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Lapszámainkat elolvashatja online a
folyoiratok.ofi.hu oldalon.
Pedagóguskról, pedagógusoknak! Interjúk, hírek,
cikkek, beszámolók. Maradjon trendben velünk!

tantrend.hu
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…)
A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal
nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart
dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon
akar határozni sorsa, államának igazgatása,
munkájának értékesítése felől.”
Mindszenty József (1956)

BEKÖSZÖNTŐ

A fejlesztőpedagógiáé
a jövő
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel

Mostani lapszámunk tematikájának összeállításakor meglepett, milyen kevés szó
esik a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai nehézségeiről, szükségleteiről és
az iskola támogató szerepéről. A lapszámban éppen ezért részletesen foglalkozunk az
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet sajátos nevelési igényű
(SNI) tanulóknak szánt taneszközeivel, melyekről a kiadványok szerzőivel, szerkesztőivel beszélgettünk. Ezek módszertanukban is a mai kornak megfelelő gyógypedagógiai elvek mentén segítik a tanulókat világunk megismerésében.
Az Erasmus+ program elindulásakor az Európai Unió többek között célul tűzte ki a
fiatalok európai demokratikus szerepvállalásának ösztönzését, az iskolai lemorzsolódás csökkentését és az EU partnerországaival való együttműködés és mobilitás
előmozdítását. Ennek eredményeként számos pedagógus kapott lehetőséget, hogy rövidebb ideig vendégeskedhessen valamely tagállamban – lapszámukban az ő élménybeszámolóikból adunk közre néhányat.
Bemutatjuk a roma szakkollégiumokat, azon belül is a pécsi Wlislocki Henrik
Szakkollégiumot, ahonnan három hallgató mesél élményeiről, arról, mit is jelent
„szakkolisnak” lenni. Az általános iskolás diákok internethasználatáról is olvashatnak egy érdekes írást, ehhez egy neves fővárosi gimnázium tanára végzett felmérést
diákjai között, az eredmények magukért beszélnek. Együttműködésünknek megfelelően továbbra is szemezgettünk a TanTrend oktatási hírportál cikkei közül, a hónap
témájához csatlakozva többek között Hargitai Katalin gyógypedagógussal, tankönyvszerzővel olvashatnak interjút, amelyből megtudhatjuk, mikor kell a pedagógiai szakszolgálathoz fordulni, és miért fontos a korai fejlesztés.
Bízom benne, hogy ezúttal is olyan pedagógiával, oktatással kapcsolatos cikkeket, véleményeket olvashatnak, melyek gondolatébresztőként hatnak, és tartalmas időtöltést
nyújtanak a hűvösebb őszi-téli estéken.
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AKTUÁLIS

Tisztelt Pedagógusok,
Óvodapedagógusok,
Könyvtárosok!
Szent Pál apostol a következőket írja: „Minden, amit tesztek, szeretetből történjék”, valamint: „Mindennek a szeretetben kell meggyökerezve és megalapozva
lennie”. Önöknek köszönhető, hogy Szent Pál szavai igazak a magyar oktatásra és nevelésre, Önöknek köszönhető, hogy iskoláinkban nemcsak a kötelező
tananyagot adják tovább a diákoknak, hanem a szeretet jegyében évezredes
értékeinket, hagyományainkat.
A magyarság számára nemzeti érték a gyermek, az óvodások és az iskolások jövőjének záloga pedig az Önök kezében van. Önök azok, akik az alapvető képességek elsajátítása után továbbvezetik őket a tudás rögös útján, felfedezik
a bennük rejlő tehetséget. Önök azok, akik nemcsak tanítják, hanem nevelik is gyermekeinket, és nemzeti hagyományaink átadása mellett a személyiségüket is formálják.
Egy jó pedagógus ugyanis nemcsak tanár, hanem példakép, barát, pszichológus is, aki megmutatja gyermekeinknek,
hogyan kell kiállniuk önmagukért, küzdeni másokért és a kudarcokból előnyt kovácsolni. Önök tehát nem szakmát,
hanem hivatást választottak. Az Önök munkájának eredménye hosszú évek alatt válik kézzelfoghatóvá. Fáradozásaik éppen ezért különös megbecsülést érdemelnek.
Szívből kívánom, hogy lássák megérni munkájuk gyümölcsét, és tanúi legyenek annak, ahogy a felnövő generációk
az Önök által kapott tudás és értékek alapján gyarapítják hazánkat, a társadalom értékes, értéket teremtő tagjaivá
válnak, és szeretetben gondoskodnak családjukról.
Kétezer évvel ezelőtt, az első karácsony idején valami véglegesen megváltozott a földön. „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Ez a szeretet
az alapja az Önök pedagógusi hivatásának.
Köszönöm Önöknek, hogy az év 365 napján kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket
a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért. Kívánok Önöknek meghitt ünnepi készülődést, békés, áldott karácsonyt,
sikeres új esztendőt és jó egészséget!
Budapest, 2019. december
Tisztelettel:

Prof. Dr. Kásler Miklós
az emberi erőforrások minisztere
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Biodiverzitás – a Világ
Legnagyobb Tanóráján jártunk
A Világ Legnagyobb Tanórája (VLT) az első olyan globális oktatóprojekt, amelynek segítségével
a gyermekek világszerte egy időben ismerhetik meg azokat a fenntartható fejlődési célokat,
amelyek a társadalom kiemelt problémáira nyújtanak megoldást – többek között a mélyszegénység
felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával
és környezetünk védelmével.
Szöveg: Hegedűs Mihály

Ötödik alkalommal rendezték meg idén A Világ Legnagyobb Tanórája programot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma mint projektgazda megbízásából az
UNICEF Magyar Bizottság, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottsága és a WWF szakmai támogatásával
a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében, a technikai feltételek biztosítását a Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány vállalta. Az idei program Magyarországon
2019. szeptember 30. és október 4. között valósult meg,
kiemelt témája a biodiverzitás, a biológiai sokféleség
volt. A szervezők a program lebonyolítását korosztályokhoz igazítható tanóravázlatokkal, animációs
filmekkel segítették.
A Világ Legnagyobb Tanórájának nyitórendezvénye
2019. szeptember 30-án a Kőbányai Szent László Gimnázium dísztermében zajlott. Az online streameléssel
közvetített tanórán az ország minden pontján valós
időben vehettek részt a csatlakozó iskolai osztályok.
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A megjelenteket Sárkány Péter, a Kőbányai Szent
László Gimnázium intézményvezetője köszöntötte,
majd elmondta, hogy gimnáziumuk több mint 50 éve
tagja az UNESCO Társult Iskolák Hálózatának.
Az UNESCO-célok az iskola életében mindig fontosak
voltak, és fontosak ma is. A neveléssel, a fogyasztási
szokások alakításával személy szerint is nagyon sokat
tudunk tenni, hogy ne éljünk pazarlóan, ne költsünk
feleslegesen – hívta fel a figyelmet a környezettudatos
gondolkodásra Sárkány Péter.
Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője a fenntarthatóságra nevelés kompetenciaterületre reflektálva elmondta: úgy látja, a fiatalok nagyon elkötelezettek és fogékonyak arra, hogy tegyenek
a jövőért. Összefoglalta, hogy az EMMI mit tesz azért,
hogy a folyamatokat pozitívan befolyásolja. Elmondta
azt is, hogy 2020-tól minden pedagógusnak számot kell

adnia a fenntarthatóságra nevelés érdekében a saját
iskolájában végzett munkájáról. Az Ökoiskola Hálózathoz már több mint 1000 iskola csatlakozott, vállalva,
hogy egész évben sokat tesznek a fenntarthatóságért.
A Fenntarthatósági Témahét legkiemelkedőbb eredményeit is ismertette, majd egy közös drámajáték következett, amellyel a főosztályvezető megmozgatta az
órán részt vevőket. A drámajáték során a diákok közös
élményen keresztül tudatosíthatták a fenntarthatóság
alapvető üzeneteit.
Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója bemutatta a 2019. évi A Világ Legnagyobb Tanórája programot. Tudni kell, hogy ez egy
olyan globális kezdeményezés, amelynek során több
mint 160 ország iskoláiban tanárok és diákok közel egy
időben beszélgetnek a fenntarthatóságról. Ez az első
világméretű projekt, amelyen keresztül a diákok szerte
a világon megismerhetik az ENSZ által kijelölt 17 globális célt. Idén a VLT fő témája a biodiverzitás védelme,
a projekthétre pedig már több mint 600 iskola regisztrált, jócskán több mint 100 000 diákkal. A részt vevő
iskolák a honlapról oktatócsomagokat tölthetnek le,
amelyek a pedagógusokat segítik a kapcsolódó tanórák
megtartásában. A VLT kapcsán három pályázaton lehet
indulni, amelyek itt tekinthetők meg: https://www.
avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/. Matolcsy
Miklós előadása végén ismertette a PontVelem Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtési és jótékonysági
akcióit is.
Ezt követően dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának főtitkára mutatta be a globális
célokat. Felhívta a figyelmet a helyszín fontosságára is, hiszen a Kőbányai Szent László Gimnázium az
UNESCO Társult Iskolák Hálózatának is tagja – jelenleg 21 ilyen iskola van Magyarországon. New Yorkban
2030-ig határozták meg a 17 globális célt, amelyeket
egy képeslapra nyomtatva mindenki kézhez kapott.
A főtitkár közös gondolkodásra hívta az órán részt vevőket: egy játék során képek alapján kellett felismerni,
hogy melyik globális célhoz kötődnek a kivetített fotók.

Dr. Vásárhelyi Tamás kutatóbiológus, nyugalmazott
főmuzeológus előadása a Biofília vagy biofóbia? címet
viselte. Az előadás célja az volt, hogy az ifjúság figyelmét felhívja a biodiverzitás fontosságára. Ismertette
a biodiverzitás három szintjét: a társulások szintjét, a
faji szintű sokféleség szintjét és a fajon belüli sokféleség
szintjét. Az élővilág legjeiről szólva többek között kiderült, hogy a méhkolibri tojása Tic-Tac cukorka méretű,
hogy az albatrosz szárnyfesztávja 3,6 méter széles, és
hogy a lundák halakra vadászva 7 percig tartják vissza
a lélegzetüket a víz alatt. Színes előadása végén az
ökoszisztéma-szolgáltatásokat (pl. beporzás, tetemek
lebontása) és az azokat végző rovarok fontosságát hangsúlyozta a kutató.
Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója Miért
szomorú Földanya? 2018-as Élő Bolygó Jelentés címmel tartott előadást, amely szintén egy, a résztvevőket
megmozgató interaktív foglalkozás volt. „Milyen lehet
a Föld egy kívülálló szemével?” – tette fel a kérdést az
előadó. A válasz az élővilág sokszínűsége volt: körülbelül 7-8 millió faj élhet bolygónkon. Az órán részt vevők
címszavakban, közösen gyűjtötték össze, hogy miért
fontos a természet, és mivel járul hozzá mindennapi
életünkhöz: étel, ital, alapanyag, élmény, élőhely, tűzifa,
szén-dioxid-megkötés, ruha, mikroklíma-stabilizálás.
Ha nem hagyunk teret a természetnek, és mindent elveszünk tőle, akkor nem fogja tudni mindazt nyújtani,
amit eddig evidensnek véltünk – figyelmeztetett Sipos
Katalin. Azt is elmondta, hogy az Élő Bolygó Index a
1970 és 2014 közötti időszakban 60%-os csökkenést
mutat, mely folyamatnak gátat kell vetni.
A tanórát a diákok által készített flashmob megtekintése és közös fotózás zárta. Az online streamelt tanórát
több mint 22 000-en követték, az előadások közben a
menti.com-on feltett kérdésekre pedig közel 1000 diák
válaszolt valós időben.
További érdekességek a rendezvényről:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
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Az én párhuzamosom –
emlékeim Kovács Áronról (részlet)
Szöveg: Pap Gábor | rendező, zenetanár (Vörösmarty Gimnázium)

Kovács Áron Ádám
(Sepsiszentgyörgy, 1970 – Budapest, 2019)
Tragikusan fiatalon elhunyt, különösen
tehetséges művésztanárra emlékezünk, aki
a Pesti Barnabás Gimnáziumban, a Keleti
István Művészeti Iskolában (KIMI) és a Pest
hidegkúti Waldorf Iskolában számos diákkal
szerettette meg az élményalapú közös
zenélés és éneklés művészetét. Áron sokoldalúan tehetséges, végtelenül szerény és
a diákok személyre szabott fejlesztésében
elkötelezett zenepedagógus volt, a tehetségfejlesztés igazi mestere. A Pesti Barnabás Gimnáziumban számos diákot indított
útjára a zenei pálya (pl. Danics Dóra, Horányi Júlia, Szolnok Ágnes) és a színház világa
felé (pl. Földes Eszter, Stefanovics Angéla,
Kerényi Miklós Máté, Réti Adrienn, Geszler
Lili). A tanítás mellett az elmúlt 25 évben
több tucat dalnak szerezte a zenéjét és írta
a szövegét. Készített önálló dalműveket
(pl. Gang, Aluljáró), filmzenéket (pl. Halál
keringő, Nejem, nőm, csajom), de közreműködött jó néhány hangoskönyv (pl. Lázár
Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok, Márai
Sándor: Válás Budán) zenei anyagának elkészítésében és közel 40 színházi előadáshoz
készített zenét, illetve írt dalokat. Titokban
novellákban örökítette meg a körötte lévő
világot. Szerénységével és tehetségével
mindenkit elvarázsolt.

Részlet Az elveszett cirkáló egyik dalából
Vidáman éld az életed
nem kell a szomorúság
úgyis majd a
vén kaszás
egy asztalt a képedbe vág.
(Szöveg: Kovács Áron Ádám)
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Majdnem harminc éve ismertem, és megismerkedésünk
hajnalán nem volt olyan buli, amibe bele ne vittem volna,
mert őt aztán bele lehetett. Eggyel járt alattam a fősulin,
persze azonnal kiszúrtam, mint minden nyitott fazont, aki
zenész létére rühellte a szakbarbarizmust. Így aztán Áron –
színészként – benne volt életem első rendezésében. Gyimesi
dalokból-táncokból fogalmazott első darabom kezdetleges
változatában a Bíró szerepét játszotta nagyszerűen, csúfondárosan és fifikásan, most már azt mondanám olyan
„áronosan”. De kijött velem Budakeszire is, hogy zenészként
benne legyen a Balassi Consort néven működő alakulatban.
Aztán elszakadtunk egymástól pár évre, de szinte csak azért,
hogy később ráeszméljünk: ugyanabban a diákszínházi
mikrokozmoszban van a helyünk. Neki a Pesti Barnabásban, nekem a Vörösmartyban. Ha valaki most rápillantana
az életrajzunkra, kb. ugyanazokat az elemeket ismerné fel:
a gyerekeknek, diákoknak ezerszám írt dal mellett színházi
zenék szerepelnek benne, talán annyi különbséggel, hogy
Áron a filmzenék, hangoskönyvek, majd pedig az irodalom
felé (is) orientálódott, míg én rendezésbe fogtam, társulatot
alapítottam. A legjellemzőbb párhuzam az, hogy mindketten
voltunk egymás elődei és utódai egy adott állomáshelyen,
úgy, hogy nem cseréltünk. Áron utolsó munkahelye az a Pesthidegkúti Waldorf Iskola, ahol én az 1990-es évek közepén
dolgoztam, míg a KIMI színészképzésén én követtem őt
néhány évvel. Ugyanakkor, aki ismer bennünket, pontosan
tudja, hogy mindig is teljesen mást műveltünk, a színházizenei-alkotói kreativitás két külön, öntörvényű útját jártuk.
De voltak pontok, ahol ezek az utak mégis összeértek: először
a főiskolán, ahol a kilencvenes évek dalszerző lázában együtt
írtunk és játszottunk dalokat. Majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámapedagógia szakán. Itt készítettünk
egy Csokonai-estet, valamint együtt írtuk meg egy azóta
sem létező színházpedagógiai szak Kreatív zene B szakának teljes programját, ami később Áron szakdolgozata lett.
Végül pedig együtt próbáltunk létrehozni egy zenekart, ami
sajnos tiszavirág-életűnek bizonyult. Nem az ő és nem az én
tehetségem hiányzott – sokkal inkább egyfajta dörzsöltség,
ami akkor még nem állt rendelkezésünkre, hogy hogyan is
lehet egyben tartani ennyi jóféle tálentumos embert. Sajnos
ez a sikerületlenség kissé megsínylette jó viszonyunkat – habár ezután is találkoztunk, közös projektet már nem hoztunk
létre. De legalább e két közös munkának van valamennyi
lenyomata: a színművészetis anyag kéziratos formában
létezik, míg a zenekar több száma is rendelkezésre áll, őrizve
Áron zeneszerzői és hangszerelői tehetségét, varázslatos
hegedűjátékát.
Mit is mondhatnék még? Mert arra a kérdésre muszáj
valahogy válaszolnom, hogy ki is voltál, és mit jelentettél
nekem, Kovács Áron. Azt találtam, Áron, hogy Te voltál,
vagy és leszel az én párhuzamosom, akivel remélem, hogy
majd újra összefutok az isteni végtelenségben, hogy egy jót
jammeljünk a Feljebbvalónak!

Közismert dalai
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

1968
Áll a ház
Altató
Csalogató
Csend
Éjféli nap
Frédi és Irénke
Ha Bombi van
Hajladozó karcsú
Másnap
Menni
Ne hagyj engem
Nocturne
Prológ

Fontosabb színházi művei
Az elveszett cirkáló – Pinceszínház (Jibraki Színtársulat ) (1998)
Hókirálynő – Pesti Barnabás Gimnázium (1999)
Csalóka Péter – Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely (2002)
A kötelesség oltárán – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház (2002)
Mondják meg Zsófikának – IBS, Budapest (2003)
Szorongás orfeum – Tatabányai Jászai Mari Színház (2009)
Tiszántúli Emanuelle – Ódry Színpad, Budapest (2011)
Tettyei muzsikusok – Pécsi Bóbita Bábszínház (2012)
Apró hősök – Káva Kulturális Műhely (2013)
Úrilány szobát keres – Soltis Lajos Színház, Celldömölk (2015)
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj – József Attila Színház,
Budapest (2015)
●● A bőgős, a fia meg az ördögök – Szatmárnémeti Északi Színház
Brighella Bábtagozat (2018)
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Kovács Áron Ádám: Örömzene (részlet)
…
Laca kinyitotta a csomagtartót, és rágyújtott, Kinga szélesre tárta
a krimó ajtaját, hogy egyenként becipeljük a cuccaink. Megszabadítottam hangszerem a lepedőtől, állványra raktam, és malmoztam.
Lacáék hangulata mindenkire rátelepedett, csak a hangpróba után
oldódott valamelyest a légkör, úgyhogy gondoltam, most kérdezem
meg, mennyi ideig játszunk, és főleg mennyiért.
– Jézusom – vágott döbbent arcot Laca. – Elfelejtettem szólni?…
Ez promóciós buli… Tényleg nem mondtam?
– És hányig játszunk? – kérdeztem olyan hangon, mint aki azonnal fejbe lövi magát.
– Tízig – motyogta Laca erőtlenül. – Úgy néz ki, hetente játszunk
majd itt – folytatta úgy, mintha arra kérne, hogy ne csomagoljak
össze azonnal.
Odatámolyogtam a pulthoz, mint aki tisztában van azzal, hogy
egyetlen esély az életben maradásra csakis a gyors berúgás. Végül
csak egy barna sört kértem, majd még egyet, és igyekeztem úgy
tenni, mint aki egész nap arra vágyott, hogy megmutassa, mit tud
hetvenhat billentyű.
Az esti csörömp után másodpercek alatt csomagoltam el a hangszert, és megpróbáltam odaférkőzni a pulthoz, hogy rendezzem a
fogyasztásom. Fél percen át piszmogott a fickó egy számítógépen,
majd kezembe adott egy blokkot 2600 forintról.
– Ne haragudj – kérdeztem kissé értetlenkedve. – Ez az ára itt két
barna sörnek?
– Öö... benne van a szervizdíj, és az ötszázalékos felár az élőzene
miatt – hangzott a tájékoztató.
Eddig a pillanatig azt hittem, hogy Laca volt az utolsó, aki ma
felbosszantott, de tévedtem.
– Normális vagy? – kérdeztem vérvörös fejjel. – Felárat is fizetek
azért, mert ingyen zenéltem?
– Itt ez a szokás – habogta a srác. – El is mondtuk neki – mutatott
Lacára, aki Kingával éppen egy nagy tányér steaken osztozott.
– Semmi baj – szólalt meg mellettem Sziszi. Kivette kezemből a
számlát, és lerakta a pultra.
– Majd az enyémmel együtt vidd ki nekik – közölte, és kitolt engem
a bárból…
Már otthon voltam, amikor hívott Laca. Kinyomtam. Soha nem
szerettem a késő esti telefoncsörgést.

