számottevő gyarapodása: Udvard 
7-tel (23–30), Köbölkút 10   -zel (11–21), 
Nána 5-tel (6–11), Kisújfalu 6-tal (0–6), 
Érsekújvár 6-tal (41–47) és Ipolyszalka 
9-cel (8–17) több beíratottnak örülhet. 
A fogyásra is figyelni kell pl. Muzslán 
7-tel (25–18), Kürtön 3-mal (16–13), 
Tardoskedden 7   -tel (19–12) és Szímőn 14-
gyel! (26–12). A szímői fogyás a legszem-
betűnőbb, nagyságrendi, de nem hanya-
golható el a tardoskeddi létszámcsökkenés 
sem.

A járásbeli gyarapodás mindössze 8 ta-
nuló, de az aggasztó jelek miatt ennek nem 
nagyon lehet örülni. Sőt! Azonnal ki kell 
kutatni az egyes települések iskolái elsősei 
létszámapadásának okait, a figyelmeztető 
jeleket komolyan kell venni, s tenni kell a 
gyarapodásért.

A Vágsellyei járásban  8 magyar 
iskola található, kevés kivétellel általános  
fogyás tapasztalható a magyar nevelési 
intézményekben, mint  a sókszelőcei és a 
zsigárdi iskolaában 3-3 tanulóval. Sok kicsi 
sokra megy alapon történő a veszteség, 
amit nem pótol számottevő gyarapodás.  
Járási viszonylatban 3 tanulóval van keve-
sebb beíratott a tavalyi évhez viszonyítva, 
ami lényegtelen lenne, ha kiemelkedő 
szaporodás lenne megfigyelhető 1-2 is-
kola esetében. A járás azért is figyelmet 
érdemel, mert  Galánta  elszívó ereje nagy.

A Nyitrai kerületben  a tavalyi év ezen 
időszakához képest ebben az évben 36 
tanulóval többet írattak be a magyar is-
kolába.

A Nyitrai kerületben a tavalyi év ezen 
időszakához képest idén 36 tanulóval 
többet írattak be a magyar iskolába.

A Nagykürtösi járás 8 alapiskolájában 
a beíratottak száma ugyan nem csökkent 
a tavalyi évhez viszonyítva (36-37), ám az 
aggasztó, hogy újból megszűnik egy ma-
gyar iskola – most Inámban! Ipolybalogon 
négy tanulóval csökkent a beíratott elsősök 
száma, Ipolynyéken kettővel. Alacsony 
számok, de nagy veszélyeket rejtenek ma-
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gukban. Nem nagyon vigasztaló, de ör-
vendetes, hogy Csábon 3, Ipolyhídvégen 4, 
Lukanyényén 6, Óváron 3 elsős lesz.

A Besztecebányai kerületben 66 tanu-
lóval kevesebb kezdi meg tanulmányait az 
első évfolyamban mint az elmúlt iskolai 
évben, ami még változhat, mert lehet, a 
szülők figyelmét elkerülte talán gyer-
mekük iskolakezdésének időpontja. Ez is 
példa arra, milyen körülményekkel, álla-
potokkal szembesülnek a kerület iskolái!

A Losonci járásban 19 kiselsőssel 
lesz több a magyar iskolákban ebben a 
tanévben. Gyarapodnak az iskolák: a csá-
kányházi (11 tanuló), a füleki Mocsáry 
Lajos (5), a sídi (15), a nagydaróci (5). 
Elszomorító, hogy a vilkei kisiskolába 
ebben az évben nem írattak be egyetlen 
elsőst sem. Ez a kétnyelvű kisiskola a ve-
szélyeztettek közé tartozik, a megszűnés 
veszélye áll fenn. A füleki II. Koháry István 
Alapiskolában a tanulók száma a tavalyi 
számokhoz viszonyítva 13-mal csökkent.

A régió legnépesebb járása a Rima-
szombati járás. Sehol ennyi kistelepülés 
és kisiskola mint itt: a 36-ból 27, s 36 te-
lepülésen – ahol a népesség számaránya 
meghatározóan magyar – nincs iskola, 
csak kevés helyen óvoda.

Most már teljesen egyértelmű, hogy 
a détéri alapiskola megszűnt, okait saját 
házunk táján kell keresni. Ebben az évben 
a beíratott elsősök száma 68-cal apadt, ami 
elriasztó szám, ám nincs olyan kisiskola, 
ahová ne írattak volna be elsős tanulót. 
A veszélyeztetett iskolák kategóriájába 
tartozik Csíz, Naprágy, Egyházasbást, 
Tajti, ha az iskola tanulóinak összlétszámát 
figyeljük.

Jelentős csökkenés tapasztalható a 
következő települések iskoláiban: Balog-
fala 5-tel (10–5), Cakó 4 (9–5), Dobóca 
9 (16–7), Ajnácskő 7 (13–6), Várgede 
4 (22–18), Feled 12 (36–24), Kálosa 
4 (19–15), Sajószetnkirály 5 (11–6), 
Lénártfala 7 (17–10), Rimaszombat Dúzsa 
út 5 (25–20), Sútor 8 (15–7), Simonyi 6 
(14–8), Nagybalog 5 (13–8). Ez azért is 
aggasztó, mert – Feled kivételével – ezek 
kistelepülések kisiskoláit érintik. Ami még 
aggasztóbb, hogy Szútorban visszatartó és 
meghatározó erők hatnak a tanulók teljes 
alapiskolai végzettsége megszerzésében. A 
település iskoláját 100%-ban cigány/roma, 
ingerszegény környezetből érkező tanulók 
látogatják, óvodája nincs. Valakinek meg 
kellene értetni a település vezetőivel a mű-
velődés fontosságát, kitörési pontként való 
kezelését. Ha egyáltalán ki akarnak törni 
a többszörös elszigeteltségből, hiszen ha 
a tudatlanság és a mélyszegénység beáll, 
újratermeli önmagát.

Gyarapodást könyvelhetnek el a kö-
vetkező települések alapiskolái: Almágy 
7-tel, Rimaszécs 5-tel, Serke 3-mal, de ez 
a növekedés az említett települések isko-
lájában nem okoz változást. Mire is kel-
lene mégis nagyon odafigyelni? Például 
arra, hogy Csízben miért nincs magyar 
nevelési nyelvű óvoda, holott csak ma-
gyar kisiskolája van a községnek, hogy 
Baracán, Pálfalán, Szútorban miért sincs 
magyar óvoda, holott igény lenne rá, hogy 
Radnóton miért nem lehet az óvodát bő-
víteni, holott 2–3 óvodai csoportra való 
gyermek lenne. Kinek a felelőssége, ki mit 
tesz ezért, hogy a jelenlegi állapot meg-
változzon?! Mert nagyon kellene az oda-
figyelés!

A Nagyrőcei járás 5 alapiskolájában 
a beíratott elsősök száma 18-cal kevesebb 
mint tavaly volt. Ez a csökkenés: Harkács 
14 (25–11), Tornalja 5 (72–67) iskoláit 
érinti. Örvendetes, hogy mind a dereski 
kisiskola (2), mind a sajógömöri alapiskola 
(2) gyarapodott, igaz, nem számottevően, 
de ezekben az iskolákban az iskola fenn-
maradása múlhat akár a csekély számú 
gyarapodáson is. Ez azt is jelenti, hogy a 
pedagógusok jelentős erőket módosítottak 
az iskola megmaradása érdekében, illetve, 
hogy a nagy iskolával hatékony és eredmé-
nyes a kommunikáció.

A Rozsnyói járás 14 alapiskolája közül 
9 kisiskola. A beíratott elsősök száma 
nem mutat eltérést a tavalyi évtől. Mégis 
el kell gondolkodni, hogy mi történt 
Csoltón, mert a tavalyi évhez viszonyítva 
7 tanulóval csökkent a beíratott tanulók 
száma, Gömörhorkán 10-ről 3 tanulóra 
apadt az idei beiratkozáskor, Tornagörgőn 
is csak két tanulót, a rozsnyói református 
közösség iskolájába 6 tanulót, tavaly 12-t, 
míg a tavalyinál Dernőn 5-tel, Pelsőcön 
10-zel többet írattak magyar iskolába

Kassa városának egyetlen magyar 
alapiskolája létszámgyarapodást mutat, 
ám a számok mögött nem mindig magyar 
gyermek van. Ez egyrészt örvendetes, 
mert az óvoda, iskola minőségét jelzi, 
másrészt elgondolkodtató, hol vannak a 
magyar gyermekek. Kassa és Pozsony az a 
kevés kivétel, ahol a szülő nem apellálhat 
az iskolaválasztáskor a szlovák nyelv el-
sajátításának problémájára, sem az iskola 
színvonalára. A tavalyi évhez viszonyítva 
5 tanulóval gyarapodott az iskola polgára-
inak száma.

A Kassai járásban az idén megszűnt 
a tornaújfalui magyar alapiskola, ami 
elgondolkodtató és elszomorító akkor, 
amikor a járásban egy új magyar iskola 
nyitja meg kapuját. Az iskola bezárása a 
számokon nem érződik, mert 22 tanulóval 

gyarapodott a járás többi magyar iskolája. 
A buzitai (3), a szepsi (6), a péderi (2), a 
szepsi (6) iskolában megnőtt az elsősök 
száma, illetve Szepsiben 10 elsős lesz az 
újonnan induló egyházi alapiskolában.

A Nagymihályi járásban is 19 tanulóval 
csökkent a beíratott tanulók száma a 
tavalyi időszakhoz képest. Csicserben 
5, Kaposkelecsényben 8, Nagykaposon 
4, Nagyszelmencen 11 tanulóval keve-
sebb lesz a tavalyihoz viszonyítva. Ám 
Deregnyőn 5, Vajánban 3 tanulóval több 
elsős lesz, mint tavaly volt.

A Tőketereb esi  j árásban nem 
számottevő a csökkenés, de a 6 tanuló 
is hiányzik valahonnan és valakinek. 
Gyarapodás észlelhető a bélyi (2), kisgéresi 
(5), szomotori (4), bodrogszerdahelyi (2), 
zétényi (2) alapiskolák esetében.

Sajnos,  Leleszen nem lesz ma-
gyar elsős a jövő tanévben, Bolyban 3, 
Királyhelmecen 13, Nagytárkányban 4 
tanulóval lesz kevesebb elsős az ideinél.

A Kassai kerületben a számok alig 
mutatnak javulást. A helyzetet kicsit 
ismerve ez nem fanyalgás, hanem 
intés: inkább a településeken történő 
kommunikációra kellene odafigyelni, 
a szülőkkel való párbeszédre, a nevelő 
munka minőségére. De ez országosan is 
érvényes.

Összefoglalásképpen akár örülhetnénk 
is a számok alakulásának, hiszen több 
magyar elsős lesz a magyar iskolákban, 
ha nem tudnánk több év, évtized gyakor-
latából, hogy a számok változnak, inga-
doznak. Azt azonban meg lehet állapítani 
a számok ismeretében, hogy a nagymoz-
gások helyett a finom mozgásokra kell 
figyelni: a minőségre! Egy valaminek nem 
szabadna változnia: a magyar pedagógus 
elhivatottságának, a minőségnek, az elkö-
telezettségnek, az önmagunkban való hi-
tünknek. Ha a magunk munkájában nem 
hiszünk, szlovák iskolába visszük amúgy 
is tehetséges gyermekünket, akkor milyen 
példával elöl járunk, mitől leszünk hite-
lesek?! Egy ember hitelrontása egy egész 
közösséget tehet kétkedővé, egy egész 
iskolát és annak áldozatos munkáját hitel-
képtelenné.

A számok élettelenek, fogyást, gya-
rapodást mutatnak. Az élőknek kell a 
számok alakulását befolyásolniuk pél-
dával, kemény munkával, erős személyi-
séggel. S akkor nem kell rettegni, megma-
radunk-e, lesz-e elég gyermek a magyar 
iskolákban, lesznek-e magyar iskoláink, 
anyanyelvünk, kultúránk. De mindezért 
tenni kell!

Ádám Zita
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Változó nemzedék – változó módszerek – e hívószavak jegyében 
zajlott le 2015. február 23–27-ig az SZMPSZ Komáromi Területi 
Választmánya, a Komáromi Regionális Pedagógiai Központ és társ-
szervezői által szervezett szakmai rendezvénysorozat, a XX. Komá-
romi Pedagógiai Napok. A szakmai programok során váltakoztak 
a minden érdeklődőt érintő plenáris előadások és programok, va-
lamint a szakcsoportok különböző helyszíneken, Komárom és a 
környék iskoláiban megvalósuló módszertani napok és szakmai 
programok.

A húsz esztendős jubileumát ünneplő Komáromi Pedagógiai 
Napok megnyitóját már hagyományosan a Duna Menti Múzeum 
dísztermében tartották meg. Az ünnepséget megtisztelte jelenlé-
tével számos közéleti személyiség, és köszöntötte Stubendek László, 
Komárom polgármestere.

Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának 
elnöke köszöntött minden jelenlevőt, s beszédében hangsúlyozta, 
hogy e rangos szakmai találkozó már messze túlnőtte a Komáromi 
járást, hiszen a távolabbi régiókból is óriási érdeklődés van az egyes 
képzések iránt. Mindez annak bizonyítéka, hogy évről évre színvo-
nalas, a pedagógustársadalmat mélyen érintő témák kerülnek az 
egyhetes rendezvény programjába.

Az ünnepi műsorban az ez évi mottónak megfelelően a gene-
rációk mutatkoztak be: óvodások, alap- és középiskolások zenés-
irodalmi műsorát tekinthették meg a résztvevők.