Kovács Áron Ádám

Altató

Hunyd le két szemed,
álmodj szépeket,
nem lesz semmi baj,
üres a ház, alszik, pihen a zaj.
Hunyd le két szemed,
álmodj míg lehet.
Arcon csókol a szél,
nevet a csönd, ragyog a dér.
Rád vigyáznak a szép szavak,
Rád vigyáznak a tűzfalak.
Éjszakák és nappalok,
soha ne félj, ha itt vagyok.
Szunnyadj kisgyerek,
ha ébredsz, itt leszek.
Álmodat én is álmodom,
Téged fog két karom.
Hunyd le két szemed,
álmodj szépeket,
nem lesz semmi baj,
üres a ház, alszik, pihen a zaj.
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Három napig minden az
Erasmus+ programról szólt
Idén is sikerrel zárult az Erasmus Napok programsorozat: Magyarország 26 városában összesen
81 eseménnyel ünnepelték együtt az Erasmus+ programot október 10–12. között.

Az Erasmus Napok rendezvényeinek célja, hogy az
Erasmus+ programban támogatott pályázók bemutathassák projekteredményeiket, elmeséljék történetüket,
és információs napok, workshopok, fotókiállítások vagy
akár flashmobok formájában beszámoljanak élményeikről. Európa-szerte több mint 3300 eseményt regisztráltak idén az #ErasmusDays oldalon.
Minden oktatási szektor intézményei csatlakoztak a
kezdeményezéshez – az egyetemektől a köznevelési
és szakképzési intézményeken át a civil szervezetekig
izgalmas programokkal várták a nemzetközi együttműködési lehetőségek iránt érdeklődőket országszerte.
A programba egyetemisták, tanárok, diákok, oktatók, szakértők és más, ifjúsági területen tevékenykedők is bekapcsolódhattak.
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Ízelítő a programokból az #ErasmusDays
szervezőinek beszámolói alapján
A budapesti Teleki Blanka Gimnáziumba öt külföldi országból érkeztek diákok és tanárok. Az Erasmus
Napok keretében kvízjátékok és színpadi előadások
segítségével azt járták körbe, hogyan jelenik meg az
élethez nélkülözhetetlen víz a különböző kultúrákban.
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban angol nyelvű digitális
szabadulószobával várták az érdeklődőket, és interaktív minikonferenciát is rendeztek, ahol a tanulókat az
Erasmus+ projektekben való részvételre bátorították.
A Debreceni Ady Endre Gimnázium az „Európai
legendák – nemzeti irodalmi hősök” című Erasmus+projektjét mutatta be, amelynek egyik legfőbb célja

Erasmus+ Drops Projekt találkozó –
Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium

Európa Tours Szeged – Karolina Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Európa kulturális értékeinek megismertetése volt a
különböző nemzetiségű diákokkal. A program az „Olvass többet határtalanul, magyarul” című, olvasást
népszerűsítő versenyből nőtte ki magát nemzetközi
szintűvé.

egyetem is erre a három napra időzítette az őszi szemeszter információs napjait. A hallgatók Erasmus Reggelin (Debreceni Egyetem), Mobilitási Napon (Testnevelési Egyetem) vehettek részt, ahol az intézményi
tudnivalókon kívül volt ösztöndíjasok beszámolóit is
meghallgathatták az érdeklődő egyetemisták.

A Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziumának fő attrakciója az élőkép volt.
A mátészalkai Képes Géza Általános Iskola
közös olvasással csatlakozott az Erasmus Napokhoz:
Erasmus+-projektjük célja, hogy megszerettessék tanulóikkal az olvasást, illetve fejlesszék olvasáskészségüket. Almagrói partneriskolájuk és a saját intézményük
közötti távolság 2890 km, ezért 2890 sornyi szöveget
olvastak el együtt.
A Szegedi Nemzetközi Általános Iskolában az
Erasmus+ mobilitási programban részt vett hallgatók
élménybeszámolóiból inspirálódhattak és tanulhattak
a diákok és tanárok egyaránt.
A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági
Szakgimnáziuma sárkányhajó versenyt szervezett
a Tiszán, amelyről nagyszerű videót is készítettek.
A pécsi Kertvárosi Óvoda programjának középpontjában a lelki egészség fejlesztése, a lelki egészségvédelem megerősítése állt, amelynek keretében bemutatták
erről szóló projektjeiket.
Idén 12 felsőoktatási intézmény csatlakozott saját
szervezésű programmal az Erasmus Napokhoz. Több

Az Erasmus Days alkalmával az erasmusplus_hu
Instagram-oldalon volt ösztöndíjasok elevenítették
fel legkedvesebb élményeiket az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban, az Erasmus ösztöndíj hallgatóknak
Facebook-oldalon pedig izgalmas interjúkat és hasznos
tanácsokat is megosztottak.
„Erasmus+ az óvodától az egyetemig Kodály városában,
Kecskeméten” – Kecskemét főterén flashmobbal ünnepeltek a Neumann János Egyetem diákjai és tanárai.

A média is beszámolt az Erasmus Napok
eseményeiről
A szakmai és szórakoztató események tehát az Erasmus+ program sokszínűségére és a nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségekre hívták fel a figyelmet. Az Erasmus Napok eseményeibe az online térben,
a közösségi médiában is bekapcsolódhattak az érdeklődők és a már tapasztalt pályázók: az #ErasmusDays
hashtag használatával képeket, videókat osztottak
meg, elmesélve történetüket és továbbadva megszerzett
tudásukat, tapasztalataikat.

ERASMUS+ KÖZNEVELÉSI INFORMÁCIÓS NAPOK
2019. november 25.

Budapest

Erasmus+ projekttervező szeminárium

2019. november 26.

Budapest

Erasmus+ pályázatíró szeminárium – Köznevelési mobilitási pályázatok

2020. január 21.

Budapest

Erasmus+ projekttervező szeminárium – Iskolai-óvodai partnerségi projektek

2020. január 23.

Nyíregyháza

Erasmus+ projekttervező szeminárium – Iskolai-óvodai partnerségi projektek

2020. január 28.

Szeged

Erasmus+ projekttervező szeminárium – Iskolai-óvodai partnerségi projektek

2020. január 30.

Budapest

Erasmus+ projekttervező szeminárium – Iskolai-óvodai partnerségi projektek
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Az Európai Unió tagállamaiban a köznevelésben, felnőttképzésben vagy felsőoktatásban intézményi
keretek között tanító tanárok és munkatársaik 2020-ban utoljára adhatnak be pályázatot a 2014ben indult Erasmus+ KA1-es pályázati típusban. A külföldi továbbképzésen vagy job shadowing
programon való részvételt biztosító program megújult formában valószínűleg a további években is
elérhető lesz, így a közeli vagy a távolabbi jövőben való részvételhez ajánljuk kedvcsinálóként olyan
tanár kollégák beszámolóit, akik szakmailag és lélekben megújulva, nemzetközi kapcsolatokkal
és tapasztalatokkal a tarsolyukban tértek vissza intézményeikhez az Európai Unió országaiban
megvalósult mobilitásaikról.

felkészült, szimpatikus tanárok voltak. Bár a kurzus
résztvevői különböző országokból és nagyon különböző oktatási környezetből érkeztek, hamar kialakult a
csoportban a jó munkakapcsolat. Mindössze egyetlen
probléma merült fel: mindkét hét során a képzés a
délutáni órákban volt, 13.30-tól 18.30-ig. Ez az órarend
meglehetősen megnehezítette a szabadidő jó kihasználását, azt, hogy megismerjük a várost. A múzeumok
ugyanis általában 10 órakor nyitottak és 17 órakor
zártak, ezért komoly logisztikára volt szükség, hogy
minden látnivaló beleférjen. De sikerült!

Dublin in my Heart
Szöveg: Antal-Both Györgyi

A karácsondi Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
magyar szakos tanára vagyok. 2019. július 6-tól 20-ig
két hetet tölthettem az Erasmus+ programnak köszönhetően Írország fővárosában, Dublinban. Egyszerű
falusi általános iskolaként óriási örömmel fogadtuk,
hogy a nyertes iskolák közé kerültünk. A csapatunkból én utaztam először. Az „Educational Apps and
Audiovisuals in the Classroom” elnevezésű képzést
választottam az Europass kínálatából. Oktatásunk
helyszíne a dublini ULearn School volt.
Mivel abszolút kezdők voltunk a mobilitási programban, és elsőként utaztam, ráadásul egyedül, kezdetben voltak kisebb-nagyobb problémáim. Örök hála és
köszönet Förster Anita pályázatírási tanácsadónak,
aki mindenben segített, és így elmondhatom, hogy
egy sikeres mobilitáson vagyok túl, amely életre szóló
élményt jelentett.
Két héten keresztül angol nyelven tanultunk oktatási
alkalmazásokat, videó- és képszerkesztést. A tananyag
érdekes és jól hasznosítható volt, a trénereink pedig jól
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Dublin magával ragadó, izgalmas, folyton nyüzsgő
város. Megunhatatlan volt sétálni a belváros gyönyörű
épületei között, a Liffey folyó partján, a St. Stephen’s
Green parkban vagy épp a Temple Bar hangulatos
utcáin, hallgatva a pubokból kiszűrődő ír zenét. Minden
szabadidőmben a várost jártam, gyalog, busszal vagy
a helyi villamossal, a Luasszal. Megnéztem mindent,
amit addig csak a prospektusokból vagy az internetről
ismerhettem: a St. Patrick-székesegyházat, a Phoenix
Parkot, a Trinity College-ot, a Guinnesse sörfőzdét,
a Dubliniát, a National Galeryt, az archeológiai és a
természettudományi múzeumot… Megcsodáltam a
modern épületek között megbúvó több száz éves kelta
kereszteket, a Famine Memorial megrázó szoborcsoportját. Mindeközben rengeteget tanultam az ír történelemről, a nyelvükről, az ételeikről, az emberekről.
Mindenhol jól éreztem magam, mert az írek kedvesek,
közvetlenek, segítőkészek, a közbiztonság pedig rendkívül jó.
A programunk része volt a hétvégén egy egész napos
kirándulás Galwaybe és a Moher-sziklákhoz. Ez utóbbi
nemcsak Írország, hanem az egész világ egyik legkülönlegesebb természeti látnivalója: a száz méternél is
magasabb sziklák szinte függőlegesen állnak az Atlanti-óceán partján. Lélegzetelállító volt sétálni a tetejükön – még ma is szinte hihetetlen, hogy ott lehettem…
A program rengeteg pozitív dolgot adott: hasznosítható
informatikai tudást, kedves új ismerősöket, felejthetetlen élményeket és komoly inspirációt ahhoz, hogy
továbbfejlesszem az angoltudásomat.

Nehezen kezelhető
gyerekek tanítása
Szöveg: Csizmadia Krisztina

Pedagógusi munkánk során egyre több olyan gyermekkel találkozunk, aki valamilyen problémával küzd,
emellett gyakran a magatartásukkal is gondok vannak,
ezért nehezen hangolódnak rá a tanulásra. Mindig nagy
kihívást jelentett számomra, hogyan tudom motiválni
ezeket a lurkókat, mivel segíthetem őket, hogy megfelelően viselkedjenek. Ehhez kaptam segítséget a külföldi
továbbképzésen.
A gondosan, szakszerűen felépített kurzuson két vezető
(Phil Dexter és Mike Shreeve) és egy vendégtanár
(Sian Williams) foglalkozott velünk. Az első hét témái
a nehezen kezelhetőség jelenségének típusai, a nehezen
kezelhető gyerekek jellemző jegyei, emellett a viselkedés-, magatartás-szabályozás pozitív stratégiái voltak.
A második héten megismerkedtünk a személyiségek
Myers–Briggs-féle típuselméletével, elemeztük saját
személyiségünket. Kiemeltük azokat az erősségeket,
amelyek a tanári pályán a segítségünkre lehetnek.
Belekóstoltunk a coachingba, mellyel saját és a külföldi
kollégák személyiségfejlődésének támogatói lehettünk.
Fantasztikus tanárokkal és csoporttal dolgozhattam
együtt, alapvető érték volt egymás elfogadása, így mindig kellemes hangulatban és hatékonyan teltek az órák.
Az iskola kiválasztásakor fontos szempont volt számomra, hogy minél több új információt gyűjthessek be
több területről. Mindennap választhattunk délutáni és
esti foglalkozásokat, ahol teljesen más anyagot dolgoztunk fel, mint az alapképzésen. Ezek nemcsak új ötleteket adtak, hanem sokszor kifejezett élményt nyújtottak.
Ilyen volt például a skót est, a dzsembén dobolás, az IKT

eszközök használata, a motiválás eszközei, a művészetek hatása a diákokra, a művészeti ágak tanítási ötletei.
Újból fiatalnak érezhettem magam, mert a kenti
egyetem területén laktunk, és a továbbképzést is itt
tartották. Üdítő volt számomra sok fiatallal együtt
lenni, és megtapasztalni a kollégiumi létet Angliában.
A szállások nagyon jól felszereltek, egy szobában csak
egy diák lakik. A campus területén boltok, éttermek,
mosodák, számítógéptermek, különböző sportpályák
találhatók, amelyek gondoskodnak a teljes kényelemről.
A szervezők arra is figyeltek, hogy segítsék a kapcsolatok kiépítését, a szabadidőben is támogassák az angol
nyelv használatát. Hacsak valaki nem kérte másképp,
úgy osztottak be mindenkit, hogy különböző nemzetiségűek legyenek egy házban.
Természetesen a rengeteg tanulás mellett jutott idő a
környék megismerésére is. Városnéző túrát tettünk idegenvezetővel Canterburyben, csónakáztunk a csatornán, miközben érdekes történetekkel szórakoztattak
bennünket, részt vettünk a katedrálisban egy énekes
istentiszteleten. Egyik délután kölcsönzött kerékpárral
elkerekeztem egy kolléganőmmel Chaltambe. A szombati napot a Leeds kastélyban töltöttük a csoporttársaimmal, ahol éppen fesztivál volt. Sokan az angol
történelem valamely időszakának korabeli ruhájába
öltöztek, akikkel akár beszélgethettünk, és szívesen
elmesélték a kor eseményeit, jellegzetességeit. Másnap
ellátogattunk a doveri várba, ahol a kora középkori
kiállítás mellett a második világháborúban használt
barlangkórház kiállítása nyújtott nagy élményt.
Elégedettséggel tölt el, hogy az Erasmus+ pályázat keretében a szakmai munka mellett rengeteg élménnyel
gazdagodhattam.
A kurzus bővebb szakmai anyaga elérhető az iskolánk honlapján: https://sites.google.com/view/
erasmusklebi/startseite
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Módszertani képzés
Düsseldorfban
Szöveg: Kaján Klára

2019. július végén egy hetet töltöttem el Düsseldorfban. Nagyon sokat köszönhetek az Institut für
Internationale Kommunikation (IIK) színvonalas továbbképzésének. Napközben magas színvonalú
workshopokon vehettem részt, az egész napos tanulás
után az intézet által biztosított szálláson kitűnően
éreztem magam, a német nyelv állandó használatával
pedig a nyelvtudásomat is felfrissíthettem.
Kiutazásom zökkenőmentesen telt, a választott járatok
időben elindultak, s egy müncheni átszállás után 11
órára megérkeztem szállásadómhoz, Almuthhoz.
Lakótársnőimmel – egy német és egy magyar kolléganő – azonnal megtaláltuk a közös hangot, így egész heti
programunkat közösen szerveztük: mindennap együtt
sétáltunk el a képzésre, együtt néztük meg a K20 és a
K21 kiállításokat, együtt indultunk városnéző túrára.
A közös programok és a hosszúra nyúló beszélgetések
során rengeteg nyelvi fordulatot megismertem, és még
közelebb került hozzám a német kultúra, filmművészet
és irodalom.
A „Módszertani tréning: német mint idegen
nyelv” című kurzusunk jól átgondolt, nagyszerűen
megszervezett egységekből állt. Tanáraink felkészültek
és lelkesek voltak. Andreas Westhofen, a kurzusvezetőnk összefogta és ügyesen koordinálta a csoportunkat.
Az első napon, hétfőn – egy délelőtti bevezető megbeszélés után – sok ötletet kaptunk Andreas Westhofentől
ahhoz, hogyan motiválhatóak a tanulók a német popzene segítségével, milyen kritériumok alapján válasszuk
ki a feldolgozandó zeneszámokat, milyen portálokon tu-
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dunk tanulóink számára releváns zenét találni. Kedden
Margarita Votteler nagyszerű játékokkal, feladatokkal
ismertetett meg bennünket, amelyekkel játékosan
fejleszthetjük tanulóink beszédkészségét. A délután
folyamán Yonca Erman ismertette, miként lehet a
német nyelvtant kreatívan átadni. Szerdán Christiane
Güldner workshopján megtanultuk, hogyan lehet tanóráinkon kreatívan előkészíteni és a diákok számára
érdekessé tenni a fogalmazások megírását. A délután
a városnézés jegyében telt: ellátogattunk a Heine
Múzeumba és Heine nyomán sétáltunk Düsseldorf
belvárosában. Csütörtökön Andreas Westhofen ismertetett meg bennünket a kooperatív tanulás számtalan
lehetőségével, majd az országismeret didaktizálásának
módszereit mutatta be. Az utolsó nap délelőttjén ismét
Margarita Votteler osztotta meg velünk, hogy tudunk
gyorsan és hatékonyan előkészíteni egy helyettesítendő
tanórát.
Július utolsó hete tartalmasan és intenzíven telt számomra Düsseldorfban, sok új kollégát ismertem meg,
sok jó barátot szereztem, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot, és olyan tudásra tettem szert, valamint olyan
jó gyakorlatokat ismertem meg, amelyeket alkalmazni
tudok majd tanóráimon, és amelyeket továbbadok majd
pedagógus kollégáimnak. Nagyon örülök, hogy eljutottam Düsseldorfba, mert sokat kaptam a képzés és az
ott-tartózkodás által. Élményeimet és az ott megszerzett ismereteket megosztom majd tanulóimmal is, így
válhatok számukra hitelessé. Diákjaimnak szeretném
ugyanis megmutatni, mennyire fontos az élethosszig
tartó tanulás.
Külföldi tanulmányutam az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Köszönet illeti Véghné Juhász
Krisztinát, Förster Anitát és kolléganőmet, Zubora
Mártát, akiktől nagyon sok segítséget kaptam.
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI, 1022 Budapest, Marczibányi
tér 1. http://www.kodaly-bp.sulinet.hu

Továbbképzés francia
tanároknak Nizzában
Szöveg: Boros Noémi

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium franciatanáraként
jutottam el július közepén egy kéthetes általános tanári
továbbképző kurzusra, melyet a lenyűgöző dél-franciaországi város szívében található Alpha B nyelviskola
szervezett. Nem hiszem, hogy lenne olyan franciatanár,
aki, ha még nem volt, ne szeretne egyszer eljutni Nizzába, ahol nemcsak a tenger és a nap ragyog be mindent,
hanem a város kulturális élete és történelme is végtelenül gazdag. Így voltam ezzel én is, és ez a két hét minden
várakozásomat felülmúlta.
A kurzusom címe, „Cours pour professeurs de français”
eléggé tág kereteket adott a képzésnek, ennek ellenére
igazán hasznos volt, és mindvégig releváns témákról,
problémákról esett szó. A tanítási napok felépítése
hasonló volt: délelőttönként egy nagyobb nyelvtani
témát jártunk körül (pl. múlt idők, kötőmód, feltételes mód stb.) tanárunkkal, Jean-Philippe-pel, délutánonként pedig az iskola más-más tanára vezetett
műhelymunkát különböző témákban, a képregény órai
használatától kezdve az irodalmon és drámajátékon
át a filmig. A kulturális témákon kívül előkerült még
többek között a frankofónia, a francia iskolai rendszer
felépítése, az interaktív tábla órai használata (sok-sok
hasznos linkkel) és a környezetvédelem. A délelőtti és
a délutáni órákon is két szempont érvényesült: egyrészt, hogy a mi ismereteink bővüljenek, és nyelvileg
is fejlődjünk – például a nyelvtani jelenségekhez saját
szintünknek megfelelő feladatokat kaptunk –, másrészt pedig, hogy amikor az adott anyagrészt tanítjuk,
hogyan tudjuk a diákokkal hatékonyan gyakoroltatni.
A csoportunk öt főből állt, holland, montenegrói, ukrán
és brazil kolléganőkkel voltam együtt, szerencsés volt
a kis létszám és az is, hogy hasonló nyelvi szinten voltunk, együtt tudtunk haladni. Tetszett továbbá, hogy
ha egy kicsit elkanyarodtunk az eredeti témától, annak
is volt helye, volt időnk megbeszélni azokat a dolgokat,
amik aktuálisan felmerültek, vagy már régóta foglalkoztattak bennünket.
Az iskola főképp fiataloknak szervez nyári nyelvkurzusokat, így a tanárok, akiket megismerhettünk a két hét
során, maguk is gyakorló nyelvtanárok voltak, akikhez
módszertani kérdésekben is fordulhattunk, és hasznos
módszereket tanulhattunk tőlük. A feladatuk nemcsak
a nyelvtanításból állt, közös szabadidős programokat
is szerveztek velünk. Az első délután Nizza belvárosát
barangoltuk be, természetesen sétáltunk a parton és
az óvárosban, egy kis félszigeten lévő hegytetőről pedig
ráláttunk a városra is. Esténként különböző programok
közül lehetett választani, mint például a helyi ételek
és borok kóstolása, kirándulások Monacóba vagy a
környék kisvárosaiba (Villefranche-sur-Mer, Cannes).
Az utolsó tanítási napon Jean-Philippe elvitt minket a
Cimiez negyedbe, ami történelmileg az egyik leggazda-

gabb negyed Nizzában. Itt láthattunk
egy római kori arénát,
mellette egy római
fürdő maradványait,
Victoria, angol királynő nyári rezidenciáját, egy ferences
kolostort, majd ezek
után a Matisse Múzeum szomszédságában
lévő olajfaligetben
ittuk meg a délelőtti
kávénkat. Mint ahogy
minden órához, ehhez
a rendhagyó történelem- és franciaórához
is kaptunk jegyzetet,
a tanárok ezt a fajta
felkészültségét is
nagyra értékeltem.
Amellett, hogy tartalmas órákat töltöttünk az iskolában, jutott idő arra is, hogy kiránduljunk. A hétvégén
montenegrói kolleganőmmel elutaztunk Antibes-ba,
megnézhettük a Picasso Múzeumot, órákon át bolyongtunk az óváros kanyargós utcáin, de jutott idő arra is,
hogy megpihenjünk egy-egy pohár rozé mellett, együnk
egy nizzai salátát, nézelődjünk a régiségpiacon, vagy
betérjünk egy kizárólag képregényekkel kereskedő
antikváriumba. Hétköznap délutánokon is szerveztünk közös programot, könyvesboltokban nézelődtünk,
„kincseket” szereztünk be, lementünk a partra fürödni,
bolyongtunk együtt vagy külön a Matisse és Chagall
Múzeumban vagy éppen csatlakoztunk a helyiekhez,
akik kora esténként benépesítették az éttermeket,
bárokat, hogy barátokkal, kollégákkal fogyasszák el
a vacsora előtti aperitifjüket.
Ha a pincérek nem is, az iskola tanárai, programszervezői nagy örömmel és szeretettel láttak bennünket, külföldieket vendégül. Élisabeth, a szállásadóm
mindent megtett, hogy jól érezzem magam. Sok helyi
ételspecialitást főzött nekem, hogy erről az oldaláról is
megismerjem Nizzát. Esténként együtt vacsoráztunk,
sokáig beszélgettünk, harmonikus személyisége nyugalmat árasztott, már az első perctől kezdve megtaláltuk a közös hangot. Szombat este a robogóján vitt be a
belvárosba, utolsó estémen pedig szűk családi körben
elfogyasztott tengerparti pikniken vehettem részt.
Nemcsak a kurzuson tanultakat vagy a nizzai szuveníreket hoztam haza magammal, hanem szívemben a sok
szemet és lelket gyönyörködtető részletet, a tenger illatát, a virágos, porcelán szekrénygombokat, kilincseket,
cirádás szennyvíz-elvezetőket, a friss kerti citromot.
Az intézmény képes beszámolóblogja az ERASMUS+
2018-ról az alábbi linken található: http://erasmus18.
simplesite.com/440262219
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Az állami és egyházi
fenntartású iskolák
finanszírozásáról
A sajtóban időről időre felbukkannak olyan állítások, miszerint a magyar állam jóval nagyobb
mértékben támogatja az egyházi iskolákat, mint az államiakat. A tévedések és tendenciózusan
egyházellenes csúsztatások eloszlatása végett cikkünkben bemutatjuk a köznevelési intézmények
finanszírozásának rendjét – az állami és egyházi fenntartásúakét egyaránt. Utánajárunk, pontosan
mekkora támogatásban részesülnek az állami és az egyházi iskolák, hogyan határozzák meg
az állam által a fenntartóknak fizetendő, egy főre jutó összeg nagyságát, és hogyan történik az
egyházi zárszámadási egyenlegrendezés folyamata.
Szöveg: Jordán Zsuzsanna, főosztályvezető, Köznevelési Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály, Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Az a tévhit, hogy az állam több pénzt költ az egyházak
által fenntartott iskolákra, valószínűleg azért alakulhatott ki, mert az állami és az egyházi fenntartóknak
biztosított támogatás különböző jogszabályokban rögzített, eltérő módon történik. Az összevetés ezért megtévesztő lehet, ha azonban megvizsgáljuk a különböző
törvényi szabályozók által megállapított összegeket,
akkor kiderül, hogy az egyházi iskolák az egyes költségvetési években még különbözet kiegyenlítésre (egyházi
köznevelési kiegészítő támogatás) is jogosultak, hogy
megkapják ugyanazt a tanulói létszám alapján számított támogatást, mint az állami iskolák.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az állam
gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról,
kivételt az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető,
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése képez. A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet ennek megfelelően az állami költségvetés
biztosítja, és ahol ez szükséges, ezen felül a fenntartó
biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások,
többletlétszámok fedezetét.

1. Az állami fenntartású iskolák
finanszírozása
A rendszerváltás után kialakult iskolafenntartási
rendszer arra épült, hogy bár az állam előírta, milyen
szolgáltatást kell az iskoláknak nyújtaniuk, vagy men�nyi bért kell adniuk a pedagógusoknak, illetve ehhez
normatív támogatást biztosított, mindezért az iskolafenntartók – jellemzően az önkormányzatok – voltak a
felelősek. Az önkormányzatok különböző jövedelemter14
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melő képessége miatt viszont jelentős különbségek alakultak ki az egy tanulóra jutó oktatási ráfordításokban,
a gazdagabb településen sokszor jobb, a szegényebb településen pedig sokszor rosszabb volt az iskola. 2006 és
2010 között ráadásul a gazdasági válság és ezen időszak
forráselvonásai miatt az önkormányzatok sok helyen
képtelenek voltak ellátni iskolafenntartási feladataikat
és nem tudták kifizetni a pedagógusok bérét sem.
A fentiek miatt 2013. január 1-jétől az addigi normatív
alapú finanszírozást a feladatfinanszírozás váltotta
fel, 2013. január 1-jétől a fenntartói feladatokról – az
óvodai nevelés kivételével – az állam gondoskodott az
állami intézményfenntartó központon (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, KLIK) keresztül. 2017.
január 1-jétől a KLIK helyébe intézményfenntartóként
az önálló költségvetési szervként működő tankerületi
központok léptek, elősegítve a rendszer decentralizálását, ugyanakkor teljes körűen átvéve az önkormányzatoktól a működtetés felelősségét is.
2017. január 1-jétől az így létrejött tankerületi központok mindegyike önálló költségvetési szerv, amelyek
jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret
alapján gazdálkodnak. A fenntartó költségvetési szervnek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit
kell a működése, gazdálkodása során alkalmaznia.
Az állami fenntartók költségvetési forrásairól a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, meghatározva az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézmények működtetéséhez rendelkezésre álló előirányzatok
összegét, így a személyi juttatásokat, a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait; a felhalmozási költségeket, azaz a felújítások,
beruházások mértékét. A Klebelsberg Központ és a

A Klebelsberg Központ és a tankerületek költségvetése (adatok millió forintban)
2017. évre
előirányzott1

2017. évi
teljesítés2

2018. évre
előirányzott3

2018. évi
teljesítés4

Személyi juttatások

399 500,0

403 362,0

419 564,9

433 694,5

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (érdemes
felfigyelni a szocho csökkentésre!)

105 700,0

94 528,3

83 273,9

90 200,7

82 039,8

82 379,7

77 818,0

90 891,7

1 900,0

2 026,2

1 683,8

1 016,0

0,0

8 198,3

0,0

8 235,9

6 500,0

14 087,7

9 380,8

36 545,7

Felújítások

0,0

2 331,9

112,5

22 545,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,0

633,4

0,0

172,0

595 639,8

607 547,5

591 833,9

683 302,4

Kiemelt előirányzati bontás

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások

Összesen
1

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím

2

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. törvény
(Magyar Közlöny – 2018. évi 194. szám, 62. oldal, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím)

3

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18.
Klebelsberg Központ cím)

4

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556 számú törvényjavaslat
(kihirdetés előtt – 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím)

jelenleg működő 60 tankerületi központ költségvetésben tervezett előirányzata biztosítja:
●● a tankerületi központok által fenntartott köznevelési
intézmények pedagógusainak, a pedagógiai munkát
segítő alkalmazottaknak és a technikai alkalmazottaknak a személyi juttatásait és járulékait;
●● a fenntartói feladatokkal összefüggő dologi kiadásokat, valamint a tankerületi központok vagyonkezelésében lévő ingatlanok működési kiadásait;

uniós projektekből megkapott, a részben dologi kiadásokra is átterhelhető összegek, illetve a dologi kiadások
felmerülésével párhuzamosan év közben az előirányzat
a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére átcsoportosítással is növelhető, 2018-ban például ekként
emelkedett a tankerületek dologi előirányzata 13 Mrd
forinttal.

●● az oktatási célra használt ingatlanok működtetése során szükségessé váló felújítási és beruházási
kiadásokat.

Az állami intézmények „dologi kiadások” célú eredeti
előirányzata egyébiránt alkalmatlan arra az összehasonlításra, amiről számos sajtócikkben olvashatunk,
amikor ez a tétel a bevett egyházakat megillető 200.000
forint/fő működési támogatási összeggel kerül összevetésre.

Látható módon az állami költségvetés az egyes költségvetési éveken belül is jelentős mozgásban van, ennek
oka elsősorban az, hogy számos forrást a Kormány év
közben, egyedi döntésekkel, a tárcától történő közvetlen átcsoportosítással vagy éppen projektek keretében
biztosít (2017-ben 12 Mrd Ft-ot, 2018-ban 92 Mrd
Ft-ot), illetve a Klebelsberg Központ és a tankerületek
a költségvetésen belül átcsoportosíthatnak a különböző
előirányzatok között. Ennek azonban van egy általános szabálya: személyi kiadásból lehet dologi kiadásra
átcsoportosítani, fordítva azonban ez nem lehetséges,
így a tervezés során – a munkavállalók bérének biztonsága érdekében – számos esetben a személyi kiadások
inkább felültervezettek, a dologi kiadások pedig jellemzően alultervezettek. Ez azért nem okoz gondot, mert a
dologi kiadások kiemelt előirányzatot év közben megemelik a más költségvetési fejezetből vagy az európai

A tankerületi fenntartású intézmények számított
létszáma a KIR októberi statisztikája szerint 2017-ben
730.634, 2018-ban pedig 719.270 (a létszámcsökkenés
oka elsősorban egyes intézmények egyház, illetve nemzetiségi önkormányzat általi átvétele). Amennyiben a
2017-es költségvetési évben teljesített dologi kiadásokat (82,3797 Mrd Ft) elosztjuk a tanulólétszámmal, egy
tanulóra rendszerszinten 112.751 Ft dologi kiadás jut, a
2018. évben teljesített dologi kiadások (90,8917 Mrd Ft)
tanulóra leosztott nagyságrendje pedig 126.367 Ft. Erre
lehet azt állítani, hogy ez alacsonyabb az egyházaknak
biztosított működési támogatásnál, az ugyanakkor
nem csupán a dologi kiadásokat fedezi, hanem valójában a személyi juttatásokon túl minden egyéb kiadás
fedezetét biztosítja, sőt, még személyi kiadásokra is
fordítható. Nem igaz tehát az az állítás, hogy az állam a
saját intézményei esetén alacsonyabb dologi kiadással
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tervez mint az egyházaknak, ezen két tétel összehasonlítása minden szakmai alapot nélkülöz.
A fenti adatok a Klebelsberg Központ és a tankerületi
központok összesített adatait tartalmazzák, az állami
intézményfenntartás azonban ennél jóval tágabb körű,
hiszen a Honvédelmi Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium, a Magyar Tudományos
Akadémia, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a szakképzési centrumok és a felsőoktatási intézmények is tartanak fenn köznevelési intézményeket,
melyek valamennyien államinak minősülnek, költségvetésük ugyanazon logika mentén áll össze.
Az állami és az egyházi zárszámadási egyenlegrendezés során a kiadási oldalon minden esetben a személyi
juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak
pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások,
a felújítások, bevételi oldalon a közhatalmi bevételek,
működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök állnak.
Az állami szervek esetében a kiadásokból levonásra
kerülnek a bevételek, és az így kialakult ún. „nettó működési kiadás” egy fő gyermekre/tanulóra jutó összege
képezi az egyházi és az állami finanszírozás összehasonlításának kiindulási alapját. Amikor az egyházi
finanszírozással vetjük össze az állami intézményeket,
az önkormányzati fenntartásban lévő intézményeket,
az óvodákat is az állami rendszerhez számítjuk. Az állami nettó köznevelési célú működési kiadás 2017. évi ös�szege 1.073,122 Mrd forint, a 2017. évi egyházi zárszámadási egyenlegrendezésnél figyelembe vett számított
gyermek és tanuló létszám pedig 1.258.669 fő volt. Ennek megfelelően az állami fenntartók részére folyósított
egy főre jutó támogatás 852.585 forint/fő. A 2018. évi
egyházi zárszámadási egyenlegrendezésnél figyelembe
vett köznevelési célú működési kiadás 1.139,794 Mrd
forint, a számított gyermek és tanuló létszám 1.244.534
fő volt. Ennek megfelelően az állami fenntartók részére
folyósított egy főre jutó támogatási összeg 2018-ban
915.840 forint/fő: rendszerszinten ennyit költött az
állam egy állami intézménybe járó tanulóra.

2. Az egyházi fenntartású iskolák
finanszírozása
Az egyházi köznevelési intézmény működésére vonatkozó sajátos szabályokat szintén a nemzeti köznevelésről szóló törvény határozza meg. Eszerint a központi
költségvetés a nem állami fenntartású intézményeknek
köznevelési feladataik ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, aminek feltétele, hogy az intézmény
a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően
végezze a tevékenységét. A központi költségvetés a nem
állami fenntartóknak – az állami fenntartású nevelésioktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati
intézményekben pedagógus munkakörben alkalmazottak elismert létszáma, illetve a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők jogszabály szerint finanszírozott
létszáma alapján – átlagbéralapú költségvetési hozzájá-
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rulást biztosít a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményének, munkabérének és ezek járulékainak kifizetéséhez.
Az egyházi köznevelési intézményt fenntartó bevett
egyházak ezen túl működési támogatásra is jogosultak,
ennek összege jelenleg évente 200.000 forint/tanuló.
Mind az átlagbéralapú támogatás, mind a működési támogatás felhasználása feltételekhez kötött, de amint azt
már kifejtettük, a felhasználás meglehetősen rugalmas.
A bevett egyházak részére 2017. évben (gyermekétkeztetés nélkül) 100,576 Mrd forint átlagbér alapú támogatás és 33,523 Mrd forint működési támogatás, valamint
egyéb köznevelési támogatási jogcímen 1,554 Mrd
forint kifizetés történt. A 2017. évi egyházi zárszámadási egyenlegrendezésnél figyelembe vett számított
gyermek és tanuló létszám 207.715 fő volt, ebből következően az egyházi fenntartók részére folyósított egy
főre jutó támogatási összeg 2017-ben 653.080 forint/
főben állapítható meg. A bevett egyházak részére 2018.
évben (gyermekétkeztetés nélkül) 102,032 Mrd forint
átlagbér alapú támogatás, 43,506 Mrd forint működési
támogatás, valamint egyéb köznevelési támogatási
jogcímen 1,478 Mrd forint kifizetés történt. A 2018. évi
egyházi zárszámadási egyenlegrendezésnél figyelembe
vett számított gyermek és tanuló létszám 213.796 fő
volt, azaz az egyházi fenntartók részére folyósított egy
főre jutó támogatási összeg 687.652 forint/fő.

3. A támogatási összegek
összehasonlítása
A fentiekben meghatározott, egy tanulóra jutó összegeket évenként egymás mellé rendezve meghatározható,
hogy miként alakult a tanulók támogatása az állami
intézmények és az egyházak körében:
A fentiek alapján látható, hogy az állami iskolák valójában gyermekenként, egy főre számolva több támogatást
kapnak, mint az egyháziak: éppen ezért van szükség az
egyházi zárszámadási egyenlegrendezésre, amit a
vatikáni megállapodás1 ír elő az egyenlő finanszírozás elvének érvényesülése érdekében.

4. Az egyházi zárszámadási
egyenlegrendezés folyamata,
szabályai
A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között
1997-ben létrejött megállapodás értelmében a Magyar Katolikus Egyháznak az általa fenntartott
köznevelési intézmények után ugyanolyan szintű
1

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény

Állami fenntartók

Egyházi fenntartók

Különbözet

2017

852.585 forint/fő/év

653.080 forint/fő/év

199.505 forint/fő/év

2018*

915.840 forint/fő/év

687.652 forint/fő/év

228.188 forint/fő/év

* A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556 számú törvényjavaslat
még kihirdetés előtt van.

pénzügyi támogatásban kell részesülnie, mint
a hasonló intézményeket működtető állami és
önkormányzati fenntartóknak.
Az ebben foglaltak megvalósulásához szükség van a
már említett egyházi zárszámadási egyenlegrendezésre, melynek keretében az egyeztető felek utólag
állapítják meg az előző naptári évben az egyházi és
állami iskoláknak juttatott támogatások különbségét, a
különbözetet pedig gyerekszámra vetítve kiegyenlítik.
A központi költségvetésről szóló törvény alapján az
átlagbéralapú támogatás, a működési támogatás és a
gyermekétkeztetési támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
●● a támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám
szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év
március 31-éig kormányrendeletben meghatározott
módon kerül sor;
●● az állam, illetve a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és
pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott éves összesített működési és felújítási kiadást,
valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
az állami és települési önkormányzati, a kötelező
köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben
realizált bevételekkel és az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve
a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati
intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat;
és
●● az állam, illetve a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy
pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy
gyermekre, tanulóra jutó összegéből le kell vonni a
kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó
együttes összegét.
E módszertan alapján vetik össze az érintettek minden
költségvetési évben a köznevelésre fordított kiadások
összegét az állami és egyházi fenntartású köznevelési
intézményekben.
Az állami oldalon a költségvetési beszámolók elkészítésének határideje június 30., így a zárszámadás alapját
képező adatszolgáltatásra ezt követően kerülhet sor.
A beszámolókból nyert adatok birtokában az Emberi
Erőforrások Minisztériuma köznevelési szakterülete
és a Pénzügyminisztérium előkészíti a zárszámadási
egyenlegrendezés (egyházi köznevelési kiegészítő támogatás) kimutatását, majd a tárcák egységes

álláspontját tartalmazó kimutatást és a számításokat
alátámasztó mellékleteket megküldik az egyházak
képviselőinek. Az érintett az egyházak, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Pénzügyminisztérium
képviselői hosszas, sokszor tételenkénti egyeztetés során határozzák meg az egyházi zárszámadási egyenlegrendezés összegét, amelyet beépítenek a minden évben
az Országgyűlés őszi ülésszakán elfogadásra kerülő
zárszámadási törvényjavaslatba.
A 2017. évi különbözet alapján az állam a 2017. évi költségvetést elfogadó zárszámadási törvényben 41,44 Mrd
Ft-ot, a 2018. évi költségvetést elfogadó zárszámadási
törvényben pedig 48,78 Mrd Ft-ot biztosított az egyházaknak. Fenti számítás alapján megállapítható, hogy
csakis ennek a kiegészítésnek köszönhetően valósul
meg az egyenlő finanszírozás elve, ezzel a kiegészítéssel teljesül az, hogy az állam ugyan akkora támogatást
biztosítson egy állami és egy egyházi intézménybe járó
tanuló után.