Ezután Fekete Irén felelevenítette az elmúlt húsz év eseményeit. 
Kiemelte a Komáromi Pedagógiai Napok kigondolóját, Ádám Zitát, 
a Pedagógusszövetség alelnökét és az első szakmai napok szervezőit: 
Varga Lajost, a búcsi alapiskola volt igazgatóját, Andruskó Imrét, a 
Selye János Gimnázium igazgatóját és Jókai Tibort, az SZMPSZ Köz-
ponti Irodájának akkori vezetőjét. A minden évben más-más témát 
felölelő rendezvénysorozat felsorolhatatlanul sok szakmai tekintélyt 
láthatott vendégül az elmúlt években, általuk és sok kiváló közéleti 
személyiség által közvetített értékes gondolatokkal gazdagodhattak 
az érdeklődő pedagógusok.

XX. Komáromi Pedagógiai Napok 

Változó nemzedék – változó módszerek
A megnyitó ünnepség 

kiemelt részét képezte a Ko-
máromi Pedagógiai Napok 
főszervezőinek kitüntetése. 
Számos elkötelezett, a köz 
javára önzetlenül dolgozó pe-
dagógus és társszervezőként 
tevékenykedő intézményve-
zető vehette át Fekete Iréntől, 
a Komáromi TV elnökétől, 
Jókai Tibortól, az SZMPSZ elnökétől és Vörös Máriától, az SZMPSZ 
alelnökétől az elismerő emléklapot a pedagógiai napok sikeréért 
végzett munkájukért.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke a közös célok érdekében kialakí-
tott utak fontosságát és értelmét hangsúlyozta, melynek jó példája a 
most jubiláló, 20 éve megvalósuló rendezvénysorozat.

Online gyerekek és offline tanárok – minden változik? Ezzel a 
címmel tartotta meg előadását Tari Annamária pszichoanalitikus és 
pszichoterapeuta Budapestről, aki a pedagógiai napok fő témájának 
megfelelően a szüntelenül változó világban végbemenő generációs 
harcokról beszélt. A különböző generációk szakértője kifejtette véle-
ményét a szemléletváltás szükségességéről a tanár-diák, szülő-tanár 
és szülő-gyerek kapcsolatokban egyaránt. A mai online világban élő 
fiatalok nevelése és tanítása sokkal komolyabb odafigyelést kíván, 
mivel alapvető hiány mutatkozik náluk a pozitív érzelmek és a valós 
emberi kapcsolatok terén. A hatékony eredmények érdekében pedig 
mindenkinek tennie kell – sok türelemmel és megértéssel.

Mintegy 60 pedagógus várta nagy érdeklődéssel a 2015. feb-
ruár 25-én délután megtartott plenáris előadásokat, melyre Ko-
máromban a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában került sor. A 
sokakat vonzó izgalmas kérdéskör – a tanári szerep új kihívásai és 
a netgeneráció – olyan témának mutatkoztak, melyekre a jelenkor 
pedagógusainak égetően nagy szüksége van tanári hatékonyságuk és 
nevelési lehetőségeik bővítése céljából.

Az első előadó, Sebő József budapesti 
tanár és szociológus A tanári szerep új kihí-
vásai c. élvezetes előadásában nagy szakérte-
lemmel részletezte a tanári professzionalizmus 
jegyeit, melyekkel a jelenkor pedagógusai az 
igényeknek megfelelően próbálnak azono-
sulni. Óriási kihívás ez minden tanár számára, 
ugyanis a követelményrendszere nagyon szé-
leskörű és szinte a végtelenségig fokozható. 
A legfontosabb ismérvek: a szakértelem, a 
technológia értése, a pedagógiai know-how/
átadás/ képessége, szervezési kompetencia 
és együttműködés, rugalmasság, mobilitás, 
nyitottság, tudás, kreativitás, motiválás, team-
munka, együttműködés az érdekeltekkel, 
élményközpontú pedagógia, differenciálás, 
tehetséggondozás… Változó világunkban 
együtt kell változnia a pedagógusnak és a 
pedagógiai módszereknek ahhoz, hogy ha-
tékonyan fel tudják venni a harcot az online 
generáció nevelésében és oktatásában meg-

n Feket Irén

n A megnyitó közönsége
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jelenő újszerű problémákkal. Mindehhez kapcsolódnak a pedagógia 
új kihívásai is: az élethosszig tartó tanulás, a menedzser és terapeuta 
szerep betöltése, az alkotó légkör megteremtése, a tanulás tapasz-
talásra építése, a jelenségek elemzésének készsége, az önfejlesztő 
attitűd és az állandó önművelés kényszere, valamint, hogy nem a 
pedagógus az egyetlen ismeretforrás… Sebő Józseftől azt is megtud-
hattuk, milyen tulajdonságokkal rendelkezik a sikeres tanár. A lista itt 
is végtelen. Csak néhány a legfontosabbak közül: dinamikus, magas 
energiaszintű, szociálisan érzékeny, extrovertált, intuitív, kreatív, 
szórakoztató, optimista, dús fantáziájú, divergens gondolkodású, 
a diákok szükségleteit érzékelő… Leszögezhetjük, hogy a minden 
feltételnek megfelelő pedagógus univerzális lény, s nincs nála komp-
lexebb személyiség.

A délután második előadója, Földes Petra tanár és mentálhi-
giénikus szintén Budapestről érkezett, és témájával maximálisan 
kapcsolódott a pedagógiai napok nyitóelőadásához, ahol Tari An-
namária pszichoterapeuta az online gyerekek és offline tanárok 
kérdéskörét elemezte. Földes Petra az Egy megkerülhetetlen kihívás: 
Netgeneráció az iskolában című előadásában folytatta a neves pszi-
chológus által felvetett téma részletezését. Megtudhattuk tőle, mi-
lyen viszonyban vannak a digitális eszközökkel az X, Y és Z generáció 
képviselői, milyen képességekkel rendelkeznek az információk fel-
dolgozása terén, s mindezek hogyan befolyásolják az egyének társas 
kapcsolatait. Érdekes volt összevetni az egyes generációk láthatóan 
eltérő viselkedésmintáit, melyet az előadónő neurológiai szem-
pontból is megvilágított a jobb és bal agyfélteke működése alapján. 
Ugyanakkor vázolta azt is, hogy a diákjaink, azaz a netgeneráció 
esetében milyen problémákkal kell szembenéznünk az oktatási-ne-
velési folyamatban éppen a jobb és bal agyfélteke kölcsönhatásának 
fejlődési hiányosságai miatt, ugyanis a digitális eszközök használata 
közben a gyerekek idegrendszere nem kap elég ingert. A megismerő 
funkciók is változnak – az információ feldolgozásának sebessége nő, 
mélysége csökken, a figyelem kitartása csökken, de terjedelme nő, a 
rövid távú memória teljesítőképessége nő, a hosszú távúé csökken 
–, így a tanároknak a pedagógiában is új kihívásoknak kell megfelel-
niük, hogy tudatosan fejlesszék a diákokat a gondolkodás tanulása, a 
jobb olvasás, jobb matematikaeredmény, és egyáltalán, a jobb telje-
sítmény elérése érdekében. Ehhez pedig nem 
kell más, mint több bukfenc, néptánc, tár-
sasjátékok és sok-sok művészeti tevékenység, 
melyek által a gyerekek idegrendszere meg-
kapja azokat a szükséges ingereket, melyek 
egészséges fejlődését biztosítják.

XX. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai 
rendezvénysorozatának záróakkordjaként az 
OTP Fáy András Alapítvány O.K. Központ-
jában, budapesti kihelyezett képzésen ve-
hettek rész az érdeklődők.

Az OTP Fáy András Alapítvány célja, hogy 
pénzügyi és gazdasági ismereteket juttasson 
el a diákokhoz. Ennek eredményeként tudatos 
és eredményes pénzügyi és gazdasági ismeret, 
szemléletmód alakulhat ki a fiataloknál, amely 
által az alapvető információk birtokában, a 
felnőtt élethez szükséges döntésképes, jövő-
tudatos aktív polgárként hagyják el az iskolát, 
az életkornak megfelelő ismeretekkel és ké-
pességekkel felruházva.

Az O.K. Oktatási Központ Budapest 
diplomáciai negyedében, a patinás Benczúr 
utcában található. Szakmai tevékenységét az 

Esélyt a Jövő generációjának! mottó jegyében folytatja, s középpont-
jában az alap- és középiskolás diákok, valamint tanáraik pénzügyi, 
gazdasági és gazdálkodási ismereteinek ingyenes bővítése áll. A kí-
vülről patinás épület belül modern stílusával rögtön rabul ejti és 
elkápráztatja az odalátogatókat. A környezet ösztönző és magával 
ragadó. Az edutainment (education + entertainment – oktatás + 
szórakoztatás) a puritán, de ízlésesen berendezett, legmodernebb 
audiovizuális eszközökkel, modern eszközparkkal ellátott tanter-
mekben, szakképzett trénerek vezetésével zajlik. Saját fejlesztésű 
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási oktatási anyagot használnak fel 
oly módon, hogy a tréningszerű elemeket tartalmazó modulok 
mindegyike eleget tegyen a szórakoztatva tanításnak. A tréningekre 
jellemző „közös nevező” az a módszer, amely megkülönbözteti ezt 
a képzési formát a hagyományos értelemben vett szakképzéstől. 
Saját fejlesztésű tananyagaik szakmai munkájuk eredménye, de 
összhangban van a nemzeti tantervvel is. Inspiratív oktatási mód-
szereket alkalmaznak, melyek középpontjában az interakció áll. Az 
évfolyamonkénti ismeretanyag a diákok valós igényeire épül. Elsőd-
leges céljuk az élményszerzés, ez alapozza meg a tudásátadást. Az 
alap- és középiskoláknak szóló szórakoztató tréninganyagok mellett 
többek közt a sport, divat, média, környezetgazdálkodás és az üzlet 
viszonyaival, valamint a pénz evolúciójával is megismerkedhetnek az 
idelátogató csoportok. Az OTP Fáy András Alapítvány O.K. Központ 
programjainak pillérei a tréningek, foglalkozástervek és a szabadidős 
programok. Az idelátogató csoportoknak egy teljes körű játékos, 
oktatással és kulturális ismeretszerzéssel egybekötött egész napos 
aktív kikapcsolódást biztosítanak.

Az itt látott és megismert tudásanyag szerves részét képezheti a 
Pénzügyi ismeretek (Finančná gramotnosť) oktatási standardjainak.

A kihelyezett szakmai képzés 41 résztvevője, elsősorban intéz-
ményvezetők, élményekben gazdag napot tölthettek el Budapesten. 
Az edutainment módszernek és a közvetlen légkörnek köszönhe-
tően gyermeki lelkesedéssel vettek részt a tréningeken. Hasznos 
ismeretekkel felvértezve tértek haza, a mihamarabbi visszatérést 
tervezgetve iskoláik tanulóival.

Lacza Aranka és Eőzse Viktória

n Köszönet az elodoknek
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A jubileumi, XX. Komáromi Pedagógiai Napok egész programját, 
valamint a Fekete Irén TV elnök és segítőtársai által összeállított 
szakcsoportok továbbképzéseit a sokoldalúság, az igényesség, a mi-
nőség, a kitűnő szervezés jellemezte és végig nagy érdeklődés kísérte. 
A hét folyamán hozzávetőleg 1 200-an jelentek meg az előadásokon 
és foglalkozásokon.

A központi téma más-más módon való megközelítésére széles 
választék állt az óvónők, tanárok és intézményvezetők rendelkezé-
sére. Az óvodai neveléstől kezdődően az alap- és középiskolákon át 
a művészeti iskoláig mindenki megtalálhatta a számára legmegfe-
lelőbbet. A kiváló magyarországi és hazai szakemberek előadásai, a 
szakmai tréningek, mesterkurzusok mellett a régió néhány alap- és 
középiskolájában folyó korszerű munkaformákba is betekinthettek a 
résztvevők. (Vörös Mária)

Az egyes szakcsoportokban, illetve iskolai módszertani napokon, 
tréningeken folyó munkáról a csoportvezetők beszámolói által ka-
punk képet.

Modern módszerek – ősi tudás címmel és a tartalmat is kifejező: 
A mozgásfejlesztés lehetőségei a néptáncoktatás eszközeivel alcímmel 
valósult meg a Komáromi Pedagógiai Napok alkalmával már hagyo-
mánynak számító néptáncoktatás, amelynek a Magyar Pedagógusok 
Háza adott otthont. Ezen a továbbképzésen 27 pedagógus vett részt, 
összesen 17 intézményből. Idén Ölvecky Árpád helyett felesége, 
Ölvecky Kalmár Mónika vette át az előadó szerepét. Az előadás 
és a foglalkozás nagyon hasonló volt, mint az előző években, így 
nem okozott csalódást a már visszajáró pedagógusoknak sem. Az 
egész délelőtt nagyon dinamikus volt, és a néptánc közösségformáló 
erejének köszönhetően vidám hangulatban telt.

A foglalkozás egy kis elmélettel indult, de a legnagyobb részét a 
gyakorlati munka töltötte ki. Megismerkedhettünk a népi játékok 
testnevelésben is alkalmazható változataival, ami segíti a gyermekek 
ritmusérzékét, tánckészségük fejlődését, és javítja a mozgáskoor-
dinációjukat. A foglalkozáson kitértünk a táncközbeni eszközhasz-
nálatra is pl. különféle kendők, babzsákok, dobok alkalmazására, 
amit ki is próbálhattunk a tánctanulás során. Betekintést nyertünk 
a néptánctanítás rejtelmeibe, megismerkedtünk a mozdulatelemzés 
alapfogalmaival, a mozgó test többszólamúságával, a táncelem fo-
galmával. Közelebb kerültünk a néptánc tanításának módszeréhez, 
segítséget kaptunk a koreográfiák összeállításához, a terek kialakítá-
sához, a lépések lebontásához, ami segítséget nyújthat pedagógiai 
munkánk során. (Pézman Enikő)

Változó világ – Változó kommunikáció – a gordoni kommuni-
káció „titka” címmel tartott szakmai foglalkozást Simonné Zachar 
Anna pszichopedagógus, Gordon-tréner. A tréningen résztvevő 17 
pedagógusnak lehetősége volt betekinteni a gordoni kommunikáció 
világába nemcsak elméleti síkon, de játékos formában is. Ezáltal 
oldottabb hangulat kerekedett, és közelebb kerültünk egymáshoz. 
Ízelítőt kaptunk, hogyan ismerhetjük fel a gyerek problémáját, ho-
gyan közeledjünk felé tanácsokkal, érzéseink kifejezésével és nem 
utasítással. Az elfogadás, érdeklődés, támogatás mind-mind alapfo-
galmai a gordoni kommunikációnak.