5. Akkor van-e egyáltalán
különbség?
A fentiekből jól látható: az állam eleget tesz törvényi
kötelezettségének, azaz tanulónként, rendszerszinten
azonos mértékű támogatást biztosít az állami és az egyházi iskolákban tanuló diákok után a fenntartóknak.
Az egyházi iskolák nem részesülnek magasabb összegű
támogatásban, éppen ellenkezőleg: minden költségvetési év végén az ő juttatásukat szükséges kiegyenlíteni
az egyházi köznevelési kiegészítő támogatással ahhoz,
hogy az állami iskolák fenntartóival azonos összeget
kapjanak tanulóik után.
A kérdés az, hogy ha ez így van, miért lehet sok egyházi
intézményt látva az az érzésünk, hogy az egyházi iskolák rendezettebbek, állapotuk megfelelőbb? Természetesen az is lehetséges, hogy az egyház jobb gazda
az államnál, az is elképzelhető, hogy az egyházak az
államtól megkapott forrásokon felül, egyházi bevételeikből is fordítanak még oktatási célokra, de úgy véljük,
van egyszerűbb magyarázat is: az egyházi intézmények körében magasabb a nagyobb tanulólétszámú
intézmények, azon belül is a középiskolák aránya,
amelyek gazdaságosabban működtethetők és finanszírozhatók, az államnak ugyanakkor a kisebb, alacsony
kihasználtságú, költségesebb fenntartású iskolákat is
működtetnie kell az ország területének teljes lefedése, a
köznevelés mindenki számára hozzáférhető biztosítása
érdekében.
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Roma szakkollégiumok
Az írás a pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium példáján keresztül szeretne
betekintést nyújtani a roma szakkollégiumok működésébe, az eddig
elért sikereket is megemlítve. Mindezt három hallgató beszámolója teszi
életszerűvé arról, hogy nekik mit jelent a szakkollégium.
Szöveg: Híves Tamás | Fotó: Kátai Dalma, a Wlislocki Henrik Szakkollégium diákja

A roma szakkollégiumok szerepe
A szakkollégiumoknak kiemelkedő szerepük van az egyetemek életeben, a hallgatók közösségi és tudományos támogatásában, a tehetséggondozásban. Fokozottan igaz ez azokra a
hallgatókra, akiknek a családjában még senki sem szerzett magasabb iskolai végzettséget,
így rendkívül fontos számukra, hogy a felsőoktatásban való előrehaladásuk során kiemelt
figyelmet kapjanak. Magyarországon a cigány/roma népességről – a 2011-es népszámlálás adatai alapján – elmondható, hogy szociális körülményeik és iskolázottsági mutatóik
messze elmaradnak az összlakosságéitól. Míg a megfelelő korú népességből a cigány származásúaknak csupán 5%-a érettségizett, és 1,2%-nak volt diplomája, addig a nem cigány
népesség 31%-a érettségizett, és 17%-a diplomás (Híves 2014). Ezt az óriási szakadékot
segítenek enyhíteni a különböző támogató programok – a születéstől egészen a felsőoktatásig. Középfokon az Arany János Programok több mint másfél évtizede járulnak ahhoz
hozzá, hogy minél több hátrányos helyzetű, köztük roma tanuló jusson el az felsőoktatásba.
A program legfrissebb vizsgálata szerint az Arany János Programokban részt vevő tanulók
közül sokan félnek a továbbtanulástól, mivel nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségeik
(Fehérvári–Varga 2018). Aggodalmukat a velük foglalkozó pedagógusok közül többen osztják, így különösen fontos látni, hogy milyen lehetőségek vannak a roma fiatalok segítésére
a felsőoktatásban. A roma szakkollégiumok és az odajáró fiatalok sikerei a bizonyítékai
annak, hogy létezik egy olyan intézményi hálózat, amely a tehetséges roma fiatalok egyetemi éveit támogatja.
A roma szakkollégiumi hálózat létrehozása1 fontos oktatáspolitikai döntés a hazai cigányság esélynövelő támogatása érdekében (Forray 2015). A hálózat 11 pontján működő – felsőoktatási vagy egyházi fenntartású – szakkollégiumok az ország nagy részét lefedik, és
összességében közel 300 hátrányos helyzetű, többségében roma, felsőoktatásban tanuló
fiatal sokrétű támogatását biztosítják. Lényeges látni, hogy a szakkollégiumi keretben
nyújtott támogatások milyen személyes élethelyzetekre, közösségi igényre adnak releváns válaszokat. Továbbá átgondolandó, hogy a következő generáció cigány értelmiségére
alapvetően ható intézménytípus milyen pedagógiai elvek és célok mentén működik (Varga
2017). A roma szakkollégiumok célja kiemelten a fiatalok tehetségének támogatása, céljaik
között szerepel a roma értelmiségi utánpótlás biztosítása, tevékenységükben törekszenek
sikeres felsőoktatási tanulmányaik segítésére. Így a roma szakkollégiumok bizonyos szempontból az Arany János Programok felsőoktatásban való folytatásaként is értelmezhetőek,
és bár az Arany János Programok nem kifejezetten a roma fiatalokat célozzák, hátrányos
helyzetüknél fogva ők nagy arányban vesznek részt a programban (Trendl–Varga 2018).
Szintén elmondható, hogy a roma szakkollégiumokban vannak hátrányos helyzetű nem
roma származású hallgatók is. Ezért célszerű lenne a két támogató programot összehangolni, összekapcsolni, közöttük intézményes párbeszédet kialakítani. Így biztosítható lenne,
hogy minél több hátrányos helyzetű, köztük roma tanuló jusson el sikeresen a diplomáig.
A további tájékozódás érdekében a roma szakkollégiumi hálózat területi megoszlását és
elérhetőségüket a cikk végén található térkép és táblázat mutatja be.
1 A
 roma szakkollégiumok létrehozásának kritériumait és működési elveit a 2011. évi CCIV. törvény
XIV. fejezet 54. §-ában rögzítették. A roma szakkollégiumi hálózat jelenlegi helyzetét mutatja be a
Romológia folyóirat 2018 tavaszán megjelent (15.) tematikus száma.
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A pécsi Wlislocki Henrik
Szakkollégium
„Window to the world, Help
for anybody, Social fun...”
A fenti idézet szerzői olyan egyetemisták, akik szociális hátrányaikat áttörve
jutottak a felsőoktatásba, és hallgatói
közösségük – a Wlislocki Henrik Szakkollégium – ethoszát foglalták össze
ebben a pár szóban – játszva a kezdőbetűkkel. Írásunk ezt a közösséget mutatja be, felvillantva a történetét, majd
néhány fiatal beszámolóján keresztül
megismertetve a mindennapjaikkal.
A Pécsi Tudományegyetem Romológia
és Nevelésszociológia Tanszéke mellett 2001-ben alakult meg a mindenki
által csak „WHSZ”-ként emlegetett
szakkollégium. A tehetséggondozást
szolgáló diákközösség megfelelő kereteket nyújtott
ahhoz, hogy a romológia iránt érdeklődő hallgatókat
segítse szakmai, tudományos előrehaladásukban. Már
az induláskor cél volt emellett, hogy a közösség a pécsi
egyetemre bekerülő roma származású, többségükben
hátrányos helyzetű fiatalokat egyetemi tanulmányaik
elvégzésében is támogassa. A WHSZ tutori rendszer
működtetésével és különböző közösségi programok
megvalósításával igyekezett szakkollégisták intézményi kötődését erősíteni és így az egyetemen való bent
maradásukat segíteni.
Tíz év tapasztalataira alapozva 2013 és 2018 között
a szakkollégium bővíthette hallgatói és szolgáltatásai
körét, mely időszakban a roma szakkollégiumok számára biztosított forrásokból is részesült. Ennek segítségével a WHSZ keretében komplex ösztöndíjprogram
működött, melynek elsődleges célja a szakkollégisták
lemorzsolódásának megelőzése, egyetemi tanulmányaik szakmai támogatása és tehetséggondozásuk
volt – a tudományos életben való aktív részvételük
révén. A célok megvalósítása érdekében egyéni, közösségi és szervezeti szintű programok, szolgáltatások és
tevékenységek álltak a szakkollégisták rendelkezésére, melyek közül részben ők maguk választhatták ki
azokat, amelyek egyéni karriertervük megvalósítását
a legjobban szolgálták.
Az egyéni támogatások közé sorolhatjuk a tutori
(egyetemi oktató támogató jelenléte) és a mentori
(kortárssegítés) rendszert, az ösztöndíjat, az egyéni
és kiscsoportos készség-, illetve kompetenciafejlesztő
foglalkozásokat, valamint az egyéni utánkövető dokumentációs rendszert (portfólió). A közösségi szolgáltatások olyan programokat és tevékenységeket takartak,
amelyek a hallgatók közösségként való működését,
identitásuk erősítését és társadalmi szerepvállalásukat
erősíthette. Az ösztöndíjrendszer harmadik pillére a
tudományos életben való személyes részvételen alapult.
Ennek keretében különböző csoportos vagy egyéni

kutatásokban vehettek részt a diákok. Gyakorlatilag ebben a pillérben valósult meg a klasszikusnak nevezhető
felsőoktatási tehetséggondozás is.
A WHSZ-ben megvalósított projekt a lemorzsolódás
megelőzése mellett a tehetséggondozás és az értelmiségivé válás feladatait is magára vállalta. Ezek a
neveléstudományban hagyományosan egymástól
külön tárgyalt pedagógiai feladatok ez esetben egyetlen
inkluzív (kölcsönösen befogadó) térben valósultak meg.
Ebben a térben, szervezetben a bekerülő fiatalok mint
egyének fogalmaznak meg saját magukra vonatkozóan
elvárásokat a karriertervükben – ezekhez illesztik a
WHSZ által kínált szolgáltatásokat: egyéni támogatások, közösségi szolgáltatások, tudományos életbe való
bevonódás –, majd pedig maguk reflektálnak a fejlődési
folyamatukra a hallgatói portfólióban. A diákok értékelése egyénileg, saját magukhoz viszonyítva történik,
ezért a rendszer differenciált, illeszkedik az egyéni
elvárásokhoz, azokra épít, és a különbözőségükre értékként tekint. Az ösztöndíjprogram elemeinek és működésének részletesebb leírását 2015-ben és 2018-ban
is elkészítették a szakmai megvalósítók és a hallgatók
közösen, az írások megtalálhatók a WHSZ honlapján
(wlislocki.pte.hu). Az ösztöndíjprogram különböző
elemeinek gyakorlati megvalósulását és hasznosságát
a diákok oldaláról is szeretnénk bemutatni, ezért rövid
interjúkat közlünk egykori és jelenlegi szakkollégistákkal.
A szakkollégium elérhetősége:
Pécsi Tudományegyetem
Wlislocki Henrik Szakkollégium
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
wlislocki.szakkollegium@gmail.com
wlislocki.pte.hu
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Végh Zoltán
szociális munka szak, 2. évfolyam
„Nálam a tudományos előrehaladás nagyon fontos
pont, merthogy egyrészt mindazt az erőt, energiát,
amit ez idáig belefektettem a tanulmányaimba,
ott tudom nyomon követni, hogy egy konferencián
szerepelek, például a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK), és haladok ezen a tudományos úton,
amit eddig el sem tudtam képzelni magamról, hogy
bármikor is közöm lesz egy kutatáshoz vagy publikációhoz. A WHSZ segített betekintést kapni ebbe
a világba, kipróbálhattam magamat és a képességeimet. Önszántamból valószínűleg csak a szakdolgozat kapcsán végeztem volna ilyen tevékenységet,
de a szakkollégium lehetőséget adott arra, hogy a
szakdolgozaton túl, magasabb szinten is művelhessem a tudományos életet. Egy évvel ezelőtt a szociális munka szakesten írtam fel magamnak, hogy
TDK-zni szeretnék és most eljutottam idáig – bejutottam az országos döntőbe is.”
„A társadalmi szerepvállalás nálam már nagyon
korán jelen volt, ugyanis én gyakorlatilag a Faág
Baráti Kör Egyesületben nevelkedtem, ahol az
életem részévé vált az önkéntes munka. Ekkortól
vált fontossá számomra, hogy másoknak segítsek.
Például a WHSZ keretében többféle ilyen típusú
munkát is végzek. Egyrészt pályaorientációs foglalkozásokat vezetek hátrányos helyzetű, főként roma
középiskolások körében azért, hogy motiváljam
őket a saját példámmal a továbbtanulásra. Emellett
önkénteskedem az UCCU Alapítványnál is, ahol
iskolásoknak tartunk érzékenyítő foglalkozásokat,
hogy kicsit oldjuk a romákkal kapcsolatos negatív
előítéleteket. Nekem nagyon fontos, hogy romaként
jelenjek meg egy-egy osztályban, ahol mintaként
szolgálhatok a fiatalabbaknak, és erősítsem bennük
a továbbtanulás fontosságát.”

A Faág Baráti Kör Egyesület 1998-ban jött létre olyan gyermekvédelmi gondoskodásban élő, többségükben roma fiatalok kezdeményezésére, akiknek a célja az volt, hogy a hozzájuk hasonló,
gyermekvédelemben élő gyermekek és fiatalok, valamint az onnan
kikerülő fiatal felnőttek számára olyan közösséget hozzanak létre,
mely önsegítés révén képes pótolni azokat a szocializációs és
egyéb hiányosságokat, melyekre a gyermekvédelmi rendszer nem
vagy csak részben képes. Ebben a családra emlékeztető közegben egyre több gyermek és fiatal bevonásával kezdték meg működésüket, melyhez közösségi teret is szereztek a Baranya Megyei
Önkormányzat támogatásával. Az egyesület célcsoportja az eltelt
időszakban kibővült családban élő hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatásával is.
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Az UCCU Alapítvány célja, hogy
csökkentse a társadalomban a
romákkal kapcsolatos tévhiteket és
előítéleteket, hogy mindannyian egy
befogadóbb és nyitottabb világban
élhessünk. Az elfogadás hiánya leggyakrabban az ismeretek hiányából
ered. Magyarországon a cigányellenes
emberek jelentős része nem is igazán
ismeri azokat, akiket elutasít. Az UCCU
általános és középiskolás diákoknak
teremt lehetőséget a találkozásra és a
beszélgetésre roma fiatalokkal.

Kismarci Henrietta
biológia BSc, 3. évfolyam

Csonka Norbert
végzett építészmérnök

„Volt Arany János-os diákként a közösség számomra mindig is fontos volt, és jelen volt az
életemben. Olyan energiát és pluszt ad számomra,
amely kell ahhoz, hogy egy kis időre az ember
elfelejtse a gondjait. A szakkoliban nagyon sokfélék, de mégis egyek vagyunk. Rengeteg közös
élményünk van, és minden program, esemény
során megtaláljuk együtt azt a dolgot, amiből
épülni tudunk, és fontos a számunkra. Nagyon sok
embertől kaptam támogatást és figyelmet, és ez
mindenkivel így van: figyelünk egymásra, máshol
ezt ebben a formában nem kapom meg. A mindennapok során is sokat találkozunk, így sosem érzem
magam egyedül. Ettől a tanévtől mentor vagyok,
és segítem a fiatalabbakat abban, hogy a közösség – egyetem, WHSZ – valódi tagjainak érezzék
magukat, szeretném megmutatni nekik, hogy itt
van a helyük, és fontos részei a közösségnek.”

„Nekem nagyon nagy segítség volt, hogy nem kellett dolgoznom az egyetem mellett, hanem tudtam
a tanulásra koncentrálni. Az ösztöndíj mellett
nagyon fontos volt, hogy voltak mellettem olyanok, akik tudtak segíteni a mindennapokban, akár
a tanulásban, akár a lazulásban, így úgy éreztem,
hogy nem vagyok egyedül, nem kellett magamban
lennem.
A diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzésében egy anyanyelvi tanár jelentette a legnagyobb lökést, aki Fulbright-ösztöndíjjal töltött
két tanévet a WHSZ-ben. Ő segített a legtöbbet az
angol nyelv megtanulásában, utána a nyelvvizsgázás már könnyen ment. A nyelvtudásom miatt volt
szerencsém egy uniós szintű konferencián Portugáliában képviselni a szakkollégiumot. Nagyon
jó érzés volt, hogy én beszélhettem a WHSZ-ről,
és jó volt sok érdekes emberrel megismerkedni.
Szeretnék visszamenni Lisszabonba, mert nagyon
kedvesek voltak ott az emberek velem.”
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A roma szakkollégiumi hálózat területi elhelyezkedése és a cigány
népesség aránya a 2016-os mikrocenzus alapján

Forrás: KSH. Mikrocenzus 2016. Szerk. Híves Tamás.
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A számmal jelölt szakkollégiumok
A szakkollégiumi hálózat a 2018 nyári állapotot mutatja, szeptembertől elindult Pécsett a PERSZE evangélikus
roma szakkollégium is. https://www.evangelikus.hu/persze-osztondijprogram-2018

Település

A szakkollégium neve

1

Budapest

Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium
http://jrsz.hu/

2

Budapest

Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom)
http://www.reforom.hu/

3

Nyíregyháza

4

Miskolc

Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium, Cigány Szakkollégium
http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/

5

Szeged

Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
http://szkrsz.hu/

6

Debrecen

Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium
https://szentmiklosromaszakkoli.hu/

7

Debrecen

Wáli István Református Cigány Szakkollégium
http://www.wisz.hu

8

Pécs

Wlislocki Henrik Szakkollégium – Pécsi Tudományegyetem
https://wlislocki.pte.hu/

9

Eger

Egri Roma Szakkollégium – Eszterházy Károly Egyetem
http://romaszakkollegium.uni-eszterhazy.hu/

Evangélikus Roma Szakkollégium
http://www.meersz.hu/

10

Hajdúböszörmény

Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
https://unideb.hu/hu/node/343

11

Kaposvár

Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium
http://www.pk.ke.hu/tehetseggondozas/roma-szakkollegium

Irodalom
Fehérvári Anikó – Varga Aranka (szerk.) (2018): Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs: PTE
BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium.
Forray R. Katalin (2015): Életutak a felsőoktatásban. In: Forray R. Katalin – Galántai László – Trendl Fanni
(szerk.): Cigány diákok a felsőoktatásban. Pécs: PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki
Henrik Szakkollégium, 69–121.
Híves Tamás (2014): Cigány/roma népesség a 2011-es népszámlálás alapján. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.):
Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 30. Romológia „akkor és most” II. Konferenciakötet. Pécs: PTE BTK. Neveléstudományi Intézet, 108–118.
Trendl Fanni – Varga Aranka (2018): Tehetséggondozás a roma szakkollégiumban. Romológia, 15. sz., 8–33.
Varga Aranka (2017): Esélyegyenlőségi dimenziók egy roma szakkollégiumban. Autonómia és Felelősség,
1–4. sz., 31–54.
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Az általános iskolás diákok
internethasználata
Egy korosztályos felmérés tapasztalatai

Hogyan tudná a pedagógia, a pedagógus közelíteni a duális térben élő gyermekek digitális világát
az iskola elvárásaihoz? És hogyan viszonyuljanak a pedagógusok a fiatalok digitális kultúrájához?
Vajon szolgálhat-e az oktatásban a pedagógus egyfajta kontrollként a diákok duális (digitális) és
mondjuk, „háromdimenziós” valósága között?
Szöveg: Dr. Oláh Tibor kutatótanár, magyar nyelv és irodalom szakos vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium

A fenti kérdések és a rájuk adott válaszok a mai pedagógiai gondolkodás fontos részét képezik. Ez az írás a témához kapcsolódó általános megállapítások empirikus
bizonyítását vagy cáfolatát igyekszik alátámasztani
egy szűkebb korosztályos vizsgálatban. A kapott adatok
hozzájárulhatnak a 13–14 éves korosztály digitális kultúrájának, kortársakkal folytatott tevékenységeinek,
családi netes kapcsolatainak megismeréséhez, továbbá
a már elvégzett Kid.comm kutatásokhoz, ezen túlmenően pedig a korosztályhoz kapcsolt iskolai oktató-nevelő
munka látókörének kiszélesítéséhez.
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Az online térben aktívan élő diákokkal a pedagógus
olykor nem ért szót. Természetesen ez a szülőkre is igaz
lehet. Sok esetben már nehéz – ezért is használom a duális tér fogalmát – kétféle valóságról beszélnünk, mivel
a fiatalok számára ez a két tér gyakran összemosódik.
Egyre több diák használja okostelefonját az iskolában
is. Vannak, akik beviszik saját laptopjukat, tabletjüket.
Magyarországon (még) ritkább a saját laptop használata a tanórákon, mint külföldön, azonban nincsenek
jelentős különbségek, csupán hangsúlyeltolódások.

1. ábra: Az internetezésre fordított idő (óra/nap)

Az utóbbi időben megnőtt az online kapcsolatok száma,
esetenként felülmúlják a családi kapcsolatok számát és
fontosságát is. A hagyományos ismerkedési lehetőségek köre nem biztos, hogy leszűkült, de a fiatalok nem
használják ki őket.
A netes ismerősök sokszor az osztály- és iskolatársak
közül kerülnek ki, főleg a fiúknál pedig gyakorta a közös
játékok világából. Az internet a legkönnyebben elérhető, legstabilabb kommunikációs lehetőség. „Itt mindig
meghallgat valaki, megértik a problémáimat” – hangzik
el számtalanszor.
A fenti gondolatok alakították a vizsgálat keretét.
A célcsoport kiválasztása azért esett a 13–14 éves korosztályra, mert valószínűsíthetően ez az a korcsoport,
amelynek tagjainál már erőteljes különbségek mutatkoznak a valós és a digitális térben való létezés között.
A mérésben három fővárosi iskola hetedik osztályos
tanulói vettek részt (N = 84; 39 fiú, 45 lány). A felmérésben a következő tézisekből, prekoncepciókból
indultunk ki: (1) összefüggés van a kortárscsoport,
a családi kapcsolatok és a személyes internethasználat között; (2) a diákok napi több órát is interneteznek,
ami szabadidejük lényeges részét kitölti; (3) a fiúk és a
lányok internethasználati szokásai között kimutatható
különbségek vannak; (4) a fiatalok több időt töltenek az
interneten, mint a kortárscsoporttal; (5) a szülők nem
vagy alig ismerik gyermekeik internetezési szokásait.