Szembesülhettünk saját fejlesztendő területeinkkel is, ami sze-
mélyiségfejlesztő foglalkozásnak is nagyon hasznosnak bizonyul 
mind pedagógusnak, mind gyakorló szülőnek. (Leskó Mónika)

XX. Komáromi Pedagógiai Napok

Módszertani napok, szakmai tréningek
Fejlett érzelmi intelligenciával a változásokért volt a címe annak a 

Kaló Sándorné Gabriella egészségfejlesztő, mentálhigiénikus vezette 
színvonalas szakmai tréningnek, amelynek a Jókai Mór Alapiskola 
adott helyet február 24-én. Résztvevői gyógypedagógusok, óvónők, 
zenepedagógusok, valamint alapiskolai alsó- és felső tagozatos peda-
gógusok voltak.

„Hiszek abban, hogy a tanár személyisége a tanulás legfontosabb 
eleme, fontosabb, mint a tudása, fontosabb, mint azok a módszerek, 
amiket használ” (Carl Rogers). E mottó tükrében zajlott a foglal-
kozás, mely hangsúlyozta a pedagógus személyiségének fontosságát. 
Elemeztük és értelmeztük az érzelmi intelligencia összetevőit, ami 
személyiségünkhöz és a másokkal való kapcsolatokhoz, a társas 
tudatossághoz kötődik. Trénerünk rávilágított mindkét összetevő 
fontosságára, hiszen a pedagógiai munkában központi szerepet ját-
szik a személyiség. A foglalkozás központi témája négy fő területet 
érintett:

– érzelmi információk megértésének képessége;
– képesség a gondolkodásnak az érzelmek segítségével való 

előremozdítására;
– képesség az érzelmek jelentésének megértésére;
– képesség az érzelmek kezelésére.
A nap folyamán izgalmas és tartalmas előadással, közös foglalko-

zásokkal és tapasztalatcserével vázoltuk fel, hogy mennyire fontos az 
önismeret fejlesztése.

A tréning célja az volt, hogy tudatosítsuk, milyen hatással van 
az érzelmi intelligencia az emberi kapcsolatok minőségére, a stressz-
helyzetek kezelésére, magatartásunkra, ami nagyban meghatározza 
pedagógiai munkánk eredményességét. (Skuta Szilvia)

A Változó módszerek és örök értékek a pedagógiai bábjátékkal 
című előadásra érkezőkkel telt meg a Pedagógusház nagyterme feb-
ruár 24-én. Józsa Éva soproni bábművész megismertetett a bábjáték 
eredetével, illetve a keleti és európai bábjáték különbségeivel. Meg-
tudtuk, a művészet fontossága:  „élni segítsen és élni tanítson!”. Csak 
akkor beszélhetünk kultúráról, ha van transzcendens vonatkozása. 
Fontos, hogy a gyereknek olyan világot mutassunk, hogy érezzék, 
érdemes felnőni. A médiákból kapott kész képek nem igazán segí-
tenek a valós világ érzékelésében. A bábok mágikus erővel bírnak, 
segítenek a gyerekben levő feszültségek feloldásában. Engedjük a 
gyerekeket játszani, s a játék során „kijátsszák” magukból a megélt, 
s számukra érthetetlen történéseket. Rendkívül fontos a jelenlét 
minősége, a megélt dolgok minősége. Kiégett és elfáradt lélekkel 
nem nagyon lehet játszani, ezért mi, pedagógusok törekedjünk a 
kiégés elkerülésére. Az előadás második részében ízelítőt kaphattunk 
a művészeti terápiák fajtáiból: drámaterápia, zeneterápia, vizuális 
terápia, mozgásos terápia. Persze, mindennek megannyi ágazata 
létezik, sajnos az időhiány miatt az előadó a különböző területekre 
nem igazán tudott kitérni. Délután módunkban állt néhány gyakor-
lati előadást megnézni, illetve ötleteket kaptunk a „fenti” és „lenti” 
világ szemléltetésére.

Józsa Éva a világ minden táján megfordult, ahol magyar szót 
hallani. Rendkívül megnyerő modorával, közvetlenségével és szaktu-
dásával magával ragadta a hallgatóságot. Szívesen válaszolt a kérdé-
sekre, s tanácsaival segítette a kollégák munkáját. Aki pedig ez ideig 
nem mert a bábokkal játszani, az erőt kapott ahhoz, hogy bátran 
alkalmazza a módszert a mindennapokban.
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A kollégák a következő észrevételeket közvetítették a szervezők 
felé:

– „Nagyon színvonalas, sok új információt és ihletet adó 
előadás volt.”

– „Ilyen odaadó és felkészült előadókra van szükségünk 
többször is, hogy erőt, tudást és feltöltődést kaphassunk.”

– „Ilyen fantasztikus előadóra van szükség, aki EMBER. 
Maximálisat nyújtott nemcsak szakmailag, emberileg is. 
Érték volt az egész napban!”

A fenti hozzászólások és észrevételek csak töredékei az érzésnek, 
értéknek, hitelességnek, mit azok kaphattak, akik részt vettek az 
előadáson. Szinte minden kolléga a folytatást várva indult haza 
délután, illetve annak reményében, hogy a nyári egyetemen újra 
találkozhatnak Józsa Évával. (Szabó Kinga)

A pedagógiai napok keretén belül adódott a lehetőség a tanárok 
számára, hogy a kassai Thália Színház színészeivel egy nem minden-
napi interaktív tantermi foglalkozáson vegyenek részt a hidaskürti 
Magán Szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett részlegén. A foglal-
kozás az Akárkik – Te! címet kapta.

Az iskola nagytermében a „Tháliások testközelből” izgalmával 
várta a találkozást a színészekkel, Lax Judittal, Szabadi Emőkével, 
Varga Líviával, Havasi Péterrel, Madarász Mátéval, Forgács Miklóssal 
és Czajlik Józseffel mintegy 10 diák is. Egyikük sem tudta, mi vár 
rá, így igazán érdekesnek ígérkezett a napi program. Az interaktív 
foglalkozás főszereplői a tanulók voltak, a jelenlévő tanárok csak 
megfigyelőként vehettek részt.

A körben ülve kezdődő foglalkozás a kötelesség – felelősség fo-
galmak boncolgatásával kezdődött. A tanulók példákkal illusztrálva 
elmondhatták, mit jelentenek számukra ezek a fogalmak. Miután 
kicsit feloldódtak, kezdetét vette a színészi előadás.

A diákok nézőként helyezkedtek el, egy színésznő pedig egy 
néma részletet mutatott be nekik. A tanulók feladata volt kitalálni, 
véleményezni, vajon miről szólhatott a részlet, ki milyen érzést látott 
a színészen, mit akarhatott kifejezni pár perces játékával. Miután 
a diákok ezt is megbeszélték a színészekkel, a jelenetet teljes egé-
szében megtekinthették. Az előadás menetében a tanulók bizonyos 
részeknél megnyilvánulhattak, így tulajdonképpen az ő kezükben 
volt az irányítás, hogy merre haladjon tovább a történet. A megrázó 
érzéseket megjelenítő előadást követően a diákok előbb közösen, 
majd a színészekkel külön vonulva értelmezhették a látottakat, pár-
huzamot vonva a foglalkozás kezdetén elhangzott véleményekkel, 
valamint saját meglátásaikkal. A tanulók az interaktív foglalkozást 
követően még hosszasan elmélkedtek a látottakon, a tanárok pedig 
betekintést nyerhettek diákjaik gondolataiba, véleményeibe, követ-
keztetést vonhattak le a látottakból.

Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is számos ha-
sonló érdekes, tanulságos, motiváló előadáson vehetünk részt a Ko-
máromi Pedagógiai Napok keretén belül! (Huszár Ambrus Rita)

Az oktatás és nevelés az iskola alapvető küldetése mindenkor 
– csupán a két egymástól elválaszthatatlan feladat módszerei vál-
toznak nemzedékről nemzedékre. Ehhez kapcsolódott két bemutató 
óra, melyeken az  Eötvös Utcai Alapiskolában, illetve a Marianum 
Iskolaközpontban vehettek részt a pedagógusok. A zenei nevelés és 
testnevelés tantárgyak nevében is benne foglaltatik a nevelés elsőd-
legessége az oktatással szemben, és éppen e nevelési jellegnél fogva 
elképzelhetetlen, hogy a két tantárgy tanítási órái ne az élménysze-
rűség és a játékosság jegyében teljenek.

A 4. osztályban megvalósuló, Érték, élmény, művészet címmel 
meghirdetett zeneórát Orsovics Ivett zenepedagógus tartotta. Be-
mutatta, hogy heti egy alkalommal milyen lehetőségek nyílnak a 
zenei nevelés órán az élményszerzésre, a zenei ismeretek elsajátítá-
sára, a zenével való nevelésre és a zene megszerettetésére.

„Ahogy Kodály Zoltán is hangsúlyozza, én is fontosnak tartom, 
hogy az új ismereteket mindig ismert anyagból, hangzás és tapaszta-
lati úton figyeltessem meg és tanítsam. Az éneklés, a zenei ismeretek 
elsajátítása és a zenehallgatás mellett a furulyajátékot is bekapcsolja 
a tanítási órák menetébe. A bemutató órán az éneklés mellett jelen 
voltak a játékos gyakorlatok és feladatok, az ismétlés, a hallás és 
a belső hallás fejlesztése, valamint egy új dal tanítása. A közösen 
ismételt dó-pentachord dalokon keresztül fokozatosan tértünk át 
a la-pentachord hangkészletre, melyre az új dal épült. A daltanítás 
(Kis kece lányom) betűkottáról történt, melyet a gyerekek kellő 
megalapozással, kottakép segítsége nélkül, könnyedén játszottak el 
hangszeren is (furulyán)“ – mondta Orsovics Ivett.

Az óra megható mozzanata volt, amikor a hallgató kollégák is 
bekapcsolódtak a megtanult dal éneklésébe, s így megszólalhatott 
Kodály Zoltán bicíniuma, melyet az óravezető Orsovics Ivett csupán 
zenehallgatásként tervezett, azonban sokkal nagyobb élményt nyúj-
tott az élő, közös éneklés.

Bemelegítés és fegyelmezés játékosan címmel tartott testneve-
lésórát a 6. osztályban Melicher Andrea. A bemutatóóra célja az 
volt, hogy a pedagógusok betekintést nyerjenek a testnevelésóra 
bevezető részébe, amelynek feladata nemcsak a gyermek szerveze-
tének optimális előkészítése (az izmok, szalagok, a vérkeringés, az 
idegrendszer, az anyagcsere-folyamatok fokozott működési szintre 
hozása), hanem a tanulók érdeklődésének felkeltése, játékigényük 
kielégítése, valamint a testnevelésóra jó munkahangulatának meg-
teremtése.

Melicher Andrea a fenti céloknak és követelménynek megfelelő 
bemelegítő játékokat mutatott be tanulóival: labda-háború, vonal-
fogó fit labdával és kosárlabdával, valamint ugrókötéllel és frizbivel 
végzett gyakorlatok.

A pedagógusok figyelemmel kísérhették a csoportszervezés, 
valamint a játék irányításának különböző módjait, beletekinthettek 
a testnevelő tanár segédeszköztárába, megfigyelhették jelzéseit, 
módszereit, hogyan kommunikál a tanítványaival, hogy a tornaóra 
játékosan és élvezhetően teljék. Az órát tapasztalatcsere követte. 
(Kálosi Gabriella)

Mesterkurzus ifjú fuvolisták és tanáraik részére címmel valósult 
meg február 24-én Vagyon István mesterkurzusa a komáromi Művé-
szeti Alapiskola koncerttermében.

Vagyon István a Győri Nemzeti Színház zeneigazgatója, első fu-
volása, szólamvezetője. Szent István Díjas fuvolaművész, aki 35 éven 
keresztül volt tanára a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészet-
oktatási Intézménynek. Növendékei számos országos fuvolaverseny 
első helyezettjei, különdíjasai. Közülük többen kerültek zenei pályára. 
Rendszeresen koncertezik és tart mesterkurzusokat.

A mesterkurzuson ez alkalommal kevesebb kolléga vett részt, 
mivel iskoláinkban a fuvola – általános tanárhiány miatt – nem 
nagyon elterjedt hangszer. 17 résztvevő – tanár és diák – között jelen 
lévő 10 aktív résztvevőnek köszönhetően azonban nagyon hasznos 
és jó mesterkurzusnak lehettünk résztvevői. A mestertanár sokévi 
pedagógusi tapasztalata, elbűvölő egyénisége, óriási szakmai isme-
rete, szemléletes tanítási módszere, zeneirodalmi jártassága színessé, 
vonzóvá és motiválóvá tette a zenetanítást mind a gyerekek, mind 
pedagógusaik számára. (Szalay Szilvia)

„Semmit nem tudok megtanítani senkinek, csak megteremteni 
számára azt a környezetet, amelyben tanulni képes.” Ezzel a Carl Ro-
gers idézettel kezdte A szlovák nyelv oktatása a tanulókat aktivizáló 
tansegédeszköz, az „Élő képek” segítségével című előadását Skabela 
Rózsa a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában, szerdán délelőtt.

A résztvevők az előadó nevét hallva játékra, ötletekre számí-
tottak. Várták, hogy a kissé megfakult módszertani csomagjukat 



14 Pedagógusfórum  n  XX. Komáromi Pedagógiai Napok – Műhely

felfrissítik új, inspiráló ötletekkel, megoldásokkal. Ugyan az előadás 
nem a módszertani és gyakorlati tudás átadására, megszerzésére 
irányult, a résztvevőknek mégsem kellett csalódottan távozniuk.

Skabela Rózsa irigylésre méltó lelkesedéssel beszélt a módszer 
múltjáról, jelenéről, és beharangozta várható jövőjét is. A több mint 
20 év gyakorlata és módszertani tapasztalatai nem engedik, hogy egy 
jó ötletet és bevált módszert – amely ennyire komplexen motiváló, 
fejlesztő, kreatív, gondolkodtató és hatásos – hagyjunk feledésbe 
merülni, és a fiatal kollégák elől az ismeretlenségbe süllyedni.

Ahhoz, hogy a módszer újra éljen, nem kell leporolni a régi faliké-
peket, mert azóta újak, modernebbek, korszerűbbek készülnek. Vál-
toznak az idők, de egy valami örök: az alsó tagozatos pedagógiából 
nem hiányozhat a játék. Skabela Rózsa a módszertani központ most 
indított új képzésében sok játékot, játékosságot ígért a kollégáknak. 
A képzésre jelentkezők és résztvevők megkapják az új „Élő képek” 
faliképsorozatot és egy módszertani gyűjteményt. Mindezek segít-
ségével az alsó tagozatos szlovákórák (de akár a felső tagozatosok 
is) megtelhetnek újításokkal, főként a tanulók kreativitásán és a 
feszültségmentes helyzeteken alapuló, játékos nyelvtantanítással.

Ha mindez sikerül, akkor valójában megteremtjük azt a környe-
zetet, melyben Rogers szerint a tanuló, a mi esetünkben a szlovákiai 
magyar gyerek majd szlovákul is tanulni képes. (Kosár Mónika)

 A Régiónk múltja és jelene című bemutató órára – melynek 
tartalmát már a Komáromi Pedagógiai Napok programjában is 
olvashattuk: Ismerkedés a régió kulturális nevezetességeivel az IKT 
eszközök alkalmazásával a III. és IV. osztályban – február 25-én került 
sor a szentpéteri Kossányi József Alapiskolában.

A 3. és 4. osztály tanulói interaktív módszerekkel ismerkedtek 
meg régiónk kulturális nevezetességeivel. A bemutató órát Fekeč 
Péter alsó tagozatos tanító vezette, aki nagy gyakorlattal rendelkezik 
a technikai eszközök használatában. A 60 perces tanítási óra kere-
tében a tanulók az interaktív tábla játékos feladatainak segítségével 
fokozatosan közelítettek szűkebb földrajzi régiójuk felé: Szlovákia, 
Nyitra megye, Komáromi járás, majd Komárom és Ógyalla után 
Szentpéter kulturális és történelmi nevezetességeit ismerhették meg.

Az interaktív feladatokat szórakoztató csoportmunkák (puzzle, 
képfelismerés) is kiegészítették, melyeket a tanulók nagy élvezettel 
végeztek. A tanítási óra végén tabletes feleltető rendszer segítségével 
a tanulók új ismereteinek ellenőrzését is nyomon követhette az órán 
jelenlevő 12 pedagógus. A bemutató óra után szakmai megbeszélés 
következett, majd a szakmai nap a szentpéteri falumúzeum megláto-
gatásával ért véget. (Lacza Aranka)

Modern módszerek az irodalomtanításban Petőfi Sándor ver-
seivel címen tartott bemutató órát a Kereskedelmi és Szolgáltató 
Szakközépiskolában Tóth Ivett, az iskola magyartanára. Az órán 
a kereskedelmi szak 3. évfolyamának tanulói foglalták össze az adott 
tananyagot innovatív módszerekkel.

Az óra célja volt élővé tenni a verset – a tanulók érdeklődését 
felkelteni a vers iránt. A motiváció sikeres volt, mivel a tanárnő a ta-
nulók életviteléből, a mai kor hatásaiból merített. Mindezt mozgal-
massá, izgalmassá és látványossá is tette. Az óra folyamatában meg-
jelent a keresztrejtvény, a kooperatív munkaforma, a drámajáték, és 
a digitális kommunikációs eszközök használata.

A tanulók nagy lelkesedéssel készítettek Facebook profilt Pe-
tőfi Sándornak, ahol alkalmazták a róla megszerzett ismereteiket. 
Plakátot készítettek egy-egy költeményéről, melyet a többieknek 
ki kellet találniuk és idézniük. A média kikerülhetetlen hatása ott 
lappang diákjainkban. Ezt felhasználva a tanulók alkotói munkát 
kaptak, amelyben megdolgoztatták fantáziájukat, szókincsüket és 
szereplési készségüket. Mónika show formájára készültek fel a Miért 
nem szerethette Kukorica János Iluskát? című témából.

Jó volt látni, hogy a diákok aktívak voltak és lelkesen dolgoztak. 
Az órát egy értékelő beszélgetés követte. A résztvevő magyar szakos 
pedagógusok az órát pozitívan értékelték, s egyöntetűen azon a vé-
leményen voltak, hogy a tanulók életére gyakorolt hatásokat bele 
kell szőni az oktatás folyamatába az érdeklődés felkeltésének érde-
kében. (Skuta Szilvia)

A komáromi Műszaki Szakközépiskola adott otthont annak a be-
mutatóórának, melynek célja a modern eszközök használata, témája: 
Interaktív grafika a rajzoktatásban – Animáció készítése tableteken 
készült rajzokból, interaktív tábla segítségével

Czifra Éva pedagógus, a bemutató órát az IKT eszközök haszná-
lata és a rajz tantárgyon belüli felhasználási módja köré építette fel. 
Az óra lényegét így foglalta össze: Egy nagyon egyszerű, és mindenki 
számára hozzáférhető programmal dolgoztunk, lépésenként bemu-
tatva a munkafázisokat.

Az óra első részében arra kerestük a választ, mi az interaktivitás, 
mitől lesz interaktív a tablet és a tábla. Bevezetésként röviden ismer-
tettük a felhasznált programok működését és alkalmazhatóságát a 
tanórákon. Bemutató óránk anyaga elsősorban a szakközépiskolás 
grafika vagy rajz szak tantárgyai keretében, illetve az alapiskolás 
rajzórákon hasznosítható.

A bevezetés után sorra vettük az óra témájához kapcsolódó 
fogalmakat, új kifejezéseket, a tanulókkal pedig röviden átismé-
teltük a feladathoz tartozó ismeretanyagot. Az ismétlést követően 
megbeszéltük a gyakorlati feladatot, amit bemutatni szándékoztunk 
az órán. Tableteken rajzolt geometrikus kompozíciókból interaktív 
tábla segítségével készítettünk számítógépes videó animációt. A 
diákok az Autodesk rajzprogrammal, tableten készítették el azt az 
5–10 fekete-fehér és színes, geometrikus kompozíciót, amelyeket 
később felhasználtunk az animációhoz. Ezután a grafikákat számító-
gépre is átvittük, majd az interaktív táblán beillesztettük a videóba. 
Az animáció a zene ritmusára, meghatározott sebességgel egymás 
után vetített képsorokból állt, amelyet az óra végén videó formá-
tumban mentettünk el. Az órát 60 percesre terveztük, ez idő alatt 
készült el az animáció, amelyet a bemutató végén együtt megnéz-
tünk és értékeltünk.

Az órát beszélgetés követte, amelyen megvitattuk a programok 
felhasználási módjait, illetve az interaktív tábla és a tabletek vál-
tozatos használatát a rajzórákon. A beszélgetés során inspiráló, új 
ötletek is születtek egy esetleges későbbi előadáshoz.

Az intézményvezetők szakmai fórumára 2015. február 26-án 
került sor a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában, Komáromban. 
Örvendetes tény, hogy 17 intézményvezető fontosnak érezte ezt a 
képzést, s nem csak a Komáromi járásból, de a távolabbi régiókból is 
érkeztek igazgatók. Hiszen két olyan téma került terítékre, amelyek 
minden magyar tannyelvű oktatási intézmény és vezetőik számára 
kiemelt jelentőségű.

Az iskolai dokumentációk vezetésében a helyes nyelvhasználat, 
elsősorban a szlovák terminológiának megfelelő magyar szakkife-
jezések pontatlan alkalmazása okozza a legtöbb problémát, s ezek 
megbeszélésére jó alkalmat adott Vörös Máriának, az SZMPSZ alel-
nökének Kétnyelvűség a közoktatásban c. előadása. Az intézményve-
zetők megosztották egymással tapasztalataikat, s a témában sokéves 
gyakorlattal rendelkező előadó segítségével igyekezték tisztázni a 
vitás kérdések megoldását.

Ezután egy tréning következett Vass Vilmos egyetemi docens ve-
zetésével, Változó vezetői kompetenciák és a tanuló szervezet címmel. 
Hogyan tudja az intézményvezető a közös tanulást irányítani? – E 
kérdéssel indította a foglalkozást az előadó, s vázolta a kreativitás, 
a gondolkodás és a tanulás szervezeti szintű kapcsolódási pontjait. 
Milyen feltételek szükségesek a közös tanuláshoz? A jó vezetéshez 
milyen tudás, képesség és attitűd kell? – Az intézményvezetők cso-
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portokra osztódva, ilyen mélyreható kérdésekre keresték a megfelelő 
válaszokat egy részletes gondolattérkép elkészítésével, majd közösen 
megbeszélték az egyes kompetenciákat és kölcsönösen kiegészí-
tették vázlataikat.

A következő körkérdésben mindannyian kifejthették vélemé-
nyüket arról, mitől jó egy iskola. Teljes volt az összhang, szinte 
minden intézményvezető azonosan vélekedett: szükséges a saját 
arculat, jó programok, együttműködő tantestület, gyermekközpon-
túság, lehetőségek tárháza, szervezett, pozitív légkör, újítások, és 
természetesen a jó vezetés. A foglalkozásvezetőtől megtudhatták, 
hogy a kutatások alapján a jó iskola legfontosabb tényezőjének az 
iskola légköre minősül.

Végezetül visszatértek a képzés első kérdéséhez, s immár össze-
állt a teljes kép: a kreativitást, gondolkodást és a tanulást összekötő 
elemek: a vezetés, a gyermek és a kölcsönös bizalom.

Minden intézményvezető elégedetten távozott a tréningről, s 
többen elismerték, hogy bizony, számos területen fejleszteni kell 
még kompetenciáikat, ha igazán jó vezetők akarnak lenni. (Lacza 
Aranka)

Változó nemzedékek – örök értékek, a Komáromi Pedagógiai 
Napok címe volt a hívószava annak a kihelyezett rendezvénynek, 
mely Hetényen, a Tarczy Lajos Alapiskolában valósult meg. A Kincs-
keresőkre épülő szakmai napra 18 pedagógus jelentkezett a járás 
különböző szegleteiből. Fő előadója Szanyi Mária néprajzkutató, 
pedagógus volt, aki előadása első részében bemutatta a helytör-
ténet tanításának lehetséges beépítését egy-egy tantárgyba, egy-egy 
modulba. A második részben megismertetett a kutatás lehetséges 
módjaival és a feljegyzésekkel és gyűjtéssel szemben támasztott 
követelményekkel, a cédulázás módszerével, melyek nagyban segítik 
a pedagógus és gyermek közös munkáját. A Kincskereső táborokban 
a gyerekek által készített cédulákból be is mutatott néhányat.

A nap további részében az idén már 10. alkalommal megrende-
zett Kincskeresők – regionális értékeket kutató diákok konferenciáin 
elhangzott előadásokból kaptunk ízelítőt. A búcsi Henzel Dániel 
pergős előadásával a meteorológia rejtelmeibe vezetett be minket. A 
komáromi Eötvös Utcai Alapiskola diákjai a szekeres gazdák történe-
tével foglalkoztak, a madariak pedig azon helytörténeti kutatómun-
káikat ismertették, amelyekkel az évek folyamán bemutatkoztak 
a Kincskeresők országos konferenciáin. A felkészítő pedagógusok 
(Polonicky Tamás, Henzel György, Mácsodi Anna, Fiser Angéla) 
röviden tájékoztattak bennünket arról, hogy milyen módszereket 
használnak a felkészülés során. Kun Ferencz, aki a Rákóczi Szövet-
séget képviselte a szakmai napon, egy korábbi konferencián pedig 
zsűritagként vett részt, elismeréssel nyilatkozott a Kincskeresőkről.

A nap hátralévő része a helybeli iskoláé volt. Czibor Angelika, 
a Tarczy Alapiskola igazgatóasszonya és Rancsó Andrea pedagógus 
részletesen bemutatták iskolájuk gyakorlatát: a helytörténet be-
építésének módjait a Tarczy Alapiskola programjába. Bemutatták 
az iskola pedagógusai által írt és kiadott munkafüzetet, amelyhez 
egy DVD-változat is tartozik. Ez utóbbi segítségével a résztvevők 
bepillantást nyerhettek a munkafüzet feladataiba és a tanulást segítő 
interaktív társasjátékba.

Az iskola diákjai, Rancsó Kamilla és Lucza Ákos felkészítőjük, 
Rancsó Andrea irányításával vezették végig a módszertani nap részt-
vevőit az iskola folyosóján lévő helytörténeti kiállításon, amelynek 
állandó része az iskola névadójának élete és hetényi kötődése, a 
minden évben megújuló időszaki kiállítás pedig az adott év helytör-
téneti projektjéhez kapcsolódik. Miközben a diákok a nagyszülők, 
dédszülők korosztályánál kutatják a választott témát, mindig elő-
kerülnek a tárgyi emlékek is. Ezekből a tárgyakból, fényképekből, 
dokumentumokból készül el az iskola folyosóján a kiállítás, amelyet 
rendszerint december elején, a Tarczy Napok keretében nyitnak meg. 