Netes idő – digitális eszközök, felületek
Az internet könnyű kommunikációs lehetőséget biztosít. Mivel az iskolában nincs (elég) idő beszélgetni,
a diákok otthon, digitális felületeket használnak ennek
kiegészítésére. A napi internetezés egyik fő oka tehát
a beszélgetés. A lányok ezért többet használják a netet,
mint a fiúk, akik inkább játékprogramokkal töltik az
időt (bár ezt megtehetik offline is).
Az 1. ábra a diákok internetezésre fordított idejét
mutatja. A lányok mintegy harmada naponta 2-3 órát

használja a netet, vagyis a tanítás után délutánjuk
jelentős részét ezzel töltik. Egész pontosan: egyéb
elfoglaltságaik (tanulás, olvasás stb.) mellett is jelen
vannak online: a valós és a digitális jelenlét egyidejűleg
érvényesül. Ez a kettőség egyre inkább jellemzi a felső
tagozatos általános iskolások életét (de a középiskolásokét mindenképp).
A mérésben részt vevő lányoknak nagyjából a fele, a fiúknak pedig 40%-a egy óránál kevesebbet használja naponta az internetet. Ennek okai a tanulásban, az iskolai
feladatok tudatosabb vállalásában és a sportolásban
keresendők. Megjegyzendő, hogy az intenzív sportolást körülbelül erre az időszakra a gyerekek jelentős
része abbahagyja. (A sport, az edzések és az iskolai
tevékenységek által strukturált idő kevesbé enged teret
a „kockulásnak” – ahogy a fiatalok nevezik a képernyőhöz kötött cselekvéseket.)
A netes tevékenységeket ez a korosztály legnagyobb
arányban telefonon végzi. Emellett kisebb mértékben
laptopot, tabletet használnak. Az asztali számítógép
már a kevésbé praktikus eszközök között szerepel.
A használt digitális eszközök között említik még a játékkonzolt és az e-bookot.
A családok mindennapi életének egyre inkább velejárója, hogy a családtagok valamilyen digitális eszközt kezelnek. A szülők jelentős része a számítógépet
munkaeszközként használja. A válaszadók állítása
szerint szüleik naponta általában 1-2 órát vannak
online. A gyermekek már úgy nőnek fel, hogy a szüleiket
számítógép előtt látják. Ezzel a család otthoni szociális képe is átrendeződik. A régi családi tevékenységek,
háromgenerációs együttlétek mára már megszűnőben
vannak. Ennek a generációnak már szinte egyértelmű
a digitális alapú személyi jelenlét, de nem az a közös
családi tevékenység.
Alapvetően elmondható, hogy az általános iskolás
diákok elsősorban kommunikációra, képnézegetésre,
filmnézésre és játékokra használják a netet. Emellett
a feladatok gyors megoldásában segít a net. Az iskolai
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2. ábra: Szülő-gyermek netes kapcsolat

házi feladatot (adatkeresést, gyűjtőmunkát stb.) szinte
kizárólag a neten végzik, az ott talált információkat
megbízhatónak és hitelesnek ítélik.

Biztonságos internet
Vajon mennyire biztonságosak a diákok által látogatott
oldalak, tisztában van-e ez a korosztály az internet veszélyeivel? A vizsgálatba bevont lányok 60%-ának már
fiatalabb korában is volt Facebook-profilja, ez pedig
csak úgy lehetséges, ha idősebbnek írták be magukat.
Ezt sokan természetesnek veszik, (a web tematikus
kiaknázása érdekében) nem sokat foglalkoznak a beépített biztonsági elemekkel.
A biztonságos internethasználat kapcsán merül fel
a kérdés, hogy milyen szűrőket használnak a gyerekek.
Ezt azonban inkább így tehetnénk fel: Ellenőrzik-e
a szülők gyermekeik webes tartalmait?
A diákok úgy gondolják, hogy nem látogatnak olyan
oldalakat, ahol ezekre szükség volna (válaszolták

azok, akik folyamatosan képeket és videókat néznek
a Youtube-on, az Instragramon vagy a Pinteresten).
Többen úgy vélik, tudják magukat korlátozni, ők maguk
a szűrő. Vajon tényleg ilyen tudatosan használnák a
gyerekek az internetet? Sokan azt sem tudják, mit jelent
a biztonsági szűrő. Egyesek szerint a tartalomszűrés
a társalgásra vonatkozik, mások a vírusirtóval azonosították, néhányuk szerint pedig nem is megbízhatóak
a szűrők.
Ennek alapján elmondható, hogy a fiatalok számos helyen az internet bármely tartalmával találkoz(hat)nak.
Ezt tudtuk eddig is. Viszont az a tény, hogy egy diák sem
mondta azt, hogy a szülei beállítottak a telefonján vagy
a laptopján szűrőt, jól mutatja, hogy ebben a világban
magukra vannak hagyva. Bár az internetet szerintük
leginkább jellemző jelzők között (veszélyes, hasznos,
unaloműző, szórakoztató) szerepelt a „veszélyes”,
egyikük sem említette a különféle stabil, mozgó vagy
felugró reklámokat, hirdetéseket, egyéb tartalmakat,
amelyek esetenként erőszakos tartalmakat közvetítenek. Lehet, hogy ezeket már teljesen természetesnek
tekintik. Nem derült ki a felmérésből a torrentoldalak
használatának aránya sem.
A gyermekek és szüleik kapcsolata kisebb mértékben netes környezetben is mérhető, hiszen a szülők is
egyre többet kommunikálnak gyermekeikkel a neten
keresztül. Ez azonban többnyire kimerül a Viberen
való kommunikációban, illetve a Facebook és a Google
használatában. A szülők és gyermekeik digitális alapú
kapcsolatának ábrázolására szolgál a 2. ábra.

3. ábra: Kortárs közösségben eltöltött idő (alkalom/hét) – fiúk
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A netes, digitális tevékenységekről való otthoni beszélgetések során a szülő képet kaphat gyermeke netes
orientációiról. Ez egyfajta szabályozó, kontrollszerepű
is lehet. A lányok inkább beszélgetnek (még) ebben az
életkorban a szüleikkel az őket foglalkoztató témákról, mint a fiúk. Mivel a fiúknál ebben az életkorban
nem annyira aktív a különböző oldalak látogatása,
az ő online jelenlétük a szülők számára jobban nyomon
követhető. A 13–14 éves korosztályi minta fele azonban

egyáltalán nem beszél az őt foglalkoztató témákról
a szüleivel; negyedénél a szülők nem tudják, milyen oldalakat használnak gyermekeik. A netes létet a fiatalok
magánügyüknek tekintik.
Az is fontos kérdés, hogy a szülők mennyiben korlátozzák gyermekeik internethasználatát, amivel valamiféle
természetes gátat képezhetnének annak érdekében,
hogy gyermekeik internetes létét ellenőrizzék, és megelőzzék a függőség kialakulását. A lányok szabadabban
használhatják a netet, mint a fiúk (akiknek valószínűleg a játékidejét igyekeznek korlátozni). A válaszadók
több mint felénél a szülők nem szabnak meg netezési
időkorlátot. Így a gyerekek életében ez az a tér, amelyet
nem szabályoz sem az iskola, sem a szülők. Ugyanakkor
a túlzott internethasználat káros lehet a számukra.

Iskolán kívüli kortárs és családi kapcsolatok
Sokan veszélyforrásnak tekintik a netes közösséget a
családot felváltó volta miatt. Vajon beigazolódik-e ez
az aggodalom? A virtuális kapcsolatok megismerésén
túl figyeltük az iskolán kívüli családi és baráti kapcsolatok alakulását.
A 13–14 éves fiúknak már 15%-a egyszer sem megy
kortárs közösségbe hetente (3. ábra). A kortárs közeg
leginkább sportolási alkalmakat, szakköröket, iskolán
kívüli találkozásokat jelöl. A fiúknál hamarabb jelentkezik az én bezáródása, ami egyértelmű kockázata
a valós tér és idő szűkülésének, a digitális térben való
aktivitás, az online és offline programok és csatornák
mind erőteljesebb használatának. Arra sajnos nem terjed ki a mérés, hogy ez milyen mértékű az életkor függvényében. Feltételezhető, hogy a fiúk kortárs közegben
eltöltött ideje később, 15–18 éves korban már jóval
magasabb. Ennek oka a nemi és intellektuális érésben
keresendő elsősorban.

4. ábra: Kortárs közösségben eltöltött idő (alkalom/hét) –
lányok

A programok, applikációk használata a diákoknál nemés életkorfüggő. A lányok gyakrabban használják a közösségi felületeket, üzenetküldő, képkereső csatornákat (Messenger, Instagram, Snapchat, Pinterest, Viber,
Facebook). A fiúk viszont (általános és középiskolás korukban is) többet játszanak (Soccer16, Dream League,
Empire, Swamp Attack stb.), és kevesebbet csevegnek.
A legtöbben a Vibert, a Facebookot, a Youtube-ot és az
Instagramot (leginkább a lányok) használják, gyakran
látogatott oldalak még a Twitter, Deezer, Whatsapp,
What if?, Timetable, Skype, Duolingo, Gmail.
A fiúknál kapott értékekhez képest a kortárs közösség
fontossága a lányoknál erőteljes eltérést mutat. Náluk
egyértelműen tartósabbak a személyközi kapcsolatok: többet találkoznak, több időt töltenek kortárs
közösségben. A kortárscsoport nagyobb jelentőséggel
bír, kevésbé zárkóznak magukba. Emellett az online

5. ábra: Iskolán kívüli kortárs és családi kapcsolatok és az interneten eltöltött idő viszonya
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 N°=84

Hány ismerőssel
csetelsz?

Hány ismerősöddel
levelezel?

Hány órát csetelsz
naponta?

Hány órát csetelsz
hetente?

 Lányok

11,14

1,2

1

5,82

5,8

1,1

0,36

3,18

 Fiúk

6. ábra: Digitális kommunikáció (átlag)

kapcsolataik is intenzívebbek. Kevesebb időt töltenek
online vagy offline játékokkal, fontosabbnak tartják
a személyközi kapcsolatokat (4. ábra). Míg a fiúk 15%-a
iskolán kívül egyetlen órát sem tölt kortársaival, 34%-a
pedig csupán egyet, addig a lányok lényegesen többet,
hetente 7-8 vagy akár több órát is kortárscsoportban
(tánccal, sporttal, egyéb tevékenységgel) töltenek.
A fiúk és a lányok szabadidős tevékenységeinek különbsége azon túl, hogy mérési mintát ad a korosztályos
vizsgálatokhoz, rámutat a fiatalok internethasználatának nemükből fakadó eltéréseire és az ebből adódó
problémákra, pl. a párkapcsolatok nehézségeire.
A digitális és nem digitális közösségben (kortárscsoport, család) eltöltött idő összevetése elsősorban a
fiatalok szociális térben elfoglalt helyét, szociális szerepeit jellemzi. A szociális tevékenységek egy része már
digitális közegben zajlik, kortárscsoportban, nem pedig
a generációk együttélésében, a kultúra hagyományozó
átadása mellett. Felmerül a kérdés, hogy a digitális térben is aktív 13–14 éves diák netes ideje milyen viszonyban van a kortárscsoportban és a családban eltöltött
idővel. Ezt mutatja az 5. ábra.
A kortársakkal töltött idő nagy része már az internetre tevődik át ennél a korosztálynál. (Az előrejelzések
szerint ez az adat a későbbiekben még sokkal inkább
ebbe az irányba fog haladni.) Az osztálytársakkal való
kommunikáció az iskola után folytatódik az interneten (bár ez elsősorban a lányokra igaz, a fiúk kevésbé
beszélgetnek egymással). A beszélgetések mellett egyre
több időt és aktivitást foglal el a különféle megosztó
oldalak nézegetése, a kép- és videómegosztás.
A 13–14 éves diákok szabadidejét egyre inkább az interneten töltött idő uralja, azaz a szocializációjukat ekkor
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már kezdi felváltani a net (nem pedig a kortárscsoport).
A gyermekek számára a net egy végtelen kép- és filmtár.
Ennek megismerése váltja fel a családot és/vagy a
kortárscsoportot. A legtöbb gyermek azt nyilatkozta,
szülei nem ismerik az összes, általa látogatott oldalt.
Ezt a fajta inkognitójukat megtartják maguknak:
a neten a maguk nem túl biztonságos útjait járják.

A digitális kommunikáció a 13–14 éveseknél
A levelezés és a csetelés mára összemosódott. A diákok
körében ez a Messengeren vagy a Viberen való üzenetküldést jelenti, amit beszélgetésnek tekintenek. Elektronikus levelet már nem vagy alig írnak.
Ha összevetjük a számadatokat, azt láthatjuk, hogy a fiatalok nagyjából ugyanannyi időt töltenek el a kortársaikkal a közvetett internetes kommunikációban. Ös�szevetve ezt az interneten eltöltött idővel, azt kapjuk,
hogy minimum 4-6, de a megkérdezetteknek csaknem
30%-a 14–21 órát internetezik hetente (6. ábra).
Elmondható tehát, hogy a 13–14 éves korosztály már
ugyanannyi időt érintkezik barátaival a neten, mint
a valós életben. A netes kommunikációt gyors csetek,
rövid üzenetek jelentik. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy
a kamaszkorra az internet a mindennapi tevékenységek, a szórakozás és a kommunikáció leggyakoribb
közegévé válik.
A csetelés mellett átlagosan napi 0,5–2,5 órát, azaz
a szabadidejük jelentős részét töltik online. A rokoni
kapcsolatok gyengülnek. Több 13–14 éves fiúnak már
nincs igénye a kortársakkal való együttlétre, legalábbis
„offline” nem.

Mindezen adatok tudatában kijelenthetjük, hogy a mai
13–14 éves generáció teljes értékű internetes fogyasztóvá vált. Viszont ez nem jelent tudatos fogyasztói
magatartást. Kiaknázzák a netet, ismerik a számukra
fontos programokat.

Összegzés
A fiatalok internethez való viszonyát feltáró, reprezentatívnak nem tekinthető felmérés számos összetevőt
vizsgált. Természetesen szélesebb körű és pontosabb
lett volna a vizsgálat többféle településtípus tanulmányozásával, ez azonban meghaladta volna a felmérés
kereteit. A globalizáció miatt a városi és a kisebb községi fiatalokat ugyanolyan hatások érik, de nem biztos,
hogy ezek ugyanúgy érvényesülnek a család–kortárscsoport–iskola viszonyrendszerében.
A mérés során kiderült, hogy kapcsolat van a kortárscsoporttal eltöltött és az internetezésre fordított idő
között. Annál a csoportnál, amelyiknél erőteljesebb
kapcsolat van a kortárscsoporttal (lányok), több a
csetelésre fordított idő is. Ahol viszont gyengébb a kapcsolat, a kommunikáció nem egyenlítődik ki a neten.
Általánosságban elmondható, hogy ez a korosztály sok
időt tölt el a neten, többet, mint bármilyen más közösségben (családban, barátokkal). A duális tér fogalma
értelmet nyer, hiszen a 13–14 éves korosztály a netes
kapcsolatokat egyenrangúnak ítéli a valós térhez kapcsolódókkal. A fiúk esetében azonban kisebb mértékben
van szó kapcsolati netezésről, az ott eltöltött idő más
tevékenységekben merül ki. Ez életkori sajátosságokkal
magyarázható.
Ennél a korosztálynál már egyre kisebb teret foglal el
a család a mindennapi életben. A szülők sokszor azt
sem tudják, milyen oldalakat látogat a gyermekük. Ez
leginkább a fiúkra igaz. A korcsoportnak a tágabb családhoz való viszonya gyengébb.
A kiindulópontnak, gondolatébresztőnek tekinthető
felmérés adatai felhasználhatóak az oktató-nevelő
munkában. Ha a pedagógia a korosztály érdeklődését,
digitális kultúráját, a világhoz, a közösségekhez való
viszonyát valóban közelíteni szeretné az elvárásaihoz,
a tananyag követelményeihez, akkor pedagógiájának
orientációin is változtatni kell.
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A tanítási órán kívüli nevelési
lehetőségek hatása a csoportnormák
kialakulására
Az iskolai diákközösségekben kialakuló konformjelenség különbözik a gyerekek spontán szocializálódása során tetten érhető folyamatoktól, ugyanis esetünkben a gyermek az iskola kontrollja
alatt, annak elvárásait követve nyilvánul meg. A kontroll által nem befolyásolt gyermekközösségek
csoportnormái szabadok, őszinték és egyszerűek, kimenetelükben viszont sokszor kegyetlenek.
Gondoljunk a „bandázásra”, „falkába verődésre”. Hajdanán egy-egy lakótelep fiataljai vagy a falu
gyermekei szívesen töltötték együtt a szabadidejüket, közös játékaik voltak (ezek között megtaláljuk
a tradicionális, mindenki által ismert gyermekjátékokat és a csapat sajátjait egyaránt), búvóhelyet
építettek, titkaik voltak. Tekintélye volt a nagy, erős, értelmes gyereknek, és mindenki igyekezett
beállni a sorba. Ki kellett verekednie a maga helyét, önerőből. És ebből rengeteget lehetett tanulni.
Sajnos ez a közösségi létforma kiveszőben van. Járjuk végig a várost, nézzük végig a játszótereket:
sehol nem látunk focizó kisiskolásokat, nem gyűlnek a játékok köré gyerekcsoportok. Ha van is
gyermek a játszótéren, az jobbára babakocsi mélyén rejtőzik, esetleg kutyát sétáltat. Félek, fiataljaink manapság inkább közösségi portálokon keresztül keresik egymást, és ez még a jobbik eset, ha
a fájlmegosztó oldalakról letöltögetett sorozatok habzsolásával vetjük össze.
Attól tartok, hogy a közösségi lét gyermekkori elsajátítása hiányának súlyos pedagógiai következményei vannak, amire a pedagógusok nincsenek felkészülve. A helyezkedés, beilleszkedés, az érdekérvényesítésre való képesség elsajátítása átcsúszik az iskolába, ahol a közösségi életet hagyományosan inkább explicit normákkal szeretnénk szabályozni. Meghökkentő, korábban nem látott
konfliktusok pattannak ki diákok között, amelyeket értetlenül szemlélünk és – teljes joggal – iskolába nem illőnek minősítünk. Buta törésvonalak hasítanak ketté közösségeket, mely közösségek
általában véve is infantilizálódnak.
Ebben a helyzetben a korábbinál nagyobb mértékben kellene a közösségi nevelésre összpontosítanunk. Ujjunkat a közösségfejlődés ütőerén tartva folyamatosan reagálnunk kellene a belső, rejtett,
esetenként titkos történésekre. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a pedagógus a lehető
legtöbb időt töltse a gyerekek között, lehetőleg tanítási órán kívül is. És hát ez az, amire a túlhajszolt, alulfizetett, olykor egzisztenciájában fenyegetett pedagógust a legtöbb helyen igazi bűvészmutatvány rávenni. Pedig a közösség helyes viselkedését és a csoportnak megfelelő egyéni reakciót
(konformitást) is tanítanunk kellene.
A mi iskolánkban erős az iskolai közösséghez tartozás közösségformáló szerepe, ami a tanórán
kívül a legváltozatosabb formákban érhető tetten. Ilyenkor nemcsak az írott, hanem az íratlan szabályok – normák – elsajátíttatása is magától értetődő.
Egy egészséges diákközösségben, amelyhez jó tartozni, és nem csak az egyén érdekében áll, illik és
érdemes konform magatartást tanúsítani. Az iskola dolga, hogy összeválogassa ennek elvárt elemeit, mind az írott, mind az íratlan normák tekintetében. Márpedig ez a munka tipikusan a tanítási
órán kívüli élethelyzetekben folyik. Ha ez sikeres, akkor a diáknak nincs ellenére a normakövetés:
együttműködő és elégedett.