A kutatási eredményeket a Kincskeresők konferenciáján mutatják 
be, és amikor a témát minden oldalról körüljárták (addigra már 
bővülnek és elmélyülnek a témával kapcsolatos ismereteik), jelent-
keznek vele a TUDOK-ra is. Legitóbb a Németországba elhurcolt 
hetényi leventelányok és leventefiúk sorsáról hallhattunk előadá-
sokat, hozzájuk kapcsolódott a kiállítás is.

A szakmai nap kísérőprogramjaiban az iskola tanulói és a ven-
dégdiákok hidaskürti Lukovics László által feltalált Jomili kockákkal 
kockázhattak, Keszegh Ildikó nevelőnővel hetényi azsúrt varrhattak, 
Kotiers Éva tanító néni vezetésével pedig egy kicsit néptáncolhattak.

A finom ebéd után a Lilla Galériában lévő kiállítást mutatták 
meg az érdeklődőknek, mely Hetény első írásos említésének 940. 
évfordulója alkalmából készült. Anyagának nagy részét az iskolai 
kiállításokra begyűjtött tárgyak alkotják.

A szakmai nap vendége volt Magyari Ferenc, Hetény polgár-
mestere, Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere (akivel 
a helytörténeti kutatómunka folyamán ismerkedtek meg az iskola 
diákjai – felmenőit Hetényből telepítették ki Magyarországra) és 
felesége, Galácz Anikó, magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár, 
dr. Lukács Ferenc és Kun Ferencz helytörténészek a Rákóczi Szö-
vetségtől, dr. Gaál Ida a Duna Menti Múzeumból, Huszár László a 
Szlovákia Magyar Közművelődési Intézet igazgatója, Lacza Tihamér 
tudománytörténész és csapata, valamint Dékány György és felesége 
a helyi Csemadok képviseletében. A szakmai napot megtisztelte 
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke és Fekete Irén, a Központi Iroda veze-
tője, a Komáromi TV elnöke, akik elismerően szóltak az iskolánkban 
és szakmai napon tapasztaltakról. (Rancsó Andrea)

A 20. alkalommal megrendezett Komáromi Pedagógiai Napok 
pedagógiai előadásai és továbbképzései sorozat is rámutattak arra, 
mennyire változik a világ, az új generáció oktatásához új módsze-
rekre van szükség, s ahogy a Tóra 613. számú törvénye mondja, 
„minden nap, mindenkinek tanulnia kell.“

A hagyományokhoz híven idén is a  komáromi Eötvös Utcai 
Alapiskola adott otthont az innovatív pedagógiai módszernek 
számító Drámaóra alapiskolás tanulókkal című rendezvénynek, a 
drámapedagógiai képzésnek, bemutató órának. A képzést Hrbácsek-
Noszek Magdaléna: Zsidó hagyományok Galántán és környékén 
c., a közelmúltban megjelent könyvének bemutatója előzte meg. 
A szerző bemutatta a galántai zsidó közösség életét a 20. század 
első felében. A résztvevő pedagógusok pontos képet kaptak a 250 
éves galántai hitközségről, az emlékezők nehéz sorsáról. Betekintést 
nyertek a hatalmas szellemi hagyatékkal, kultúrával rendelkező nép 
fájdalmáról, mely sohasem halványul el.

A könyvbemutató felvezetőként szolgált Olasz–magyar történet 
c. drámaórához, melyet dr. Előd Nóra budapesti drámapedagógus 
tartott az iskola 9. évfolyamos tanulóival.

A foglalkozáshoz egy dokumentumfilm valós története adta az 
ihletet. A főhősnő Milanóban él, boldog családban. Erősen az apára 
fonódva, olasz katolikus szellemben nő fel. A szülei halála utáni 
lakásfelszámolásban, legnagyobb döbbenetére, olyan dokumen-
tumokra bukkan, melyből kiderül, hogy az apja zsidó volt, és volt 
egy első családja Magyarországon, amelyet kiirtottak. Mária tehát 
megtudja, hogy volt egy testvére, akiről semmit sem tud, az apjának 
volt egy másik élete és személyisége. Mindez erősen megrázza őt, 
döntenie kell, hogy elfogadja-e a testvért, vagy elzárkózik előle, nem 
vesz róla tudomást.

A tanulók a játék során többször kerültek olyan helyzetbe, hogy 
nyilatkozniuk kellett, felvállalják-e zsidó származásukat, a felejtést 
vagy a megbocsátást tartják-e elfogadhatónak, mennyire tudják 
átérezni a 13 éves testvér lágerhalálát.
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A nehéz döntést végül mindnyájan meghozták, diákjaink több-
sége úgy érezte, a múltat, a gyökereket nem lehet, nem szabad meg-
tagadni.

A drámanap befejező gondolatát egy közmondás adta Hrbácsek-
Noszek Magdaléna könyvéből: „Nem az a zsidó, aki zsidónak vallja 
magát, hanem az a zsidó, akinek a gyerekei zsidónak vallják ma-
gukat.“ (Kovács Tünde)

Február 26-án valósult meg a Szakmai előadással és növendék-
hangversennyel egybekötött mesterkurzus ifjú zongoristák és tanáraik 
részére a komáromi Művészeti Alapiskola koncerttermében.

A Pécsről érkező kurzusvezető, Megyimóreczné Schmidt Ildikó 
31 éve elkötelezetten tanít alap-, közép- és felsőfokon. Magyaror-
szági zongoratanárok részére akkreditált továbbképzéseket tart. 
Diákjai felvételt nyertek a budapesti és a grazi zeneakadémiára, 
valamint számtalan országos és nemzetközi versenyen értek el elő-
kelő helyezést. A köztudatba a „Virtuózok” elnevezésű komolyzenei 
vetélkedő által – mint Boros Misi, az I. kategória győztesének tanára 
– került be. Számos kitüntetéséből néhány: az Oktatási Minisztérium 
Nagydíja, Apáczai Csere János Díj, Varró Margit Díj, A Nemzet Tehet-
ségeiért minisztériumi díj stb.

A zongora mesterkurzust – mint minden alkalommal – most 
is nagy érdeklődés kísérte. Pozsonytól Léváig, de Magyarországról 
is – Győr és Szentendre – számos Művészeti Alapiskola képviseltette 
magát, összesen 60 fő, tanárok és diákjaik. A diákok közül hárman 
aktív résztvevői voltak a mesterkurzusnak.

A szakmai nap egy rövid, de témájában nagyon hasznos, aktuális 
problémákat elemző és útmutatásokat adó előadással kezdődött. 
Ezt követte az aktív résztvevőkkel való foglalkozás.

A nap záróaktusa egy rövid növendékhangverseny volt, melyen 
a kollégák nagy meglepetésére és örömére a mestertanár két sikeres 
növendéke, Boateng Kármen Stephany és Boros Misi adott egy egy-
órás hangversenyt.

A kollégák nagy szeretettel fogadták a mestertanárt és növendé-
keit. Elismeréssel nyilatkoztak a magas fokú magyarországi hangszer- 
és zenetanításról. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden résztvevő 
elismeréssel nyilatkozott a Mesterkurzus színvonaláról, előadójáról 
és növendékeiről. Nagy élmény volt számukra az „ifjú művészekkel” 
való személyes találkozás és a nap zárását szolgáló hangverseny. 
(Szalay Szilvia)

A drámapedagógia a 20. század egyik reformpedagógiai talál-
mánya, amely teljesen eltér a megszokott frontális tanítástól. A 
drámapedagógia lényege, hogy a tanulókat kizökkentjük általa a 

megszokott terükből, környezetükből. Hiszen mindenki ismeri azt 
a mondást, hogy játszva tanul az ember. Fontos, hogy a gyerekeket 
bevonjuk az órába, a tanulásba, a szereplésbe. A diákokat aktivizálni 
kell, hogy az órákon ők is főszerepet kapjanak.

A Műszaki Szakközépiskola első osztályos diákjai kipróbálhatták 
magukat egy dráma óra keretén belül. A főszerepet az órán ők 
kapták meg.

Előd Nóra vezetésével A magyar–olasz történet c. foglalkozás ke-
retében egy fantasztikus, felejthetetlen drámaórának voltak részesei 
iskolánk diákjai és tanárai.

Az órának 24 diák volt aktív szerepelője. Kipróbálhatták magukat 
az iskolapadokon kívül is, részesei lehettek egy nem hétköznapi 
tanításnak. A diákok körben ültek, majd többször is helyet cseréltek 
egymással, felállhattak, leülhettek, rajzolhattak, írhattak, véleményt 
nyilváníthattak. Továbbá érvelhettek, vagy akár cáfolhattak a meg-
adott szituációkkal kapcsolatban, s eközben szóbeli kommunikációs 
feladatokra válaszoltak, azaz játszva voltak gondolkozásra késztetve. 
Témájuk az órán egy olasz–magyar történet feldolgozása volt. A 
témát egyénileg, együtt, és csoportos feladatként is meg kellett olda-
niuk. Sikeresen megbirkóztak minden feladattal, kérdéssel, állítással. 
A feldolgozott történet érzelmeket, gondolatokat, reakciókat váltott 
ki a tanulókból. A háromórás képzés alatt a diákok sikeresen helyt-
álltak. Segédeszközök is álltak rendelkezésükre, ilyenek voltak pél-
dául az előre elkészített rajzlapok, fényképek, hangfelvételek. A tanár 
magnó és projektor segítségével vetítette ki a további segédanyagot.

A drámapedagógia egyik célja, hogy személyiségformáló ereje 
is legyen az óráknak. Milyen az ember, milyen legyen az ember? A 
válaszok többfélék, a drámapedagógia, azaz a drámaórák válasza 
erre a kérdésre, hogy a diákok képesek legyenek önálló döntéseket 
hozni, s ezekért felelősséget vállaljanak.

Az iskolánkban megrendezett drámaóra elérte a célját, a diákok 
nemcsak sikeresen oldották meg a feladatokat, nemcsak aktívan 
dolgoztak, játszottak, hanem élvezték is az órát. (Mocsi Mária)

A tartalmas beszámolók magukért beszélnek: mindegyikből ki-
olvasható a Komáromi Pedagógiai Napok sikere. Nem véletlen, hogy 
töretlen lendülettel érte el a 20. évfolyamát. Bár nem bocsátkoztunk 
ismétlésekbe, összegzésként elmondhatjuk, hogy a beszámolók, 
miközben kifejezték reményüket a folytatásra – nem egyszer az elő-
adóval, tréningvezetővel való újbóli találkozásra, külön köszönetüket 
fejezték ki Fekete Irénnek, a Komáromi TV elnökének a gördülékeny 
szervezésért és gazdag szakmai program megvalósításáért.

A beszámolók alapján összeállította Szanyi Mária
A rendezvények képei megtalálhatók az SZMPSZ honlapján: www.szmpsz.sk 

n Boros Misi, a virtuóz n Drámapedagógia interaktív elemekkeln Hetényen táncoltunk
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A Dunaszerdahelyi  
Általános Iparos 

Inasiskola  
múltja és jelene

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utca 
21. szám alatt működő szakközépiskola, 
a volt „inasiskola”, később szakmunkás-
képző intézet hosszú múltra tekint vissza. 
Falai közt több mint 50 esztendeje folyik 
oktató-nevelő munka. Fiatalok ezrei 
tanulták ki az egyes szakmák fortélyait, 
szereztek szakmunkás bizonyítványt, ill. 
1992-től az ügyesebbek, a bizonyítani és 
tenni akarók érettségi bizonyítványt is. 
Az elmúlt fél évszázadban mi képeztük a 
régió kitűnő szakembereit – autószerelő, 
villanyszerelő, asztalos, kárpitos, fodrász 
és varrónő szakmákban.

A „változások“ évei után az iskola 
élére Molnár Ilona igazgatónő került. Új 
szellem költözött az iskolába, a tenni akarás 
szelleme. Dinamikus fejlődés kezdődött, az 
oktatás lépésről lépésre korszerűsödött. 

Az 1990-es években a megváltozott 
társadalmi feltételek, és a munkaerőpiac 
új elvárásai nemcsak az egyes szakmák 
változásait idézték elő, de a négyéves 
érettségivel végződő tanulmányi szakok 
bevezetését is eredményezték. A vál-
tozások következtében az 1991-ben 
alapított Leány-szakközépiskolánk és a 
több évtizede működő Szakmunkásképző 
Intézetünk egyesítésével létrejött 2001-
ben a Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített 
Középiskola. 2009-től viszont iskolánk 
hivatalos neve már Szakközépiskola.

Tehát a megalapítás óta az iskola lé-
nyeges változásokon ment keresztül és 
egy modern iskolarendszerű, korszerű, az 
iskolán belüli és kívüli szakképzéssel rendel-
kező oktatási és nevelési intézménnyé nőtte 
ki magát.

Kínálatunk az alapiskola végzős 
diákjai számára
A hagyományos szakmákon kívül a 

modern munkapiac igényeit is kielégítő 
szakmák és szakok közül választhat az alap-
iskolát sikeresen befejező diák.

4 éves, érettségivel végződő szak-
jaink: kereskedelem és vállalkozás – szako-
sodási lehetőség banki tevékenységekre, 
idegenforgalomra; műszaki és informatikai 
szolgáltatások az elektrotechnikában, mű-
szaki és informatikai szolgáltatások a gé-
pészetben; ruhatervezés, lakberendezés; 
kozmetikus és sminkes.

3 éves szakmunkás szakok: autósze-
relő, fodrász (arcápolás, smink, manikűr, 
pedikűr), villanyszerelő, varrónő. 

Itt a tanulók a szakképzést a szakma 
munkaterületének megfelelő gazdálkodó 
szervezetnél, vállalatnál, illetve az iskola 
által működtetett korszerű műhelyekben 
végzik.