Dr. Czinder Péter

a Gyöngyösi Berze Nagy János
Gimnázium igazgatója
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A HÓNAP TÉMÁJA

Sajátos nevelési igényu
tanulók
SNI-s tankönyvszemle
Sorozatunkban az EKE OFI legújabb, nemrégiben tankönyvjegyzékre került,
SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók számára fejlesztett taneszközeit
vesszük sorra, melyek pedagógiai módszertanukban a gyógypedagógia
modern szemléletét képviselik.
A következőkben bemutatott taneszközök és tanmenetek elérhetők
a www.tankonyvkatalogus.hu oldalon.
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Olvasás–írás
Az Olvasás–írás 1–2. című gyűjteményt
Méhes Edit szerkesztő mutatja be.
Szöveg: Ijjas Tamás

Az interjú témáját szolgáltató taneszköz:
KISSNÉ HAFFNER ÉVA – SZABÓ BORBÁLA:
Olvasás–írás 1–2. a középsúlyosan
értelmi fogyatékos tanulók számára

Miben más ez a könyv a korábban kiadott SNI-s tankönyvekhez képest?
A korábban kiadott, középsúlyosan értelmi fogyatékos
tanulóknak szánt könyvek a maguk idején korszerűek
voltak. Ezeket a könyveket közel két évtizede használják a fejlesztőpedagógusok, a bennük szerepelő témák,
azok grafikai megjelenítése, technikai megvalósítása
felett azonban sok esetben eljárt az idő.
A szerzők koncepciója szerint manapság olyan taneszközökre van szükség, amelyek valós segítséget nyújtanak a fejlesztőpedagógusnak az élményszerű, differenciált oktatáshoz, azaz nemcsak tartalmukat, hanem
technikai kivitelezésüket tekintve is korszerűek, a fejlesztési célokhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz
igazodnak. Így születhetett meg a hagyományos A4-es
könyvméretnél nagyobb, gyűrűs dossziés kiadvány,
amelynek munkalapjai funkciójuk alapján különböző
felületű papírból készültek. Eleve fóliázott kartont
használtunk a többször felhasználható lapoknál. Nem
kaptak fóliát azok a lapok, amelyeken jelöl, összeköt
a tanuló. És a fejlesztők legnagyobb örömére technikailag sikerült megvalósítani kipattintható figurák
szerepeltetését is a taneszközökben. Ez mind segítség a
pedagógusoknak, asszisztenseknek, szülőknek, hiszen
nem nekik kell utólag laminálni az egyes lapokat, nem
nekik kell körbevágni például a színegyeztetéshez
használandó figurákat.
Milyen visszajelzések érkeztek a könyvekről a pedagógusoktól, gyógypedagógusoktól?
A felhasználók széles körben még nem látták a taneszközt, jelenleg a tankönyvvé nyilvánítási eljárás alatt
áll. Előadásaink alkalmával ismertettük a koncepciót,
mintaoldalakat mutattunk belőle, a fejlesztés során
több gyógypedagógussal is egyeztettünk – a visszajelzések minden esetben pozitívak voltak.
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Mik voltak a fejlesztés lépései?
A terület speciális volta eleve irányította a fejlesztés
folyamatát. Természetesen egy középsúlyos értelmi
fogyatékosoknak szánt gyűjtemény esetében kizárólag
olyan szerzőkben gondolkodhattunk, akik a területnek
nem csupán ismerői, hanem maguk is „terepen” vannak, azaz napi rendszerességgel foglalkoznak az érintett 1–2. osztályosokkal. Ugyanez a szempont vezérelt
bennünket a lektorok kiválasztásánál is, amiben sok
segítséget kaptunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatóitól. A fejlesztés során kulcsszerep jutott a grafikusoknak is, mivel 1–2. osztályban
a taneszköz segítségével való ismeretszerzés kizárólag
képek, rajzok révén valósul meg. A könyv tapasztalt rajzolói sok-sok gyerekkönyvet illusztráltak, de az SNI-s
könyv anyagának elkészítéséhez merőben új szemléletmód elsajátítására volt szükség. A témák kidolgozásánál a szerzők által megadott mintarajzok, vázlatok,
leírások stb. segítségével – az alkotói szabadságot,
egyéni ízlést háttérbe szorítva – a célcsoport igényeit
kellett szem előtt tartaniuk, végrehajtaniuk a szerzők,
szaklektorok olykor szőrszálhasogatásnak tűnő javítási
kéréseit. Az alkotóközösség tagjai a fejlesztés során
szerencsére együtt tudtak működni, ennek eredménye
az igényes kiadvány.
Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy
lecke?
A középsúlyos értelmi fogyatékosoknak szánt könyvek
esetében nincs értelme a hagyományos értelemben
vett „leckéről” beszélni. Itt fejlesztési célok és feladatok vannak, ezek megvalósításához kínál segítséget
a pedagógusnak a taneszköz. A pedagógus – ismerve

a csoportjában lévő gyerekeket – dönti el, hogy például
a téri orientációk gyakorlásához a taneszköz melyik
lapját teszi a gyerekek elé, annak segítségével milyen
gyakorlatokat végeztet, ki az, aki már újabb feladatot,
esetleg munkalapot kaphat, és ki az, aki még az előző
munkalap segítségével gyakorol.
A taneszköz munkalapjai kivehetők, sorrendjük változtatható. Mint említettem, a kiadvány lapjai nagyobbak a hagyományos A4-es lapméretnél. Így a diákok
által használt munkaterületeken szereplő tárgyképek,
valamint az eseményképek figurái jól láthatók, a kipattintott figurákat megfelelő méretüknek köszönhetően
könnyű kézbe venni. A diákok által használt munkaterület elkülönül a lap jobb oldalán lévő szürke sávban
szereplő, a pedagógust informáló rövid témamegjelöléstől. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy az
olvasáskönyvvel párhuzamosan elkészítettük az 1–2.
osztályosok számára a kommunikációkönyvet is, és
a fejlesztés során a két kiadvány tartalmai mellett kivitelezésüket, tipográfiájukat is összehangoltuk. A két
taneszköz képi világa is azonos, ugyanazok a grafikusok
készítették a jól felismerhető, derűt sugárzó, tiszta,
élénk színekkel megrajzolt figurákat, jeleneteket.
A beszélgetésben említett másik taneszköz:
Ammerné Nagymihály Emília – Balázsné Fige Ilona:
Kommunikáció 1–2. a középsúlyosan értelmi fogyatékos
tanulók számára
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Ének-zene
A hangok játéka – Ének-zene 1–2. című
tankönyvet Fenyődi Andrea szerkesztő
mutatja be.
Szöveg: Ijjas Tamás

Az interjú témáját szolgáltató taneszköz:
ANTAL-LUNDSTRÖM ILONA:
A hangok játéka. Ének-zene 1–2.

Miben más ez a könyv a korábban kiadott SNI-s
ének-zene tankönyvekhez képest?
Ebben az új fejlesztésű tankönyvben elsősorban a
gyerekek világához közel álló, könnyen megtanulható és énekelhető gyermek- és játékdalokra építjük a
tanulást. Kodály Zoltán és Lajtha László szerint ezek
sajátossága az, hogy kétütemes, ismétlődő, univerzális,
ősi dallammotívumokat alkalmaznak, inkább énekelt
mondókák. Roar Björkvold norvég professzor kutatásai
kimutatják, hogy a játék- és gyermekdalok motívumai,
hangterjedelme és témái hasonlóak bárhol a világban.
A mozgásos játékok, az egyszerű, érthető szövegek, az
ismétlődő dallamok serkentik a tanulási képességeket.
A népi hagyomány így gondoskodik a gyermekek széles
alapokon nyugvó fejlesztéséről.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára az énekzene tantárgy tanulásának legfőbb célja az, hogy
megismerkedjenek a dalolással és a zenével mint
élményforrással, mint közösségszervező eszközzel és
mint az önkifejezés eszközével. A gyermekek egységben
tudják befogadni és kifejezni a dallamot, a szöveget,
a mozgást, a játékot, a hangszerek hangjait, mindezt
úgy, hogy részben saját világukhoz kötik, részben ennek
révén újabb ismereteket szereznek a világról és az emberi közösségről, saját vagy mások kultúrájáról.
A teljes zenei élmény azt is jelenti, hogy a kezdetektől
bátorítjuk azt, hogy a tanulók reagáljanak a tanult vagy
meghallgatott zenei elemekre: mozogjanak, táncoljanak, játsszanak, kísérjék őket valamilyen módon,
például ritmushangszerrel, tapssal. A zene által keltett
belső képeket fejezzék ki rajzban, színekkel. Ezért
készítettünk színezhető munkalapokat. Szinte minden
leckében javasoljuk valamilyen zenemű meghallgatását és feldolgozását. A kisgyerekek nem kategorizálják
vagy minősítik a zenéket: a jól megválasztott érdekes
klasszikusok, népzenei feldolgozások vagy kortárs
művek a dallam, a ritmus, a hangzás útján hatnak rájuk.
A tankönyv vidám színei, ábrái, tanulást segítő képi
elemei szintén vonzóak lehetnek. A tanítók bizonyára
hasznosnak találják majd a kínált zene- és hanganyagot
és a játékleírásokat.
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Mik voltak a fejlesztés alapelvei, lépései?
A spontán és egyedi zenei élmény mellett tudatos
zeneelméleti építkezés is zajlik a tankönyvben. Megismertetjük a fő ritmuselemeket, és bevezetjük a szolmizálást. Törekedtünk a játékos fogalmi alapozásra és
a fokozatos ismeretszerzésre. A dalok tanítását nem
kötjük szorosan a szolmizáció szerinti haladáshoz,
ellenkezőleg: szélesebb hangterjedelmű és ritmuskészletű dalokat tanítunk, melyeket – mikor már jól ismerik a tanulók – a zenei tudatosításhoz használhatunk.
Sokféle fogalmat, zenei elemet mutatunk be a tanulóknak, ám az első két évfolyamon még alapozás zajlik,
mindezeket a későbbi évfolyamokon újra ismételjükelmélyítjük. Mindezt azonban megelőzi és megalapozza
a szerzőnk, Antal-Lundström Ilona professzor által
kidolgozott és kipróbált módszertani anyag, mely a hallás, az akusztikai érzékenység fokozatos és tudatos fejlesztésével kezd: a hangok tulajdonságaira, a hangszín,
a hangerő, tartam, tempó, hangsúly, szünetek és a hang
irányának azonosítására, felismerésére koncentrál, és
mindezt megerősíti a testi, mozgásos és vizuális kifejezéssel. A megfigyelt elemeket azonnal reprodukáljuk is.
Ebben a szakaszban már kezdünk a hanghoz kapcsolt
jeleket is írni, majd ezt fejlesztjük tovább addig, amíg
bevezetjük az egyezményes zenei kódrendszer egyes
elemeit. Mindezzel természetesen az anyanyelvi nevelést is komplex módon segítjük.
Hogyan épül fel a tankönyv?
A tankönyv két évfolyamra szól, három fejezetet, ezen
belül 66 leckét tartalmaz. Kiegészíti a 43 fekete-fehér,
színezhető munkalap, melyek közül három kártyákká
vágható szét. Ezek segítségével többféle módon kombinálhatunk ritmus- vagy dallamelemeket, a tanulók
ebből a „kottából” adhatnak elő hangokat, zenét.
A tankönyvön belül nem különítjük el a két évfolyamot,
ezt a tanító rugalmasan kezelheti, a csoportnak megfelelő tempóban haladhat. Az 1. fejezet egyoldalas leckéket tartalmaz, mindegyikhez kapcsolódik munkalap,
hanganyag. Dalanyaga könnyen tanulható, mégis izgalmas dallamú és szövegű európai gyermekdalokból tevő-

dik össze. A 2. fejezet kétoldalas leckékből áll, ezekhez
nem tartozik munkalap. Címe, A látható dallam jelzi,
hogy a hangok lejegyzése kerül a középpontba. Bevezetjük a szolmizálást, a kottaelemek felismerését, a kézjeleket. A daltanulást a magyar gyermek- és népdalkincs
dalaival szélesítjük. Folytatjuk a zene jellegzetességeinek megfigyelését is. A 3. fejezet kétoldalas leckékből
és munkalapokból áll. Folytatódik a zenei építkezés új
szolmizációs hangok és ritmuselemek megismerésével. Megkezdődik a kottaírás, elsősorban azonban még
a megfigyelést, fókuszálást gyakoroltatjuk. A munkalapok itt elsősorban a zenei élményhez, zenei befogadáshoz kötődnek. A 2. és 3. fejezet záróleckéi ismétlést és
szintetizálást kínálnak: zenés előadást alapozhatnak
meg. A leckék és fejezetek tematikus címeket kaptak.
Mind a tankönyvhöz, mind a munkalaphoz gazdag
hanganyagot kínálunk: ez tartalmazza például a környezet hangjait, a kevésbé ismert dalok dallamát, klas�szikus zeneművek részleteit. A hanganyagot letölthető,
elektronikus formában biztosítjuk. Készül tanítói
segédlet is.

Miért használható jól ez a könyv integrált osztályokban?
Úgy gondoljuk, hogy a tankönyv gyermekekhez közel
álló tartalma, a zenei élmény és önkifejezés középpontba helyezése, a zeneelmélet fokozatos, értelmező bevezetése és a komplex, nem csak zenei jellegű fejlesztés
az általános és sajátos nevelési igényű tanulók számára
egyaránt megfelelő és motiváló.
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„Játék” sorozat
A „Játék” sorozat olvasókönyveit Boldizsárné
Kovács Gizella és Sándor Csilla szerkesztők
mutatják be.

Az interjú témáját szolgáltató
taneszközök:
HARGITAI KATALIN:
Játékvár, Játékváros, Játékország,
Játékbirodalom, Játékvilág
olvasókönyvek

Szöveg: Ijjas Tamás

Mik a fő módszertani különbségek ezekben az SNI-s
könyvekben a korábbi olvasás/írás könyvekhez
képest?
Módszertanilag nincs nagy különbség az előző kötetekhez képest. Ugyanazokat az általános törvényszerűségeket alkalmaztuk itt is. Kiemelten figyelembe
vettük az életkori sajátosságokat, a fogyatékosságból
adódó speciális tanulási képességeket, a beszélt és írott
magyar nyelv sajátosságait. Hangsúlyeltolódás van a
„célcsoportok” vezető tüneteinek megfelelően, ugyanis
két nagy SNI csoportot különítettünk el:
●● enyhe értelmi fogyatékosok (integrált és szegregált
tanításra alkalmas kötetek);
●● normál intelligenciaszintű SNI tanulók integrált
tanítását/fejlesztését támogató kötetek.
Ebben az esetben kiemelten odafigyeltünk az egyéb
pszichés fejlődési és az autizmus spektrumzavarból
következő speciális tanulási képességekre; a normális
intelligenciaszint mellett a szórt intelligenciaprofilból
adódó tanítási, fejlesztési szükségletekre is.
Célunk „eszközt” biztosítani tanulóink számára a hatékony tanuláshoz, ismeretszerzéshez; az önkifejezéshez,
gondolatközléshez és az igényes szabadidős tevékenységhez. Világos különbséget teszünk a tanítás folyamata és a már kiépített ismeretek használata között,
valamint az olvasás, írás képességének kialakítása és
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a kialakult képesség működtetése között. A tananyag
feldolgozásakor a céltudatosan beépített elméleti alap
és módszertani tudás mellett a tananyag spirális elrendezése, a tanórák mozaikszerű felépítése, a tanórai
differenciálás, az eltérő haladási ütem figyelembevétele
szintén meghatározói az egyes köteteknek.
Miben másak ezek a könyvek korábban kiadott
SNI-s tankönyvekhez képest?
Igyekeztünk úgy összeállítani az egyes köteteket, hogy
a pedagógusokra kevesebb szervezési, felkészülési
feladat háruljon. Tudjuk, hogy az iskolák többségében a kollégák nagyon leterheltek. A szerkesztésnél
törekedtünk arra, hogy egy átláthatóbb szerkezetben
jobban követhetőek legyenek a feladatsorok. Több a
differenciálási lehetőség, a tanulók erősségeire építő
feladatok száma is megnövekedett. Célunk a tanulóinkat tanító pedagógusok számára segítséget nyújtani
a hatékony tanóraszervezéshez és a sikeres integráció
megvalósításához.
Miért használhatók jól ezek a könyvek integrált
osztályokban?
A tananyag igazodik a tantervi előírásokhoz, így tulajdonképpen minden gyerek az osztályban ugyanazt vagy
nagyon hasonló anyagot tanul, csak „kicsit” másképp.

Milyen a könyvek képanyaga?
A tankönyvek képanyaga egyáltalán nem szokványos.
Gyakran szinte minimalista. Csak egy seprű vagy egy
varázspálca illusztrálja az olvasottakat. Tudatosan alakítottuk így az oldalakat, mert az ilyen típusú illusztrációk az olvasóvá válás folyamatát segítik. Felkeltik, de
nem elégítik ki a gyerekek érdeklődését, bővebb információhoz az olvasás segítségével juthatnak. Ezek a rajzok a belső képi világ kiépülését, megerősítését segítik.
Törekedtünk arra, hogy a lehető legkevesebb érzelmet
sugárzó rajz kerüljön a könyvekbe. A gyerekek így olyan
csúnyának, szépnek, gonosznak, jónak képzelik el a
szereplőket, ami az ő lelkükből következik. Mivel ez
egyben lelki önvédelem is, erre nagyon vigyáztunk.
Hogyan épül fel egy lecke?
A tananyag spirális építkezésével, a ráismerés lehetőségének kibontakoztatásával, olyan biztonságos légkört
teremtünk, amelyben az absztrakt gondolkodás is tud
fejlődni. Első lépés mindig a ráismerés, azután következik a rögzítés, majd az automatizálás és végül az ismétlés. Ezt követően már egy magasabb szinten, további
információkkal kiegészítve újra rögzítjük az ismeretet
azzal, hogy további tudattartalmat kapcsolunk hozzá.
Mik voltak a fejlesztés lépései?
A szerző Hargitai Katalin, gyógypedagógus, logopédus,
speciális pedagógia szakos tanár, mindvégig hű maradt
a Meixner-féle alapelvekhez. Az ennek elméleti bázisát jelentő, Ranschburg Pál és Jerome Bruner nevével
fémjelzett felfogáshoz kapcsolódik, azt működteti, és
azt gondolja tovább. Az összekapcsolódó kötetek évfolyamokon átívelő feladatrendszere alaposan átgondolt,
az olvasási készség kialakulásában meghatározó szerepet betöltő részképességek, mint a beszédképesség,
tájékozódási képesség, ritmusérzék fejlesztése végig
helyet kap a kötetekben.
Az olvasás során a mások által valamilyen jelek segítségével rögzített gondolatot újraéljük, újrateremtjük.
Az olvasóvá nevelés során a gyerekek saját erőfeszítésük árán tanulják meg, hogy a szöveg mondatai összefüggenek, jelentést hordoznak, olyan információkat tartalmaznak, amelyek között van lényeges és lényegtelen,
hogy a lényeges ismeretekre emlékezni kell, mert nem
ismétlődnek újra meg újra. Az olvasmányokban szereplő kérdések a lényeg kiszűrését segítik, ezzel rögzítve
a szöveg megértésének mechanizmusát. A kérdések a
helyszínre, a szereplőkre, a történésekre vonatkoznak,
nem minősítik a szereplőket, eseményeket – a szerző
tiszteletben tartja a mesekutatás ismert eredményeit.
Az olvasókönyv szövegválasztása megerősíti azt az
elvet, hogy olvasáskor a szövegre, és ne az olvasástechnikára koncentráljunk: „a szöveg nem silányulhat olvasástechnikai gyakorlattá” – vallja. A tanulók fejlettségi
szintje szerint ebben az életkorban még a tanultak
felelevenítése, rögzítése, differenciálása, automatizálása az analógia alapján a legcélravezetőbb. Az olvasóvá
válás kialakulásához az analizáló-szintetizáló készség
megfelelő szintre hozásával érhetünk el eredményeket.
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Életvitel és
gyakorlat
Az Életvitel és gyakorlat című tankönyveket
(a középsúlyos értelmi fogyatékos 3. és 6.
évfolyamos tanulók számára) Arday István
szerkesztő mutatja be.
Szöveg: Hegedűs Mihály

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
KOVÁCS-SIPEKI NOÉMI:
Életvitel és gyakorlat 3.
KOVÁCS-SIPEKI NOÉMI:
Életvitel és gyakorlat 6.
Miben mások ezek a tankönyvek mint a „normál”
tankönyvek? Más a tematikájuk, a haladási ütemük,
a módszertanuk?
A tankönyvek követik a kerettantervben meghatározott
tematikai egységeket: Textilmunkák; Egyszerű háztartási munkák; Személyes szükségletekkel kapcsolatos
teendők; Vásárlás – Fogyasztóvédelem; Anyagok alakítása. Ezek hasonlóak a két évfolyam között, a tankönyvi
tartalom is hasonló, azonban a tevékenykedtető feladatok tartalma, összetettsége, nehézségi foka különböző
a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.
Az oldalak fóliázott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak, megkönnyítve a kreatív
használatot. A fóliázott lapok segítségével a gyermekek
könnyen tudnak dolgozni filctollal, ami letörölhető,
így egy-egy feladat többször megoldható, lehetővé téve
az ismétlést, bevésődést. A matricás feladatok hasonló
elven működnek, szintén többször felhasználhatóak.
A folyamatábrák lehetővé teszik az önálló munkavégzést, a tevékenységek sorba rendezését, a végrehajtó
működés zavarának korrigálását. A mappás kivitelezéssel kezelhetőbbek a feladatok a különböző helyszíneken,
például tankonyhában, technikateremben, mosdóban.
Hogyan segítik a könyvek a tanulók munkáját?
A tankönyv igyekszik különböző instrukciókkal segítséget nyújtani abban, hogyan lehet feldolgozni egy-egy
feladatot, de természetesen mindig az adott gyermek
egyéni képességei határozzák meg a munkafolyamat
kivitelezését. A piktogramok egyértelműen megjelölik
a feladatokat („Ragaszd be!”; „Beszélj róla!”; „Figyeld
meg!”), de természetesen minden feladat tetszés szerint
variálható.
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Az instrukciók kiegészíthetők még a „Tedd rá!” utasítással. Azoknál a gyermekeknél, akik nehezebben tudnak papír-ceruza alapon dolgozni – például a szem-kéz
koordinációs nehézség miatt –, a karikázós, összekötős
feladatokat zseton ráhelyezésével, egyszerű mutatással
is lehet helyettesíteni. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelve szerint
a tankönyv apró lépésekre bontja a tevékenységeket,
illetve a gyakorlati munkára, a rutinszerzésre és a gyakorlat elsajátítását alapul véve, a tapasztalati tanulási
helyzetekre épít.
Melyek voltak a legfontosabb szempontok a fejlesztés során?
A tankönyv elkészítésekor a legfontosabb cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a differenciálás lehetősége,
az adaptálhatóság és a többszöri felhasználhatóság
megteremtése volt. A tematikai egységekhez tartozó
témaköröket különböző színekkel különítettük el az
átláthatóság és a könnyebb használhatóság érdekében.
Milyen a könyvek képanyaga?
A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tankönyvei
képalapúak. Ezáltal nagyon sok múlott a grafikusok
munkáján. Ezt igyekeztünk megfelelően támogatni,
rengeteg instrukcióval segíteni, hogy megfeleljen
a gyerekek feltételezett szimbólumszintjének és
érzékelés-észlelési képességeinek. Ezek a területek
meglehetősen fontosak, mert a megszerzett információk csak a megfelelően kialakított ábrák segítségével
épülnek be. A képek és a fotók a megismerő folyamatok
fejlődését támogatják. Fontos, hogy a képi megjelenítés
megfelelő jelentéstartalmat hordozzon. A folyamatáb-

rák a tanulók önállóságra nevelésében játszanak óriási
szerepet. A tanulók vizuális megsegítése rendkívül
fontos, ez a tankönyv esetében kifogástalan. A grafikusok rendkívül precízen, lelkiismeretesen dolgoztak.
A szerző és a lektor szerint hatékony, átlátható, korrekt
az ábrázolásmódjuk. Felismerhető, jelentést hordozó
képek készültek. Kiemelkedő a precíz, aprólékos munka
és a pontosság, amely ezeket a könyveket jellemzi.
Az érintett tanulók számára nagyon fontos az alapos,
részletekbe menő ismeretátadás. Ezt jól segíti a grafikai
munka.
Mi ezeknek a tankönyveknek a legnagyobb erénye?
A szerző és a lektor szakmai tapasztalatait alapul véve
úgy gondolom, hogy a tankönyv aktuális, életszerű feladatokat alkalmaz, igazodik a tantervhez, megjelenik
benne a tantárgyi koncentráció, naprakész információk
jellemzik. Felhasználóbarát, gyakorlatorientált, érdekes és motiváló. A feladatok sorrendjében rugalmas,
teret biztosít a gyógypedagógusok önálló munkájának.
A szerző számít a kollégák kreativitására is. A témakörök és a feladattípusok összhangban vannak, igazodnak
a célcsoport képességeihez és a korosztályhoz is. Tartalmilag koherens. A szerző stílusában és módszertanában egységességre törekedett, ez meg is valósult, ami
köszönhető annak is, hogy nagyon jól együtt dolgozott
a lektorral, folyamatos volt közöttük a konzultáció.
A tankönyvekhez tartozó pedagógiai kézikönyv
használata segítséget nyújt a különböző témakörökhöz
tartozó feladatok differenciálásában, ötleteket kínál
a tananyag feldolgozásához, lehetőséget teremt a pedagógusok kreatív munkájának megvalósításához.
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Vizuális
kultúra
A Vizuális kultúra 1. és 2. című tankönyveket
Varga Anna szerkesztő mutatja be.
Szöveg: Hegedűs Mihály