Felnőttképzés is folyik az iskolánkban. 
2 éves felépítményi szakok szak-

munkások számára: gépészet, hajkozme-
tika, elektrotechnika.

2 éves felépítményi szakok érettségi 
után: gazdasági informatika, számító-
gépes hálózatok műszerésze, kozmetikus 
és sminkes.

Mit nyújt az iskolánk?
Diákjaink piacképes tudásának meg-

alapozásához hozzájárul az informatikai, 
szakmai idegen nyelvi és gyakorlati isme-
retek megszerzése. Ezért nagy hangsúlyt 
fektetünk diákjaink számítástechnikai és 
idegen nyelvi ismereteinek bővítésére. Jól 
felszerelt informatikai hátterünk (oktatás 
interaktív táblán) felhasználásával, magas 
szintű oktatásunkkal ECDL, EBC*L, ECL és 
CISCO vizsgákra való felkészítő vizsgaköz-
pont vagyunk.

Felkaroljuk a tehetséges diákokat, és 
ösztönözzük őket a társadalomtudományi 
és nyelvi versenyeken való részvételre, ill. 
szakmai megmérettetésekre hazai és ha-
táron túli rendezvényeken is. Különösen 
büszkék vagyunk az ZENIT elektronikai 
versenyen elért országos eredményeinkre.

A szűkebb értelemben vett iskolai te-
vékenységünket különféle ünnepségek, 
sporttevékenységek, osztálykirándulások, 

nyelvi és tanulmányi kirándulások, rend-
szeres kiállítás- és színházlátogatások szí-
nesítik.

Nyitottságunkat bizonyítja, hogy 
évente egyszer, december hónapban 
minden érdeklődő előtt megnyitjuk ka-
puinkat, s bárki megismerheti képzési 
struktúránkat, órát látogathat, bepillantást 
nyerhet iskolai életünkbe.

Változatlan célkitűzésünk olyan fi-
atalok képzése, akik mesterségükben 
alapos elméleti és gyakorlati ismereteket, 
jártasságot szereznek, mely elsősorban 
a munkaerőpiacon való érvényesülést, 
valamint az állandó szakmai fejlődést, 
továbbképzésben való részvételt teszi 
lehetővé számukra.  

Milyen értékekre nevel  
az iskolánk?
Az iskolai oktatási programunk célki-

tűzéseivel párhuzamosan valósítjuk meg 
a nevelési célokat; olyan értékeket köz-
vetítünk, mint a szakma és a szak iránti 
szeretet, közösségi élet, magyarságtudat, 
kiművelt emberfő, fogékonyság a szakma 
iránt, a sport szeretete.

Intézményünk több mint félévszázados 
múltja, gazdag jelene, sokszínű oktató-
nevelő munkája, melyet képzett pedagó-
gusaink biztosítanak, és legfőképpen a 
végzett diákjaink 85%-os elhelyezkedési 
aránya a munkaerő piacon garancia szá-
munkra a jövőnket tekintve. 

Bódis Lívia szakképzéshelyettes 
Az iskola honlapja: www.sosds.sk 

n Tanulóink az iskolai elektrotechnikai 
versenyen

n Folyik a munka a gyakorló 
szépségszalonban

n Kozmetikus 
és sminkes 
tanulóink 
munkája

n Fodrászaink 
alkotása
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A dunaszerdahelyi Műszaki Szakközépiskola egyike a vá-
rosban található azon tizenegy középfokú tanintézménynek, 
melyeknek napi szinten kell megfelelniük az új kihívásoknak, s 
kivívniuk a leendő diákok érdeklődését. A műszaki tudományok 
és a technológiák rohamos fejlődésével lépést tartani nem kis 
feladat; az eredmények viszont önmagukért beszélnek.

Tanintézményünk nagy múltra tekint vissza. Már a múlt 
század utolsó évtizedeiben is képeztünk szakmunkásokat az 
elektrotechnika és a nehézgépipar számára. Az iskola a nyolc-
vanas években az egykori Tesla cégnek képzett ki szakmunká-
sokat, később a Komáromi Gépipari Szaktanintézet kihelyezett 
intézményévé váltunk. Amikor a társadalmi változások után 
lehetőség adódott, 1991-ben önállósultunk.

Fő profilunk az elektrotechnikai és a gépészeti szakok 
voltak, de az igényekre reagálva nyitottunk olyan szakmák felé 
is, mint a hentes, a mészáros vagy a varrónő, sőt adminisztratív 
dolgozókat is képzünk. Kínálatunk az évek során egyre bővült, 
ma már a hároméves szakmunkás-bizonyítvánnyal végződő 
szakmák mellett négyéves képzést is nyújtunk, illetve tovább-
képzésre is szakosodtunk, főképp az elektroműszerész és a 
gépész szakmákon belül. 2009 szeptemberében számítógépes 
hálózatkezelő szakot indítottunk.

Haladó korunkban, amelyben egyre nagyobb teret hódít 
a technika világa, a szakemberképzés területén az oktatás-
ügynek is reagálnia kell erre a gyorsütemű fejlődésre. Szűkebb 
régiónkban a Dunaszerdahelyi Műszaki Szakközépiskola is 
arra törekszik, hogy a nálunk végzett szakemberek sikeresen 
megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Ennek érdekében 
iskolánk bevezette a legmodernebb technológiák oktatását a 
szakképzésben.

Diákjaink minden évben előkelő helyezést érnek el a ZENIT 
szakmai versenyen elektrotechnikai és gépészeti irányzatban 
egyaránt.

Az elmélet és a gyakorlat összhangjában
Műszaki Szakközépiskola, Dunaszerdahely

Iskolánkban az oktatás két fő irányzatra összpontosul: elekt-
rotechnikára és gépészetre.

Az elektrotechnikán belül hároméves elektroműszerész 
szakot és négyéves számítógép rendszerek műszerésze, vala-
mint elektrotechnikai műszerész szakokat oktatunk.

Az ide jelentkező fiatalok megtanulják a műszaki rajzok 
olvasását, az épület-villanyszerelés alapjait. Saját jól felszerelt 
műhelyeinkben széleskörű gyakorlati tapasztalatokra tesznek 
szert, amit sikeresen tudnak kamatoztatni az elektrotechnikai 
ágazatokban.

Környékünk egyedüli szakközépiskolájaként rendelkezünk 
az intelligens épületfelügyeleti rendszer oktatásához szükséges 
feltételekkel. Ezt a rendszert a diákok megtanulják programozni 
és felügyelni számítógép és internet segítségével.

Iskolánk prioritásai közé tartozik az ipari automatizálás 
területén alkalmazott pneumatikus rendszertechnika oktatása, 
valamint a programozható automaták (PLC) vezérlésének és 
működési elvének elsajátítása. A számítógépes hálózatok mű-
szerésze szakon, a diákok megismerik a számítógép szerkezetét, 
valamint a számítógépes hálózatok felépítését és felügyeletét.

A környéken mi vagyunk az egyetlen iskola, ahova azok a 
tanulók is jelentkezhetnek, akik valamilyen oknál fogva nem 
fejezték be az alapiskolát. Ők a kétéves gépészeti termelés 
szakot választhatják.

A gépészeti szakok fő irányvonala a fémforgácsolás. A 
tanulható mesterségek kétéves szakon a gépészeti termelés, 
hároméves szakon a fémmegmunkáló, négyéves szakon a 
gépbeállító.

Az iskola vezetése az elméleti oktatás mellett a gyakorlati 
képzést is biztosítja. A diákok elsajátíthatják az esztergályozás, 
a marás, a fúrás és a köszörülés legbonyolultabb műveleteit 
is, hogy bármilyen alkatrészt el tudjanak készíteni. Megismer-
kednek a fémek tulajdonságaival, az acélok hőkezelésével, a 
forgácsoló szerszámok használatával. A hagyományos forgá-
csolási eljárásokon kívül elsajátítják a legmodernebb techno-
lógiát, a gépek számítógépes irányítását – a CNC technológia 
napjaink legproduktívabb, legpontosabb gyártási eljárása.

A számítógépes alkatrésztervezést nálunk a Pro Desktop 
program segítségével tanulják meg. Ez a program lehetővé 
teszi az alkatrész háromdimenziós modelljének megalkotását, 
gyártási rajzok készítését, valamint statikai és dinamikai számí-
tások elvégzését.

Az elméleti oktatás a jól felszerelt szaktermekben történik. 
Nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulóink már a pályájuk 
kezdetén komoly gyakorlati és elméleti tudással rendelkez-
zenek.

Az idegen nyelveket tanulóink az új és tágas, a modern igé-
nyeket kielégítő nyelvi laborban sajátíthatják el. Megtanulnak 
németül és angolul kommunikálni.

A szaktantárgyakat a gépészeti szakteremben, a mérés 
szakteremben és az infóteremben oktatjuk.

Az internet hozzáférhetőség a diákok számára az egész 
iskola területén ingyenes, így rengeteg új információhoz jutat-
hatnak, bővíthetik tudásukat.



19Szakképzésünk    n  Pedagógusfórum

A modern szakemberképzés elengedhetetlen feltétele, hogy 
a szakoktatás a lehető legmodernebb gépeken, berendezé-
seken és szoftverek felhasználásával történjen. A gyakorlati 
oktatást az iskolánk saját, jól felszerelt tanműhelyeiben biz-
tosítja. Az elektrotechnikai szakok gyakorlati oktatása az is-
kola főépületében történik. Itt találhatók szakműhelyek, ahol 
szakoktatók irányításával tanulóink megtanulják a legújabb 
technológiai folyamatokat. Elsajátítják a különböző egysze-
rűbb és bonyolultabb elektrotechnikai áramkörök tervezését, 
szimulálását, nyomtatott áramkör létrehozását. Ezeket az áram-
köröket természetesen el is készítik, miközben megtanulják a 
működésüket.

A gépészeti szakmák gyakorlati oktatása különálló szak-
műhelyekben történik. Diákjaink a dunaszerdahelyi járás 
legjobban felszerelt oktatóműhelyében sajátítják el a fémfor-
gácsolás technológiáját. Első évben a kézi fémmegmunkálás 
fortélyaival ismerkednek meg, majd beavatjuk őket az eszter-
gályozás és marás titkaiba, a legelterjedtebb fémforgácsolási 
eljárások módszereibe. A gépészeti oktatás kicsúcsosodása a 
számítógép-vezérlésű CNC gépek programozása és irányítása. 
Ezeken a 21. századi automata gépeken mutatkozik meg a 
gépi forgácsolás igazi szépsége.

A minőségi oktatás bizonyítéka, hogy ott vagyunk a legtöbb 
szakmai témájú versenyen, például a ZENIT-en, ahol diákjaink 
sikeres eredményeket értek el, megállták a helyüket az or-
szágos fordulókon is.

A továbbképzéshez szükséges, hogy figyelemmel kísérjük 
a szakmák fejlődését. Éppen ezért részt veszünk valamennyi 
tematikus kiállításon, tanulmányi kirándulásokat (exkurziókat) 
szervezünk tanulóink számára.

A végzős diákok a munkáltatók részéről kívánt legmaga-
sabb elvárásoknak is megfelelnek. Az ügyes tanulóink előtt 
nyitva állnak a főiskolák kapui, végzőseink mintegy 20–25%-a 
valamilyen felsőfokú intézményben folytatja tanulmányait.

Tanulóink a szakkörök színes skálájából válogathatnak ér-
deklődésüknek megfelelően. Működnek különféle szakmai 
tárgyú érdekkörök, nyelvi körök, matematikai szakkör. Min-
denki megtalálhatja a számítását. Ha a fizikai erejét szeretné 
fejleszteni, rendelkezésére áll a torna- és konditerem.

Iskolánk Dunaszerdahely ipari zónájában, a város zajától 
távol, a Karcsai úton található. Bár kicsit távol van a városköz-
ponttól, mégis könnyen megközelíthető. Reggelente ingyenes 
autóbuszjárattal juthatnak el ide a tanulóink, a tanítás befeje-
zése után, délután pedig óránként indul vissza az autóbusz az 
állomásra.

Szívesen várjuk a diákokat a tőlünk nagyobb távolságra 
lévő alapiskolákból is, elszállásolásuk a Dunaszerdahelyi Építé-
szeti Szakközépiskola diákotthonában történik. Az ésszerű táp-
lálkozás feltételeiről napközben az iskolai büfé gondoskodik. 
A négyféle menüből választható ebédet attraktív éttermünkben 
fogyaszthatják diákjaink.

Az iskolánkban tehát valamennyi feltétel biztosított, hogy a 
végzőseink jó szakemberekké váljanak, hogy a munkapiacon 
az egyre erősödő konkurenciaharcban megállják a helyüket. 
Mivel az oktatott szakok és a végzős diákjaink iránt a munka-
adók részéről nagy az érdeklődés, az iskola jelenleg nem tervezi 
új szakok bevezetését vagy valamelyik szak megszüntetését.

Paulík Éva
Az iskola honlapja: http://www.sostds.sk/

Partnerünk a média
Magán 
Szakközép- 
iskola, 
Diószeg

Iskolánk, a diószegi székhelyű Magán Szakközépiskola 
alapítója és tanárai már 2003 szeptemberétől fáradoznak 
azon, hogy színvonalas oktatást biztosítva évről évre lehe-
tőséget adjanak az anyanyelvükön tanulni vágyó magyar 
diákoknak. Mint minden szakközépiskola, mi is négyéves, 
érettségi vizsgával végződő tanulmányi szakokat kínálunk 
a végzős alapiskolások részére. Kínálatunkban a következő 
tanulmányi szakok szerepelnek: gépészet, digitális média 
grafikus, kereskedelmi akadémia valamint műszaki és infor-
matikai szolgáltatások a gépészetben. 