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
KÁROLYI ERIKA:
Vizuális kultúra 1.
KÁROLYI ERIKA:
Vizuális kultúra 2.
Miben másak ezek a könyvek a korábban kiadott
SNI-s tankönyvekhez képest?
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a vizuális
kultúra tantárgy tanulásának legfőbb célja az, hogy
átéljék az alkotás örömét. A környező világ vizuális
sokféleségének felfedezésével, a műalkotások iránti
érdeklődés felkeltésével, a kézműves és művészi jellegű
alkotások létrehozásával sokféle kompetencia fejleszthető. A kulcskompetenciák fejlesztése közvetlenül az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
területén valósul meg, de az anyanyelvi kommunikáció,
a matematikai kompetencia és a hatékony, önálló tanulás elősegítésére is lehetőséget nyújt a tantárgy.
Új fejlesztésű tankönyveinkben elsősorban a gyerekek
világához közel álló témákkal, színes, gazdag képanyaggal segítjük az alkotómunkát. A vizuális kultúra
kisiskolás korban a gyermeki alkotási vágyra és játékos
kedvre alapozva átvezet az óvodából az iskola világába,
fejlesztve a hatékony tanuláshoz szükséges képességek
kialakítását, megerősítését. A közös munka során fejlődik a tanulók kommunikációs és kooperációs, reális
ön- és társértékelési képessége.
Nagy előnyük e tankönyveknek, hogy komplexen
fejlesztik a tanulókat. Kiemelkedő szerepet szánnak
a kreativitásnak, az egyénre szabott személyiségfejlődésnek és a játékos, élményekre épülő alkotómunkának. Megvalósítják a tantárgyi és tantárgyközi koncentrációt, kapcsolódnak más tantárgyak ismereteihez
(pl. természetismeret, olvasás-írás, kommunikáció,
erkölcstan) is.
Mik voltak a fejlesztés lépései?
A kiadvány szerzője, Károlyi Erika gyógypedagógus,
rajz szakos tanár többféle lehetőséget kínál a képességek és készségek fejlesztéséhez. Minden leckéhez
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sok és sokféle illusztrációt használ. Ennek köszönhetően lépésről lépésre követhetők a munkafolyamatok.
A vizuális készségek fejlesztése mellett figyelmet
fordít a megfigyelési, gondolkodási, szociális készségekre, képességekre is. Különösen fontosnak tartja
a finommotorika, a szem-kéz koordináció, az emlékezet,
a gondolkodás és figyelem lassú ütemű fejlesztését, valamint a különféle technikák magabiztos elsajátítását
és gyakorlását, az érzelmi motivációt és a játékosságot.
A gyerekek szívesen és sokszor végeznek ábrázoló és
alkotótevékenységeket. E kiadványokban bemutatjuk
az alapvető munkafogásokat, szükség szerint segítjük
a tökéletesedésüket; hagyjuk kibontakozni a tanulók
alkotási vágyát; témajavaslatokkal tesszük változatossá az ábrázoló tevékenységet.
Az első osztályban egy, a második évfolyamban heti két
óra áll rendelkezésre. Ez lehetőséget ad újabb és újabb
eszközök, technikák megismerésére, a helyes ceruzafogás kialakítására, gyakorlására. Több idő áll rendelkezésre a festéstechnikai eljárások megismerésére, és a
különféle eszközök használatának begyakorlására (pl.
az ollóval való vágás gyakorlására, a ragasztás helyes
kivitelezésére). Mindezek hatására bővül az aktív és
passzív szókincs, a figyelem pedig tartósabbá és irányítottabbá tehető.

Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy
lecke?
Mindkét kötet illusztrációi Benedek Virág grafikus
munkái. A színes, vidám, szerethető rajzok a korosztály
számára jól értelmezhetők, szorosan kapcsolódnak
a leckék témáihoz, motiváló szerepük van, és segítik
a feladatok megoldását.
A bevezetőkben található színes rajzok bemutatják
a már ismert és a később elsajátítandó legfontosabb
technikákat. A sokszínű, játékos feladatok, az önálló
felfedezés öröme élményszerűvé teszik a tanulást a gyerekek számára. A leckék egyszerű, rövid utasításokat
tartalmaznak. A színes szemléltető ábrák mellett piktogramok is segítik a tananyag elsajátítását. Az életkori
sajátosságoknak megfelelő, érdekes témák (a növények
és az állatok világa, évszakok, ünnepek stb.) és feldolgozásuk változatos módszerei a tanulás során fenntartják a gyerekek érdeklődését. A tankönyvekhez külön
lapokból álló melléklet is tartozik, amely sablonokat
és színezőket tartalmaz.
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Számolás
és mérés
A Számolás és mérés 1–2. című tankönyveket
Krafcsik Erika és Stark Gabriella szerzők,
a Számolás és mérés 5. tankönyvet
Kolonics Judit szerző mutatja be.
Szöveg: Hegedűs Mihály

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
KRAFCSIK ERIKA, STARK GABRIELLA:
Számolás és mérés 1–2.
KOLONICS JUDIT:
Számolás és mérés 5.

Számolás és mérés 1–2.
Miben mások ezek a tankönyvek, mint a „normál”
tankönyvek? Tematikájukban, haladási ütemükben,
módszertanukban?
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek a hatályos köznevelési törvény meghatározásában sajátos
nevelési igényű tanulók. Az SNI tanulók oktatásában
hagyományos, azaz „normál” tankönyveket pedagógiai
munkánk során nem tudunk használni. A Számolás és
mérés 1–2. tankönyv készítésénél figyelembe vettük a
kerettantervet és a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletet:
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelvét és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvét.
A tankönyv a kerettanterv szerint előírt főbb témaköröket tartalmazza:
●● Elemi tapasztalatok gyűjtése a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól.
●● Térbeli és időbeli tájékozódás.
●● Mennyiségekkel végzett műveletek.
A kerettanterv értelmében a két évfolyam között témakörök tekintetében (ismeretek bővülése) nincs lényeges
különbség, ezért vontuk össze a két évfolyam ismeretanyagát. A tankönyv tartalmi és formai megjelenése 3
részből áll:
1. Módszertani segédlet és ötlettár a tárgyakkal történő
cselekedtetéshez, témakörökre bontva.
2. Képanyag a közvetlen környezet tárgyairól, melyek
a tárgyakkal történő cselekedtetéshez kapcsolódnak.
3. Feladatlap-gyűjtemény.
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A könyv tartós tankönyvnek készült, hiszen a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknál fontos szempont,
hogy sokáig használhatóak maradjanak a tankönyvek,
feladatlapok. Ne rongálódjanak, szakadjanak könnyen
a lapok, sem az applikációs képanyagok. A képek és
a feladatlapok színesek, kartonpapíron nyomva. A tankönyv A/4-es, illetve A/3-as méretű kettéhajtott feladatlapokat, applikációs képeket egyaránt tartalmaz.
A tankönyv tematikájában, ütemében és módszertanában is eltér a „normál” tankönyvektől. Felépítését tekintve figyelembe vettük a fokozatosság elvének betartását. Olyan feladatokat tartalmaz, melyek adott témán
belüli differenciált feladatadásra nyújtanak lehetőséget, ezáltal a pedagógus a tanulók egyéni képességeihez
mérten biztosíthat feladatot egyazon témakörből.
A feladatok összeállításánál igyekeztünk szem előtt
tartani, hogy tanulóink leginkább cselekvésbe ágyazott, tapasztalatszerző úton tanulnak. Az a leghatékonyabb, ha tevékenykedtetjük őket, rendszeres
gyakorlás, ismétlés útján épülnek be a tudástartalmak.
A tankönyv változatos feladatokat tartalmaz (pl. applikációs képek, újraírható feladatlapok), melyek erre
lehetőséget adnak.
Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy
lecke? Mik voltak a fejlesztés lépései?
A tankönyv szerkesztésénél természetesen figyelembe
vettük az érintett populáció speciális szükségleteit,
kognitív és tanulási jellemzőit, illetve azokat a szempontokat, amelyeket egy gyógypedagógusnak az oktatómunkája során mindenképpen szem előtt kell tartania.
A tankönyv grafikusával szoros együttműködésben,

többszöri folyamatos újratervezésben készítettük el
a tankönyv képi anyagát. Ezek mind grafikai kivitelüket, mind formavilágukat tekintve sokkal naprakészebbek, mint a korábbi kiadványok. A képanyagok a
közvetlen környezet tárgyairól készültek, elősegítve a
cselekvésbe ágyazott tanulást, a manipulációs tevékenységek gyakorlását.
A tanulók szimbólumszintjének figyelembevétele miatt
sok dolog fotó és rajz formában is megjelenik. Azért tartottuk fontosnak mindkét megjelenési formát, mert az
érintett populáció képességstruktúráját tekintve rendkívül heterogén. Egyes tanulók tárgyas szimbólumszinten képesek tájékozódni (nekik a számolás-mérés
tantárgyat tárgyakkal a legcélszerűbb tanítani), mások
már akár fotót/fényképet is felismernek, megneveznek, illetve vannak, akiknek már a valósághűen rajzolt
képek sem okoznak nehézséget.
A képek mozgathatóak, használatuk átmenetet képez
a tárgyas cselekvéses és a képi szemléletes gondolkodás fejlesztésekor. A mozgatható, azaz applikációs
képek vastag kartonra lettek tervezve, így a tanulók finommotorikus sajátosságai miatt könnyen
megfoghatók.

Számolás és mérés 5.
Kiknek készült a tankönyv, és milyen tartalmat
ölel fel?
A középsúlyos értelmi fogyatékosok számára íródott
tankönyv és munkafüzet a Nemzeti alaptanterv által
meghatározott témakörök feldolgozásához nyújt
segítséget a gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok
számára. Az alábbi tematikai egységeket tartalmazza:

A tankönyvet feladatlapok és a hozzájuk tartozó mellékletek egészítik ki.
Miben más ez a tankönyv és munkafüzet az előző
kiadványokhoz képest?
Egyik elsődleges célunk volt a differenciált oktatás támogatása. Egy-egy feladat több szinten is megoldható,
több lap átalakítható tartós taneszközzé. Az új tankönyv és feladatlap előnyben részesíti a cselekedtető
tanulást, a variábilis manipulációt, és az önálló tapasztalatszerzéshez is kínál lehetőségeket. A középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók megismerő funkciójának
ismeretében a kiadvány több játékos, motiváló feladatot, egy-egy tanegységhez mesés bevezetőket ajánl,
társasjátékot, szabályjátékot tartalmaz. A taneszköz
feladatai a tanulók mindennapi életben megismert
tárgyait, élethelyzeteit, ünnepeit veszi alapul, gondot
fordít az alkalmazható matematikai tudás, kompetenciák fejlesztésére.
Milyen a tankönyv képanyaga, felépítése?
A tankönyv, a munkafüzet és a mellékletek képanyaga
a tanulók által könnyen értelmezhető, esztétikus, több
oldal mesekönyveket idéző képi világba viszi a tanulókat. A rajzokat készítő grafikus készítette az alsó évfolyam számolástankönyvét is, így a tantárgy képi anyaga
homogén, egymásra épülő. A taneszköz egy oldalán
nyomott lapokból áll, hogy a felhasználó pedagógusok
kreatívan tudják saját csoportjaikra alakítani a feladatokat. A tankönyvhöz és munkafüzethez kapcsolódó kézikönyv további felhasználási javaslatokat tartalmaz.

●● Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól.
●● Tájékozódás.
Mennyiségek–műveletek.
Mértékegységek, méretek, pénz.
●● Összefüggések felismerése.
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TANTREND

„A legfontosabb dolog
odafigyelni a gyermekre”
Hogyan ismeri fel a szülő, ha pedagógiai szakszolgálathoz kell fordulnia gyermekével? Kik tartoznak
bele az SNI fogalomkörébe? Miért fontos a korai fejlesztés? Hargitai Katalin gyógypedagógussal,
tankönyvszerzővel beszélgettünk.
Szöveg: Hegedűs Mihály

Kiket nevezünk összefoglaló néven sajátos nevelési
igényű, azaz SNI gyerekeknek?

Hova fordulhat a szülő, ha részképességzavart észlel
a gyermekénél?

Létezik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek
nagy halmaza, és ezen belül az egyik csoport a sajátos
nevelési igényű, rövidítve SNI gyermekeké. Azokat
a gyermekeket nevezzük így, akik diagnosztizált,
súlyosabb problémával küzdenek. A megyei szintű,
illetve országos szakértői bizottságok mondhatják
valakire, hogy sajátos nevelési igényű. Érdemes tudni,
hogy az országos szakértői bizottságokhoz közvetlenül
lehet fordulni, tehát az intézmény és a szülő is kérheti
a vizsgálatot. A megyeihez a gyermek hároméves kora
előtt fordulhat közvetlenül a szülő, hároméves kor
felett pedig először a járási szintű szakértői bizottságok
vizsgálják a gyermeket. Ha vélelmezik, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, kérik a megyei szakértői
bizottságok további, kiegészítő vizsgálatát, és a sajátos
nevelési igény megállapítását. Többszintű vizsgálati
folyamatról van szó tehát, ami lehetővé teszi a pontosabb diagnózist.

A szülő közvetlenül is fordulhat a szakszolgálatokhoz,
ahol nagyon sokféle fejlesztést tudnak nyújtani. Lehet
kérni logopédiai ellátást, mozgásfejlesztést stb. mindenféle előzetes diagnózis nélkül is. Ha beviszi a szülő
a gyermekét, akkor a szakszolgálatnál dolgozó szakemberek meg fogják vizsgálni. Megállapíthatják, hogy
a gyermek fejlődése minden területen átlagos ütemű,
és semmilyen fejlesztésre nincs szüksége. Lehet, hogy
egy-egy területen valamilyen nehézséget állapítanak
meg (beilleszkedési és/vagy tanulási és/vagy magatartási nehézség, rövidítve BTMN). Ebben az esetben
megkezdődik a gyermek fejlesztése a szakszolgálatnál.
Természetesen kérheti a szülő és az intézmény is az
észlelt tünetek alapján a vizsgálatot, ebben az esetben
elindul a már említett többszintű vizsgálati folyamat.

Vannak olyan gyermekek, akiknél rögtön lehet
látni, hogy valamilyen nehézséggel küzdenek,
tipikusan ilyenek a mozgásukban korlátozott
gyermekek. De vannak olyan esetek is, amikor csak
egy részképességzavarra gyanakodnak a szülők,
óvónők. Ebben az esetben mi a protokoll? Az óvónők
küldik a gyermeket a szakszolgálathoz?
Az érzékszervi fogyatékosságot az országos szakértői
bizottságok vizsgálják, és igen, van olyan, amikor akár
már a születés után egyből látszik, hogy valami probléma van, és a gyermek bekerül az egészségügyi ellátórendszerbe, illetve a fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai hálózatba. Nagyon sok olyan részképesség-fejlődési
zavar van, amelynek kicsi korban nincsenek egyértelmű, markáns tünetei. Ha óvodáskorban a szülő vagy
az óvodapedagógus mégis észrevesz valami gyanúsat
a gyermek fejlődésében, akkor kérelmezik a vizsgálatot, és elindul a járási szintű vizsgálati folyamat. Az
intézménynek és a szülőknek együtt kell működniük.
Általában az intézmény kérésére, a szülő beleegyezésével kezdődik a diagnosztizálás.
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Miért fontos a korai fejlesztés?
Elsősorban a hatékonysága miatt. Amikor megszületik
a pici baba, az idegrendszere tulajdonképpen éretlennek tekinthető, rengeteg minden alakul, fejlődik,
változik hatéves koráig. Minél korábban kezdjük el az
indokolt fejlesztést, segítést, annál jobb a prognózis.
Vannak olyan területek, mint például a mozgás- és a beszédfejlődés, melyeknél elég pontosan lehet tudni, hogy
egy adott életkorban hol tart a gyerek. A szakemberek
ezeket figyelik, illetve ezekhez az átlagos értékekhez
viszonyítják az adott gyermek érettségi, fejlettségi
szintjét. Sokat tud segíteni a védőnői és a gyermekorvosi hálózat is a probléma felismerésében. A szakszolgálatoknál a korai fejlesztés abszolút prioritást élvez.
Az utóbbi években növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akik ilyen ellátásra szorulnak. Vagy
csak a diagnosztizálás fejlődésének tudható be ez a
növekedés?
Valóban több a sajátos nevelési igényű, pontosabban a különleges bánásmódot igénylő gyermek, mint
korábban. Ebbe a csoportba beletartoznak a hátrányos
és a halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos

Megvannak a tipikus
lépések, hogy hogyan
is kellene tanítani, de
az egyéni ráhangolódás
és differenciálás nélkül
ez biztosan nem fog
eredményesen zajlani.

nevelési igényű gyerekek is. A növekedést nem indokolja pusztán a pontosabb diagnosztika, a korai felismerés,
de kétségtelen, hogy sok olyasmit észreveszünk, amit
korábban nem.
Milyen jelekre érdemes figyelnie egy szülőnek, ha
arra gyanakszik, hogy gyermeke fejlődése nem
a megfelelő ütemben halad?
Összességében a gyereket egészben kell nézni. Egy-egy
terület fejlődése eltérő ütemű lehet természetesen, de ha
például a hároméves gyerek még nem szólal meg, vagy
a kétéves gyerek még felülni se nagyon tud, akkor ott
valami gond van. Kérni kell a szakember segítségét, élni
a törvény által biztosított jogokkal és lehetőségekkel.
Gyógypedagógusként mi a legfontosabb tapasztalata SNI-s gyerekek tanításakor, fejlesztésekor?
Az adott gyerekre a legfontosabb odafigyelni. Van egy
vezető tünet, például, hogy a gyermek enyhe fokban
értelmi fogyatékos. De nagyon nem mindegy, hogy milyenek az esetleges járulékos tünetek, hogy egy adott intelligenciasávon belül hol helyezkednek el a képességei,
milyen részképesség-fejlődési zavar társul még esetleg
hozzá. Megvannak a tipikus lépések, hogy hogyan is
kellene tanítani, de az egyéni ráhangolódás és differenciálás nélkül ez biztosan nem fog eredményesen zajlani.
Tehát ahogy minden gyerek egyedi, úgy a fejlesztésében is a személyre szabott terápiára kell törekedni?
Igen, az alkotó értelmiségi attitűdre van szükség.
Bármilyen jó is egy adott tankönyv, az egy „konzerv”,
elképzelt tipikus haladási ütemet feltételez, ezt a pedagógusnak a gyerek üteméhez kell igazítani. Tananyagszisztematizálás, harmonikus tanár-diák interakció,
elfogadás, segítés, követelménytámasztás szükséges a
sikeres tanításhoz.
Hogyan épül fel a „Játék” tankönyvsorozat?
Kétféle fejlesztési utat választottunk. A „Játék” sorozat
most első osztálytól hatodikig az enyhe fokban értelmi

fogyatékos gyerekeknek készült, a másik ág pedig az ép
intellektusú, de részképesség-fejlődési zavarral küzdő
gyerekeknek. Nekik normál intelligenciaszint mellett
kell azt a plusz pedagógiai segítséget megadni, amivel
haladni tudnak. A feladatok könnyen értelmezhetőek,
a feladattípusok ismétlődnek, nagyon sok az analógiára
épülő, ami mind a gyerek, mind a pedagógus munkáját
megkönnyíti. A feladatok is motiváló hatásúak: azt sugallják, hogy „hű de nehéz, de én még éppen meg tudom
oldani”. Ekkor nekiáll a gyerek, összeszedi magát, és
megoldja. Ha olyan a feladat, hogy „hű de nehéz, úgysem
tudom megoldani”, akkor a gyerek hozzá se kezd, ha
pedig egy feladat teljesen érdektelen, mert „mindenki
meg tudja oldani”, az szintén baj. Azt próbáltuk elérni,
hogy kialakuljon ez a belső késztetés.
A tanóraszervezés kapcsán fontos, hogy a pedagógusnak elérhetővé kell válnia a gyerek számára. Tehát ha
úgy érzi a gyerek, hogy meg tudja oldani a feladatot, de
mégis elakad, akkor azonnal kapjon segítséget – ez a
modern tanóraszervezésben a mozaikszerűen felépített
tanórákkal, a kooperatív technikák használatával jól
megoldható.
Az előbb úgy fogalmazott, a tankönyv csak „konzerv”. Hogyan ítéli meg az említett tankönyvsorozat
szerepét a nevelési folyamatban?
Bízom benne, hogy egyre többen és eredményesebben
fogják használni. Ez több egy átlagos fejlesztési segédeszköznél. Ebben a tankönyvcsaládban ugyanis olyan
általános tanulási törvényszerűségeket követtünk,
melyek megkönnyítik a gyereknek a tanulást, és a pedagógusnak a tanítást. Ha a tankönyv szerkezetét nem
bontják meg, akkor sok fejlesztési elv tulajdonképpen
automatikusan érvényesül. Például az aprólékosan felépített fokozatosság, ahogy az egyik feladat a másikat
követi. A tananyag spirális elrendezése szintén nagyon
lényeges, egy-egy adott területhez többször visszatérünk, sokszor többféleképpen láttatjuk. A tudástartalom kiépítésekor nagyon fontos továbbá a heterogenitás – ha nagyon hasonló dolgokat tanítunk egyidejűleg,
az a normál intelligenciaszintű gyerekeknek is nehéz.
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Idén is vidám hangulatban
teltek a lovasterápiás nyári
táborok Fóton
A Magyar Lovasterápia Szövetség idén nyáron is komplex terápiás táborokat szervezett a MOL
Alapítvány Gyermekgyógyító Program támogatásával a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti
Lovasterápiás Központjának foglalkozásaira járó gyerekeknek.