Évfolyamonként egy tanulócsoport/osztály működik, 
a szaktantárgyakat kis csoportokban oktatjuk. A felkészítés 
interaktív táblával, kivetítővel felszerelt klasszikus tanter-
mekben, valamint speciális szaktantermekben történik 
(informatikai, grafikai, gazdasági, méréstechnikai terem, 
stúdió). Intézményünk a londoni székhelyű International 
Education Society által minősített iskola; a tanulók a minősí-
tésről szóló tanúsítványa világszerte elfogadott.

Szakmai partnereink: RTVS – Pátria Rádió, Szabad Újság, 
Műszaki Egyetem Pozsony, Műszaki Egyetem Nagyszombat, 
Medial Net s.r.o., Jokermedia s.r.o. (munkatársaik rendszeres 
szakmai felkészítést biztosítanak tanulóinknak).

Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző ta-
nulmányi és sportversenyeken (TUDOK, középiskolai szakte-
vékenység, angol és német nyelvi olimpia, Wordprocessing, 
szavalóversenyek, szlovák nyelvi verseny, fotózás), ame-
lyeken a tanulók bizonyítják rátermettségüket és jártassá-
gukat az egyes szakterületeken.

Az iskolaév folyamán számos rendezvényt szervezünk, 
amelyek egy részét testvériskoláinkkal, a Tatabányai Integ-
rált Szakiskolával és a nagyváradi Ady Endre Líceummal 
együtt valósítjuk meg – közös emlékműsorok és városlá-
togatások, turisztika a Tátrában, tanulmányi versenyek, 
színházlátogatás. A programok a nyár folyamán sem szü-
netelnek: tanulóink rendszeresen részt vesznek a Minorma 
Intézet és a Rákóczi Szövetség által szervezett nyári tehet-
séggondozó, ill. egyéb tematikájú táborozásain.

Tanulóink a Leonardo, ill. az Erasmus pályázatok által 
évente egyhónapos külföldi szakgyakorlaton vesznek részt, 
amelyek befejeztével nemzetközi tanúsítványt kapnak az 
elvégzett tevékenységek feltüntetésével. A külföldi szakmai 
továbbképzések helyszíne Budapest, ahol az alábbi helyszí-
neken folyik a munka: Magyar Televízió Zrt., McCann Erickson 
Budapest Kft., Post Edison Computer Graphics Kft., Goldstar-
Cast Kft., Centrum TV Kft., XV. Média KSzK Nonprofit Kft.

Takács Attila
http://www.ssossladkovicovo 
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A Mátrix a filmrajongók számára 
egy, a múlt század végén forgatott tudo-
mányos-fantasztikus alkotás, amelyben a 
mesterséges intelligenciával rendelkező 
gépek az emberi agyakra rákapcsolva egy 
szimulált valóságot alakítanak ki, hogy 
szolgálja őket. A mátrix a matematikában 
olyan négyzet- vagy téglalap alakú adat-
halmaz, amely sorokba és oszlopokba 
rendezett számokat tartalmaz, s amelyet 
széles körben alkalmaznak különböző 
rendszerek leírására.

Végh Péter életében a mátrix két sze-
repkörben van jelen: tevékenységének 
egyes területei eszerint elrendezhetőek, 
másrészt kutatói és pedagógiai tevékeny-
ségének nélkülözhetetlen eszköze ez a ma-
tematikai eszköz, amellyel eljut a műszaki 
problémák megoldásához. Munkájában 
már idestova 20 éve alkalmazza a The 
Math Works nevű amerikai cég termékét, 
a MATLAB-ot (MÁTrix LABoratórium 
– egy interaktív programrendszer nume-
rikus számításokra és numerikus grafi-
kára).

A mátrix alkalmazásánál maradva, 
Végh Péter élete öt olyan mátrixsorba ren-
dezhető, amelyek részben időben, részben 
a tevékenység tárgya okán elkülönülnek 
egymástól: a tanulmányai időszakára, az 

Egy alkotó élet mátrixa
Végh Péter műegyetemi oktató 

tevékenysége

üvegiparban kifejtett munkásságára, az 
Állami Pedagógiai Intézetben eltöltött 
évekre, a műegyetemi kutatói és pedagó-
giai munkára, valamint irodalmi és képző-
művészeti alkotó korszakára osztható.

Nagymegyeren látta meg a napvilágot 
1954-ben, a helyi református lelkész csa-
ládjában – az öt fiú közül negyedikként 
született.

A család apai ágon III. Károlytól, Mária 
Terézia édesapjától nemesi címet kapott. 
Anyai ősei között tudhatja Arany Juditot, 
Arany János másodfokú unokatestvérét, 
Tarczy Klárát, a neves pápai természet-
tudós, Tarczy Lajos húgát és Tuba Jánost, 
Komárom felvirágoztatóját, aki Jókai Mór 
temetésén a szülőváros nevében búcsúz-
tatta az írófejedelmet.

Alap- és középiskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, ahol – saját be-
vallása szerint – magas színvonalon sa-
játíthatta el mindazokat az ismereteket, 
amelyek későbbi életét döntő mértékben 
maghatározták. Jó szívvel emlékszik vissza 
Molnár Lenke matematikatanárra, Varga 
József irodalomtanárra, valamint Orosz 
János orosztanárra.

Egyetemi tanulmányait az egykori po-
zsonyi Szlovák Műszaki Főiskolán végezte, 
ahol mérnöki és tanári képesítést szerzett. 

Egykori egyetemi tanárai közül Anton 
Kachaňák docenssel már több mint har-
minc éve eredményesen működik együtt.

Élete mátrixának második sorát az 
iparban kifejtett tevékenysége tölti ki, 
amelyről csak utólag derült ki, hogy milyen 
jelentősen meghatározta későbbi szakmai 
életét. A pozsonyhidegkúti (Dúbravka) 
üveggyár automatizálási csoportjának 
a tagja lett. Az akkori Csehszlovákiában 
több gyár készítette az ipari felhaszná-
lású üvegtermékeket. Ezek számára az ő 
csoportjuk feladata volt az üveggyártás 
részfolyamatainak automatizálása, az alap-
anyagok keverősoraitól az üvegolvasztó 
kádkemencék irányításán át egészen a 
késztermékek (cső, lombik) elkészítéséig. 
A mérés- és szabályozástechnika egyes 
kérdéseinek megoldása kiterjedt az ener-
giafogyasztás ellenőrzésére is.

Kívülállók számára aligha ismeretes, 
viszont tény, hogy a villamos áram nem 
tárolható. Az előállításának időpontjában 
azonnal fel kell használni, különben za-
varok keletkeznek a hálózatban: túl nagy 
teljesítményfelvétel esetén feszültségcsök-
kenés, túl kicsi következtében túlfeszültség 
keletkezik, amely az egész hálózatot veszé-
lyezteti. Ezért a gyárak, a nagyfogyasztók 
pontos diagramok szerint vételezhetik az 
energiát. Ennek folyamatos ellenőrzését és 
szabályozását oldotta meg az ő fejlesztési 
csoportjuk, továbbá a nyolcvanas évek 
során több szlovákiai üveggyár techno-
lógiáját automatizálták. Doktori disszer-
tációjának témája is az üvegipari techno-
lógiák matematikai modellezésének és 
irányításának megoldása volt a véges elem 
módszer (FEM – Finite Element Method), 
az automatizálási és optimalizálási elmélet 
segítségével.

n Végh Péter
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A rendszerváltást követően kezdett 
dolgozni az Állami Pedagógiai Intézet in-
formatikai csoportjában. Fő feladatuk volt 
az új tankönyvek, oktatási segédeszközök 
és módszerek szakvéleményezése, a didak-
tikus programok fejlesztése, valamint az 
alap- és középiskolai oktatás hatékonysá-
gának ellenőrzése (értékelése), országos 
méretekben.

Az a visszacsatolási módszer, amely 
szerint a diákok tudásszintjének országos 
és nemzetközi szintű felmérése az újabb 
tankönyvek megírásához és didaktikus 
eszközök kifejlesztéséhez szolgál alapul, 
vezetett el a nemzetközi kutatómun-
kába való bekapcsolódáshoz. Kérdőívek 
segítségével majd’ száz iskola diákjának 
tudásszintjét mérték fel anyanyelvből és 
természettudományos tárgyakból. Az ada-
tokat statisztikai módszerek segítségével 
feldolgozták, s az így nyert eredmények az 
új oktatási eszközök és módszerek kifej-
lesztéséhez szolgáltak alapul.

Végh Péter nevéhez fűződik a színek 
világának bemutatására szolgáló oktató-
program létrehozása, amelyet Nyitrán, a 
MEDACTA nemzetközi kiállításon nagy 
sikerrel mutattak be. A szakközépiskolai 
tanárok figyelmét ugyancsak felkeltette 
az automatikus irányítás és számítógépes 
vezérlés fogalmainak tanítására szolgáló 
oktatóprogram, amelyet C-nyelven írt.

Két évtizeddel ezelőtt jutott el élet-
mátrixa következő sorához: tanárként 
kezdett dolgozni a Szlovák Műegyetem 
Automatizálási Intézetében. Kezdetben 
gyakorlatokat vezetett, a későbbiekben 
már előadásokat tartott, közben 1999-ben 
megszerezte a doktorátust, majd 2009-ben 
habilitált.

Oktatási területének fő témája korunk 
egyik legizgalmasabb és legdinamiku-
sabban fejlődő kérdéskörébe tartozik: a 
mesterséges intelligencia módszereinek 
(mesterséges neuron hálózatok, fuzzy 
logika, fuzzy irányítás) alkalmazása az 
automatizálás területén. Emellett az auto-
matikus rendszerek tervezését is tanítja. 
Ezekben a témakörökben jelentette meg 
egyetemi diákok számára írt tankönyveit 
is.

A leírtakból aránylag pontosan kiraj-
zolódik egy műszaki szakember, alkal-
mazott matematikus, informatikus képe. 
Csakhogy Végh Péter életében a fentiekkel 
vetekedő jelentőségű élete mátrixának 
ötödik sora. Már kora gyermekkora óta 
rajzolgatott, festegetett. Tehetségének két-
ségtelen bizonyítéka, hogy diákként több 
amatőr képzőművészeti tárlaton is sike-
resen szerepelt. Az általa alkalmazott kom-

binált technikát egyaránt építi művészi 
elképzeléseire és szakmai tapasztalataira: 
a festményt, rajzot, fotogramot elegyíti 
a számítógépes grafikai megoldásokkal. 
Saját megfogalmazása szerint az egyik a 
narratív elemet, a másik a lírait viszi az 
elkészült műbe. Önálló tárlatát Színgeo-
metriák címen mutatták be a múlt évben 
Somorján.

A rendszerváltás óta eltelt negyedszá-
zada prózaírói tevékenységgel is foglal-
kozik. Novellái az Irodalmi Szemlében, az 
aradi Irodalmi Jelenben, a Szlovákiai Ma-
gyar Írók Társasága gondozásában kiadott 
prózai antológiákban jelentek meg.

Menedék című regénye szüleinek állít 
emléket, bemutatva miként maradtak meg 
emberséges embernek a 20. század nagy 
kataklizmái (háború, kitelepítés, dikta-
túra) között.

Novelláskötete Láthatatlan jelenlét 
címen látott napvilágot a Lilium Aurum 
kiadó gondozásában. A Fórum Intézet ja-
vaslata alapján ez a kötete bekerült az Or-
szágos Széchényi Könyvtár elektronikus 
adattárába is.

Nyughatatlan szellemét, alkotókedvét 
egy ősi zsidó bölcsességre alapozza: „Jobb 
fényt gyújtani az éjszakában, mint a sötét-
ségre panaszkodni”.

Arra kérdésre, hogy miben találta meg 
élete legfőbb fogódzóját, tanárként jellemzi 
önmagát, amit egy műszaki szakember 
pontosságával meg is fogalmaz: „Egy jó 
tanár nem panaszkodik, hanem teszi a 
dolgát. Fényt gyújt tanítványai lelkében, 
szellemében. Arra ösztönzi őket, hogy 
tanuljanak, mert a tudás hatalom, s hogy 
a műveltség által felemelkedhetnek, jobb, 
igazabb, boldogabb emberekké válhatnak”.

Ennek megfelelően legnagyobb örömét 
– két felnőtt lányán kívül, akik speciális pe-
dagógiát végeztek a Comenius Egyetemen 
– ugyancsak oktatói tevékenységének 
eredményeiben leli: „Nagyon örülök, ha 
egykori tanítványaim meglátogatnak és 
eldicsekednek elért eredményeikkel, akár 
itthoni, akár külföldi tervezőirodában 
dolgoznak, vagy szoftvert fejlesztenek 
különböző technológiák és gépek automa-
tizálására. Büszkeséggel tölt el, hogy tanári 
munkámmal hozzásegítettem őket egy 
magasabb intelligenciaszint eléréséhez, s 
ezáltal egy boldogabb, emberibb élethez”.

Vérbeli pedagógusként pontosan 
tudja, hogy az alapvető ismereteket, a 
legfontosabb tudásanyagot – ahogyan a 
népek tanítójaként jellemzett Comenius 
már évszázadokkal ezelőtt vallotta – a diák 
csakis anyanyelvén képes tökéletesen elsa-
játítani. Annál is inkább, mivel saját élete 

rá a legjobb tanúságtétel: magyar környe-
zetből indulva, magyar anyanyelvűként, 
magyar iskolában végezve alapozó tanul-
mányait, mindig és mindenütt, idegen 
környezetben is képes volt önmagát 
megvalósítani. Tudományos és művészi 
tevékenységében egyaránt hűséges maradt 
az övéihez, őseihez, édes anyanyelvéhez. 
Ez az ő boldog, emberi életének a titka – és 
vele együtt mindenkié, aki ismeri, vallja 
és megéli a „légy hű magadhoz” hamleti 
parancsát.

Ozogány Ernő

n Végh Péter alkotásai

Helyesbítés
A Pedagógusfórum idei februári 

számában a  23. oldalon megjelent,  
Fábry Zoltán Alapiskoláról szóló 
cikkből sajnálatos módon kima-
radt három iskolaigazgató neve. 
1988–1995 között Tóth Sándor, 
1995-ben Bareán Lászlóné, 1995-től 
1997-ig pedig Szendi Klára vezette 
intézményünket. Ezúton is elnézést 
kérünk az érintettektől, sajnáljuk a 
becsúszott hibát. (A Fábry AI igaz-
gatósága)
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Az iskola 1969-ben alakult a Párkányi, 
valamint mányai (Veľká Maňa) mező-
gazdasági inasiskolák összevonásával 
Mezőgazdasági Szaktanintézet néven. 
Kezdetben csak szakmunkásképző volt, 
majd később 4 éves érettségi szakokat 
(leányiskola, vállalkozó iskola) oktattak.

Idővel a társadalmi-gazdasági vál-
tozások érintették a mi iskolánkat is. Az 
oktatási program olyan változásokon 
ment keresztül, amilyeneket az aktuális 
munkapiac igényelt. A mezőgazdaság 
visszaesése okozta, hogy ezekre a sza-
kokra kevesebben jelentkeztek, végső 
soron meg is szűntek.

Nemcsak az iskola neve és fenntartója 
változott, hanem a tanulmányi szakok 
tartalma és irányultsága is. Az autósze-
relők, elektroműszerészek, szakácsok, 
pincérek, cukrászok iránt volt kereslet. A 
diákok később ún. felépítményi szakon 
szerezhettek érettségi bizonyítványt 
közétkeztetésből. Érettségi után kétéves 
közigazgatási (verejná správa), valamint 
az utóbbi években hároméves nemzet-
közi vállalkozási szakon szerezhetnek 
magasabb szintű DiS (diplomovaný 
špecialista – okleveles specialista) okle-
velet.

Iskolánk egyfolytában fejlődik. Ki-
épültek és folyamatosan bővülnek a szín-
vonalas oktatás feltételeihez szükséges 
új tantermek, a szabadidő eltöltéséhez 

Változó világ, változó iskola
Szakközépiskola, Udvard

és a pihenéshez pedig a fedett uszoda, 
szauna, fitneszterem, aszfaltpálya, tor-
naterem, közösségi terem. Diákjainknak 
a felújított kollégiumban biztosítunk 
minőségi szállást.

Iskolánkban az oktatást teljes szak-
képesítéssel rendelkező pedagógusok 
és szakemberek végzik. Minőségi mun-
kájuk eredménye nemcsak a több száz 
sikeres végzős diák, de a különféle ta-
nulmányi versenyek győztesei is. Példa-
ként említhetjük diákjaink többszörös 
győzelmét az országos diákvállalkozások 
(a Baťa Junior Achievment) versenyén, a 
Zenit (elektrotechnikai, programozói és 
gépészeti) versenyen, a Középiskolások 
Szaktevékenysége (SOČ) versenyein 
vagy a szavalóversenyeken és a sport-
versenyeken aratott sikereinket.

Diákjainknak és a nagy nyilvános-
ságnak lehetővé tesszük a különféle ka-
tegóriájú gépjárművezetői engedélyek 
megszerzését – az új oktatóberendezés 
segítségével, valamint a hegesztői en-
gedélyek megszerzését, továbbá mun-
kavédelmi (BOZP), tűzvédelmi (PO) és 
számítógépes tanfolyamok elvégzését.

Az általános iskolák diákjainak új 
oktatási programokat kínálunk régiónk 
sajátosságainak kihasználásával – a nem-
zetközi osztályozás, az ISCED 3C szerint 
hároméves pincér-felszolgáló, szakács, 
cukrász, autószerelő, gépész szakokat.

Kétéves mezőgazdasági termelés 
szakunkat azoknak ajánljuk, akiknek 
nincs meg az alapiskolai végzettségük.

A hároméves szakmunkásképző 
elvégzése után nálunk szakérettségi 
szerezhető a közétkeztetés tanulmányi 
szakon. Az érettségivel rendelkezőknek 
DiS titulussal végződő magasabb szak-
képesítést teszünk lehetővé a hároméves 
nemzetközi vállalkozás szakon.

A szakgyakorlatokat diákjaink saját 
szaktantermeinkben, ill. szerződések 
alapján az érsekújvári üzemekben 
végzik.

Az újonnan induló gazda (farmár) 
szak gyakorlati része az új – duális okta-
tásra vonatkozó – törvény értelmében 
az udvardi, a baromlaki és mikulási far-
mokon fog zajlani. Ezeken a munkahe-
lyeken munkaszerződést és ösztöndíjat 
kaphatnak.

Minden szak tanulható szlovák és 
magyar tannyelvű osztályokban is. 
Bízom benne, hogy mindenki talál ná-
lunk megfelelő tanulmányi szakot ké-
pességei fejlesztéséhez. A diáktársak, ta-
nárok, mesterek, nevelők kollektívájában 
olyan kapcsolatokra lelhetnek, amelyek 
megvédenek a nagyvárosok káros csá-
bításaitól. Ebben megerősít az is, hogy a 
végzős diákjaink kisebb mértékben ke-
rülnek a munkahivatal nyilvántartásába, 
mint a környékbeli iskolák végzősei.

Prónay István iskolaigazgató
Az iskola honlapja: http://www.sosdvory.sk/ 
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2007-ben, gimnáziumunk 50. születésnapja 
alkalmából iskolánk, s annak mindenkori ta-
nárai és tanítványai számára nemes ajándékot 
kerestünk. Úgy gondoltuk, értékesebb és 
időtállóbb ajándékot, mint tiszteletbeli nevet 
adni a sok évet megélt, nem kevés növendék 
alma materévé váló iskolának nem is lehet. 
Erre a legmegfelelőbb személyiség a nagy mű-
veltségű, igazságos uralkodóként ismert, tör-
ténelmünk egyik legnagyobb királya, Corvin 
Mátyás, aki a legenda szerint járt városunkban 
– Nagymegyeren.

Meggyőződésünk, hogy a név által kapott 
rangot úgy tudjuk magunk és az utókor szá-
mára maradandóvá tenni, ha hagyományt te-
remtünk. 2012 májusában iskolánk parkjában 
tölgyfát ültettünk, mely emlékeztet bennünket 
a legenda szerinti Mátyás-fára, melyhez a király 
ittjártakor kikötötte a lovát.

A tölgyfát az alma matertől búcsúzó 
negyedikesek ültették, a gondozás jogát 
és kötelességét pedig továbbadták az utánuk 
következő osztálynak, és ez így van azóta is. 
A fa és vele együtt a hagyomány azonban csak 
akkor marad élő, ha ápoljuk, gondozzuk, óvjuk. 
Ugyanúgy, ahogyan ápolni, gondozni, őrizni 
kell nyelvünket, kultúránkat, emlékeinket.

Névadónk, Corvin Mátyás nagysága és 
emléke előtt tisztelegve minden évben méltó 
módon kapcsolódunk be városunk Corvin 
Mátyás Kulturális Napok eseménysoroza-
tába. A diákságunk felé intézett felhívások 
közt szerepelt már Mátyás és kora elneve-
zésű rajz- és esszéíró pályázat, Új krónikás 
születik elnevezésű meseíró pályázat, csa-
patinduló megalkotása népdal alapján. Kreatív 
diákjaink egy csoportja megalkotta Mátyás 
király Facebook profilját is. A diákok minden 
évben korhű jelmezekbe öltözve, a tanári karral 
együtt felvonulnak, majd a város elöljáróival 
együtt megkoszorúzzák a város központjában 
található Mátyás-emlékművet. A felvonulás 
a Mátyás-fánál ér véget, ahol a mindenkori 
elsős gimnazistáink szituációs játékkal ele-
venítik fel Mátyás király korát.

Iskolánk célja, hogy magas szintű általános 
műveltséget nyújtva felkészítse a tanulót 
további tanulmányaira, átadja az értelmiségi 
léthez szükséges ismereteket. Szorgalmazzuk 
az idegen nyelvek élő nyelvként való aktív 
használatát, mely növeli tanítványaink értékét 
a munkaerőpiacon. Az ECDL nemzetközi okta-
tóprogram keretében lehetőség van az Európai 
Számítógép-használói Jogosítvány megszer-
zésére iskolánk saját vizsgaközpontjában. A 
választható tantárgyak rendszere és szerkezete 
lehetőség arra, hogy a tanulók céljaiknak és 
érdeklődésüknek megfelelően választhassák ki 
az érettségi vizsga tantárgyait, hogy ennek kö-

Hagyományt őrizve, versenyképes iskolának maradni
Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer

szönhetően sikeresen szerepelhessenek a felvé-
teli vizsgákon, ill. felsőfokú tanulmányaik során.

Hitvallásunk: „Szeretnénk, ha az ember 
nemcsak művelt, hanem jó is lenne.“ Ennek 
jegyében minden évben újragondolva hirdetjük 
meg iskolai programunkat. Büszkék vagyunk rá, 
hogy gimnazistáink nyitottak a kihívásokra, le-
gyen az természet- vagy társadalomtudomány, 
nyelvi terület, sport vagy éppen a művészet 
bármelyik ága. Évről évre bekapcsolódunk a 
gimnazisták számára rendezett versenyekbe, 
amelyeknek a puszta felsorolása is oldalakat 
töltene meg.

Különösen nagy kihívásként tekintünk a 
pályázatokra, melyekben mindig ott a plusz 
lehetőség tanár és diák számára egyaránt. 
Több sikeres pályázat van már mögöttünk. 
Idén tavasszal is pályázatnak köszönhetően 
juthatunk el a gyimesfelsőloki (Erdély) Árpád-
házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimná-
zium diákjaival együtt az ezeréves határhoz.

A hét külföldi iskolával (Franciaország, Spa-
nyolország, Németország, Lengyelország, Szlo-
vénia, Görögország, Olaszország) megvalósuló 
kétéves, gyümölcsöző program a Comenius 
Iskolai Együttműködések – „Az utca művé-
szete összeköti Európát” (Street Art Bridges 
Europe) c. projektnek köszönhető. Ennek el-
sődleges célja, hogy diákjaink a művészeten 
keresztül lehetőséget kapjanak érzéseik kifeje-
zésére, ill. megismerjék Európa multikulturális 
voltát. A projekt fő hozadéka az angol nyelvű 
kommunikáció és egymás iskolarendszerének 
megismerése. A BEE nemzetközi projekt is 
nagy sikert aratott diákjaink körében, 
amikor együtt dolgozhattak az ausztrál lek-
torral.

A ma gimnazistái könnyedén tájékozódnak 
az internet világában. A Ne válj a világháló ál-
dozatává! c. projekt arra buzdította diákjainkat, 
hogy az internetről szerzett tapasztalataikat 
osszák meg a környék alapiskolásaival és óvo-
dásaival, akik a gimnazisták által szerkesztett 
kreatív munkafüzeteket kaptak ajándékba.

A Zöld iskola nemzetközi projekt által 
már harmadik éve bekapcsolódunk a tudatos 
környezetvédelembe. Az első két év igyeke-
zetéért átvehettük a megtisztelő Zöld iskola 
címet. Idén a zöldövezet szépítésére és a 
természet védelmére helyezzük a hangsúlyt. 
Ennek jegyében madáretetőket és rovarho-
telt készítettünk, valamint elkészült a biológia 
szaktanterem füvészkertje. Fontosnak tartjuk 
a hulladék csoportosítását is, ezért minden 
tanterembe tárolók kerültek a papír- és a mű-
anyaghulladék számára.

A XXI. században követelmény az aktív 
nyelvismeret – ehhez nyújt segítséget az 
Aktív idegen nyelvi hét. Ebben a tanévben 
már nyolcadik alkalommal szervezzük meg 
az Active English Week – Aktive deutche 
Woche nyelvi hetet lektorokkal; a hét fo-
lyamán a kommunikáció csakis angol és német 
nyelven folyik. Egyre több diák tudatosítja, 
hogy a használható idegennyelv-tudás fel-
becsülhetetlen érték, mivel növeli értéküket 
a munkaerőpiacon.

A jótékonykodás jegyében minden 
szeptemberben gyűjtést szervezünk a vakok 
és gyengén látók részére Fehér ceruzák elne-
vezéssel. Októberben iskolánk több tanulója 
nyújtotta karját véradásra, mely a Geri cso-
dalámpása alapítvány felhívására valósult 
meg. Minden évben e nemes cselekedettel 
adózunk volt gimnazistánk, Geri emlékének. 
A nárciszok napján részt veszünk a gyűjtésben 
a rákkal küzdők megsegítésére. A Májusi jó-
tett aranyat ér elnevezésű rendezvényünkkel 
pedig iskolánk régi szép jótékonysági hagyomá-
nyát élesztettük újra egy évvel ezelőtt.

A hagyományőrzés átszövi a diákélet 
mindennapjait. A gólyaavatás izgalmai, a di-
ákbálok, a diákdiri-választás, majd az általa 
ígért programok megvalósításának kihívásai, 
az osztálykirándulások felejthetetlen pillanatai, 
a tanév végén a suli-buli mára már iskolánk éle-
tének részévé vált.

Többéves baráti kapcsolatot ápolunk a 
győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informa-
tikai Szakközépiskolával, melynek tanulóival 
közösen emlékezünk meg jeles nemzeti ünne-
peinkről.

Intézményünk életének, ünnepélyes ese-
ményeinek részévé, nagy pillanatainak állandó 
szereplőjévé vált iskolazászlónk, mely nevünk 
– Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimná-
zium – és logónk hű hordozója. A zászló: jelzés 
önmagunknak és a világnak, hogy létezünk és 
létezni akarunk. Tudomására adjuk vele nem-
zeti közösségünknek, hogy műveltségünkkel, 
tudásunkkal, nemzetünk iránti hűséggel dolgo-
zunk a megmaradásunkért, jövőnkért.

Horváth Erzsébet, igazgatónő