A MOL Alapítvány Gyermekgyógyító Program által
támogatott táborokban öt hét alatt összesen 71, különböző típusú sérüléssel élő gyermek vett részt. A 4 és 18
év közötti gyerekek között volt tanulásban és értelmileg
akadályozott, autizmussal élő, hiperaktív, szorongó,
hallássérült, látássérült, mozgássérült, halmozottan
sérült, valamint pszichés problémákkal küzdő gyermek is.
Az első tábort június 17–21. között szervezték meg
látássérült gyerekek számára. A program mottója
a „Cirkuszvarázs” volt.
Az utolsó napon a gyerekek egy cirkuszi előadást mutattak be, amire hétközben készültek fel, egyénileg vagy
csapatokban. A lovasfoglalkozások között szerepelt
lóidomítás, zsonglőrködés lóháton, lovasakrobatika, bo-
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hócszámok lóval stb. Ló nélkül gyakorolták a légtornát,
kötéltáncot és egyéb egyensúlyozó játékokat, erőművészetet, bűvészkedést.
A második tábort július 1–5. között tartották
magatartás-problémás, szorongó, érzelmi és indulati zavarokkal küzdő gyermekeknek, „Bátorság
tábor” mottóval.
A cél az volt, hogy a táborban biztonságos és kontrollált
környezetben állítsák a gyermekeket teljesíthető kihívások elé, ami által nő az önbizalmuk, önértékelésük,
sikerélményük lesz, és pozitívabbá válik az énképük.
A táborban a gyerekeknek számos kalandos próbatételt
kellett teljesíteni, lóval vagy anélkül. Lehetőségük volt
az egyéni vetélkedésre, de közösen, csapatokban is ös�szemérték a tudásukat. A részt vevő gyerekek minden

sikeresen teljesített feladatért jutalmat kaptak, és
természetesen az egész heti teljesítményüket is értékelték. A változatos programok lebonyolításában külsős
szakemberek is segítettek.

Az utolsó táborba óvodás- és kisiskoláskorú, tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmussal élő,
érzékszervi fogyatékos és mozgássérült gyermekek
jöttek, július 22–26. között. Mottója ez volt: „Mese,
mese mátka – Mátyás király meséi”.

A harmadik tábort pszichés zavarokkal küzdő kamaszok részére szervezték „Ismerd meg a környezetedet” címmel július 8–12. között.

A mese kiemelkedő jelentőségű a gyerekek képzeletvilágának alakulásában, ismereteket, bölcsességeket és
tanulságokat közvetít. Sokszor ösztönzi a gyerekeket
arra, hogy belehelyezkedjenek egy történetbe, és maguk
is a szereplőivé váljanak.

Környezetünk megismerése, a természet, az állatok és
a növények védelme napjainkban kiemelt jelentőségű.
A szervezők fontosnak tartják a hozzájuk járó sérült,
problémás gyerekek környezettudatos nevelését. A Fóti
Lovasterápiás Központ területén néhány évvel ezelőtt
kialakították az „Élhető Jövő Parkot”. Itt a gyerekek
megismerhetik a megújuló energiák használatát,
a tábor programját pedig kibővítették a Lovasterápiás
Központ növényeinek, állatainak megismerésével,
védelmével és gondozásával is. A tábor ideje alatt a
gyerekekkel kifejezetten az őket körülvevő növény- és
állatvilágot ismertették meg, és a foglalkozások alatt
próbálták a környezetük iránti felelősségérzetüket
fokozni.
A negyedik tábor tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeknek szólt, július 15–19. között,
„Lóháton az iskolába” címmel.
A tábor legfőbb célja az volt, hogy komplex módon
segítse, támogassa a lovasterápiára járó gyermekeket
az iskolára való felkészülésben. Ezért célirányosan
a tanuláshoz, iskolai élethez szükséges képességeket
fejlesztették a lovaglás és a lóval való tevékenységeken
keresztül. Fontos szerepet kapott a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésén túl a motoros funkciók
fejlesztése is, mindez játékos formában.

A tábor programjához Mátyás király meséit választották a szervezők, azért is, mert ezekben a mesékben Mátyás mindig igazságos, humoros és találékony királyként jelenik meg, és mert számos mesében megjelenik
a ló mint szereplő. A hét folyamán mindennap egy-egy
mesét dolgoztak fel különböző módokon: lovas helyzetekben, rajzos-grafikus, dramatizált formában, de volt
önálló mesealkotás is. A tábor utolsó napján meginvitálták a szülőket egy színházi előadásra, melynek
keretében díszletekkel, jelmezekkel együtt mutatták be
a héten feldogozott lovas meséket.
A táborok nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek élvezték a színes programokat, melyek egyszerre nyújtottak szórakozást és sokféle terápiás segítséget.
Az MLTSZ munkájáról további információ olvasható
a www.lovasterapia.hu weboldalon, a tavalyi táborról
készült filmet az alábbi oldalon lehet megtekinteni:
https://youtu.be/9KVv9ZFbpd8
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Himnusz
Szöveg: Horváth Ilona, a Magyar Történelmi Társulat Tanári
Tagozatának tagja

ÉVFORDULÓK

„Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz
című költeménye Erkel Ferenc zenéjével” [Magyarország
Alaptörvénye I) cikk (3) bek.]. Az 1989-es alkotmánymódosítás a Himnuszt nemzeti jelképeink közé emelte.
A költemény 1823-ban, Erkel zenéje pedig 175 éve született. A Himnuszt 1844. július 2-án és 9-én mutatták be
a pesti Nemzeti Színházban.
A magyar liberális nacionalizmus, a reformkor meghatározó szellemisége európai indíttatású, de magyar
talajban gyökerezve a polgári átalakulás nagyszabású
terveinek megalakítója. Bár a reformkor liberális politikusai nem tudtak sok jelentős győzelmet felmutatni
a diéták törvényjavaslatainak megvalósulásában, a
magyar nemzeti ébredés a kultúra, a művelődés területén nagyban támogatta a reformok iránti fogékonyságot, végső soron szükséges voltuk egyre szélesebb körű
elfogadását.
Az 1843. május 14-től 1844. november 12-ig ülésező
magyar országgyűlés ellenzéki liberális politikusainak
sikerült megtörni a Habsburg-kormányzat ellenállását
és kompromisszummal lecsendesíteni a horvát követek
latin nyelvű felszólalásukkal kifejezett tiltakozását,
és végre a magyar nyelv államnyelvvé lett (1844: II.
tc.). A további törvényjavaslatok, amelyek közül nem
egy valóban nagy horderejű lehetett volna (a nemesség
megadóztatása, az ősiség eltörlése, a büntető törvénykönyv megreformálása stb.) megbukott az ellenzék – elsősorban a főrendi tábla – ellenállásán. Az udvar valódi
szándéka pedig egyértelműen lelepleződött a vámrendszer országgyűlési ellenőrzését célzó törvényjavaslatra
adott kitérő válaszában, amelynek következtében az
alsóház a Védegylet támogatása mellett döntött. A számos törvényjavaslat közül mindössze 13 törvénycikket
fogadtak el, mégis láthatóvá vált, hogy a reformellenzék tudatára ébredt a polgári átalakuláshoz szükséges
feladatainak. A főrendiház képviselői között voltak
olyanok, akik magának a főrendiháznak a létjogosultságát is megkérdőjelezték a képviselők konzervatív állásfoglalása miatt, az alsóház a diéta végén pedig nyíltan
bejelentette bizalmatlanságát az udvarral szemben.
A közhangulat egyre merészebben a reformellenzék
erőfeszítéseinek támogatójává vált.
Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója röviddel
egymás után, 1843 januárjában Vörösmarty Mihály Szózatának, 1844 februárjában Kölcsey Ferenc
Hymnusának megzenésítésére írt ki pályázatot.
Az elsőt Egressy Béni nyerte meg, a második pályázat
és a 20 arany jutalom nyertese az „Itt az írás forgassátok. – Érett észszel józanon. Kölcsey” jeligés pályamű
lett, „[…] mint a’ melly , a’ mellett hogy magyar jellemét
’s a’ költemény’ szellemét leginkább megközelítő, a’
két főkivántatóságot is, t. i. a’ dallamegyszerűséget és
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hymnusi emelkedettséget legszerencsésebben egyesité”
(Regélő Pesti Divatlap, 1844. június 23.).
A Hymnust Erkel Ferenc zenéjével óriási lelkesedéssel
fogadta a közönség. A korabeli újságok jól érzékeltetik
a közhangulatot – az emberek ünnepelték a nemzeti
himnusz megjelenését: „Szívesen osztozunk a közönség’ élénk éljenkiáltásiban mellyekkel a nyertes szerzőt
kihivá... Most csak az van hátra, hogy Erkelünk’ gyönyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy
az nem sokára a legnagyobb népszerűséget vívandja
ki magának, s valódi magyar néphymnussá válandik”
(Honderü, 1844. július 6.).
„Évek előtt képtelenségnek gondolák némellyek azt: hogy
lehessen magyar daljáték; ’s ime vannak magyar daljátékink is már. Így voltunk a’ hymnusz körül is; ’s noha’ ezen
hymnusz még nem ollyan, hogy a’ világi összes zenészét
valódi hymnuszai közt a legelsők közt megálljon, de az
mindenesetre jeles, kitűnő, mellyben büszkélkedhetünk,
– ’s van tehát hymnuszunk, ’s be van bizonyítva, hogy
a’ magyarnak is lehet, ’s pedig ennyi ’s illy jeles zenetehetségek mellett, akármennyi hymnusza is; csak rajta!
haladjunk” (Életképek, 1844. július 14.).
A Himnusz 1844. augusztus 10-én nyilvános ünnepségen az Óbudai Hajógyárban, a Széchenyi-gőzös vízre
bocsátásánál hangzott el: „Végre ütött az óra s erőteljes
diapasonokban kezde zengeni ama fölséges néphymnus,
mellyel Kölcseynk és Erkelünk’ egyesült lantjaik teremtenek. Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot,
az erősmellű férfi és csengő hangú énekesnők’ minden
szavára, melly erélyezve az érczhangszerek’ teljes harmóniája által, valóságos nemzeti hymnuszszá magasult”
(Honderü, 1844. augusztus 17.).
1848. március 15-én este a Nemzeti Színházban, az előadást megszakítva, a beözönlő tömeg az Erkel vezényletével felhangzó Himnuszt a zenekarral énekelte. A forradalom és szabadságharc idején pedig, ugyan nem
deklarálva, nemzeti himnuszként jelent meg. 1849-től

aztán, a szabadságharc leverését követően a császári
leirat alapján a „Gott erhalté”-t kellett kötelezően himnuszként énekelni, a Himnusz csak elvétve szólalhatott
meg, egy ideig be is tiltották.
1860. április 30-án gróf Széchenyi István halálának
országos megemlékezéseként a Belvárosi templomban
tartott gyászünnepélyre csaknem 80 000 ember gyűlt
össze. A Himnuszt és a Szózatot énekelték. „Ezalatt a
templomi közönség a kivüllevő sokaságba olvadva, megzendült a szabad ég alatt a ’Szózat’, s utána a ’Hymnusz’
első versszaka, énekelve ezer meg ezer ajk által, egy
szívvel” (Nővilág, 1860. május 6.).
1865. december 14-én az országgyűlés megnyitásán,
az ünnepi mise után a Himnusz hangjaira vonult be
I. Ferenc József a trónterembe. A kiegyezést követően
nyilvános ünnepségeken és az iskolákban is szokássá
vált a Himnusz vagy a Szózat eléneklése, sőt magán-ös�szejöveteleken is énekelték.

James Watt
Szöveg: Horváth Ilona, a Magyar Történelmi Társulat Tanári
Tagozatának tagja

James Watt a gőzgép-technológia
fejlesztésével híressé vált feltaláló,
gépészmérnök 1736.
január 19-én született Greenockban, az
észak-skóciai tengeri
kikötővárosban, és
200 évvel ezelőtt,
1819. augusztus 19-én
hunyt el.
Apja hajóépítő ács,
vállalkozó, sikeres
üzletember volt. Watt
nagyon érzékeny,
beteges gyermek volt,
ezért sokszor otthon tanult, de a középiskolában kitűnt
matematikai és természettudományi tudásával. Watt
tanulmányainak legfontosabb területe mégsem az
iskola, hanem apjának műhelye lett, modelleket készíthetett, és megismerhette a hajózási műszereket. Anyja
halála után Londonba utazott, ahol egy évig műszerkészítést tanult, majd Glasgow-ban vállalkozásba kezdett.
A teljes csődtől a Glasgow-i Egyetem professzorainak
segítségével menekült meg, 1757-ben az egyetem területén nyithatott műhelyt, ahol néhány évvel később egy
gőzgépmodellt készített. A szigetországban használt
első működő gőzgépet Thomas Newcomen (1663–1729)
alkotta meg, 1698-ban szabadalmaztatta. Elsősorban
bányavíz-szivattyúként használták. 66 évvel a szaba-

1956-ban a forradalom és szabadságharc napjaiban
a Himnusz az összetartás és a remény szimbólumává
vált: „Bízzunk a jövőben – hallani ismét Nagy Imre
hangját – és abban az erőben és igyekezetben, amelyek
engem is eltöltenek, s amely alapja kell, hogy legyen
jövőnk, a szocialista demokratizmus kibontakozásának.
Ismételten hangsúlyozom: a józanságra mindennél nagyobb szükség van. Most pedig énekeljük el a Himnuszt.
És a több tízezres tömeg ajkán felcsendült a Himnusz.
A tömeg tiszta szívből, bizakodással. fennhangon énekel.
Azután kialudt az erkélyen a fény és az emberek haza
indultak” (Népszava, 1956. október 24.).
Kölcsey–Erkel Himnuszát nem hatalmi erő tette Magyarország himnuszává, hanem 1844 óta a közakarat,
s a mindenkori történelmi helyzetben a szabadság és
függetlenség, az összetartozás nemzeti szimbólumaként jelent meg. Ekként ünnepeljük ma is.

dalom után került Watt műhelyébe egy Newcomen-féle
gőzgép. A javítás ideje alatt Watt azon gondolkodott,
hogy miként lehetne megakadályozni a hatalmas gőzveszteséget, amely Newcomen gépének kis hatásfokát
okozta. Többévi kísérletezést követően egy kondenzátorral kiegészítve sikeresen módosította a szerkezetet,
és 1769-ben szabadalmaztatta a tökéletesített gőzgépet:
A gőz és az üzemanyag felhasználásának csökkentésére
szolgáló új módszer címmel. A gazdaságtörténet kutatóinak egy része ez időponttól számítja az első ipari
forradalom kezdetét.
James Watt sok éven át aprólékos, türelmes munkával
létrehozott innovációja egy már korábbi gőzgép tökéletesítése volt, de annak sikeréhez kellett egy üzletember,
aki meglátta a lehetőséget a viszonylag olcsó energiában és annak alkalmazásában. 1775-ben Matthew
Boulton birminghami üzletember és James Watt 25
évre szóló együttműködési szerződést kötött. Boulton
gyártelepe, a Soho Works Watt innovációját a legszélesebb körben hasznosította. Az 1848-ig működő Soho
Works egyike volt a világon elsőként épített gőzgépgyáraknak. A gőzgép iránti igény gyorsan nőtt, vízművek
és malmok, papírgyárak, gyapotfeldolgozó üzemek, lepárlóüzemek és vasgyárak voltak többek között a megrendelők, a világ különböző országaiba exportáltak,
köztük Oroszországba, Indiába, Mexikóba. A sikeres
vállalkozás vagyont és hírnevet hozott Wattnak: gazdag
ember lett, a Royal Society tagja, a Glasgow-i Egyetem díszdoktora. Az innováció a sikeres, tehetséges
vállalkozó együttműködésével kiterjedt kereskedelmi
vállalkozássá szélesedett.
A gőzenergia alkalmazása európai hódító útján mindenütt átalakította a termelési folyamatot. A Watt-féle
gőzgép az előállítás időtartamát rövidítette le jelentősen, amellyel megszületett a tömegtermelés. Watt
világhírnevét és a gazdaságtörténet e korszakának
jelentőségét ez alapozta meg, és hozott valóban forradalmi változást. A Bank of England 2011. november
2-án új 50 fontos bankjegyet bocsátott ki. A bankjegy
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hátoldalán az ipari forradalom két meghatározó
személyiségének, Matthew Boultonnak és James
Wattnak a képe szerepel, az előtérben a Whitbread
motor, a gőzgép, a háttérben a Soho Works épületei.
Ma a gyár épületegyüttese a Soho House Múzeum,
amely a 2000–2001-es régészeti feltárásoknak
köszönhetően képet ad a gyártás folyamatáról.
A motoralkatrészek sorozatgyártása és felcserélhetősége, az összeszerelés technológiájának alkalmazása az ipari termelés újabb lehetőségeit teremtette
meg. A Soho széles választékban állított elő különféle edényeket, gombokat, csatokat, dobozokat (a Soho
toys néven ismert sokféle árucikket), mindent,
amire a polgári életformához az embereknek szükségük volt. E termékekre a növekvő számú népességgel a kereslet egyre nőtt, a változó életforma és
a magasabb jövedelemmel elérhető minél több tárgy
a modern ipari termelés feltételévé vált.
A Soho gyárépületei mellett a Soho House otthont
adott a Lunar Society tagjainak is. A 18. század
végén alakult számos klub egyike volt a „Hold-emberek” társasága. Boulton és Watt mellett tagja volt
többek között Erasmus Darwin, Josiah Wedgwood,
William Murdoch, William Withering, valamennyien feltalálók, tudósok, akik olyan személyekkel álltak kapcsolatban, mint Thomas Jefferson, Benjamin
Franklin, Sir Richard Arkwright. Összejöveteleiken
társadalmi problémákat, tudományos eredményeket, politikai és filozófiai kérdéseket vitattak meg,
az 1765 és 1813 között működő klub a pezsgő szellemi élet színtere volt.
James Watt az egyetemen szoros barátságot kötött
Adam Smithszel (1723–1790), A nemzetek gazdagsága (Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth
of Nations) írójával, a klasszikus közgazdaságtan
megalapítójával, mely mű az első ipari forradalom
születésekor íródott. Smith már a kapitalista gazdaság piaci mechanizmusait vizsgálta, amelyet a „láthatatlan kéz” irányít, akkor még a szabad verseny
ösztönző erejével.
A 18. században kezdődő változásokat több tényező
együttes hatása formálta. A kreatív elme produktuma az innováció, sikeressé a sikeres vállalkozással
válik, amelyet a demográfiai és társadalmi változások következtében a változó és növekvő igények
tesznek szükségessé. Ebből következően az első
ipari forradalom a lassan kiteljesedő, de végeredményében jelentős minőségi változást előidéző
folyamat volt. A találmány sokszor éppen a régi/
meglévő fejlesztésének igényéből születik, az azt felhasználni képes vállalkozói környezet, a társadalmi
változások, a szabad gondolat, az együttműködő
kreatív elme a gazdaság hajtómotorja, mind magasabb szinten. Ma sincs ez másként a negyedik ipari
forradalom korában.
James Watt azon úttörők egyike, akik az ipari forradalmak egymásba fonódó folyamatának elindítói
voltak. Az ő nevét viseli a teljesítmény mértékegysége, a watt (W). 1889-ben a British Association for
the Advancement of Science fogadta el, és 1960-ban
iktatták be a nemzetközi mértékrendszerbe (SI).
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Magellán
Szöveg: Rózsavölgyi Gábor, a Magyar Történelmi Társulat
Tanári Tagozata elnökségének tagja

Ferdinánd Magellán
(Forrás: wikipedia)

500 éve, 1519. szeptember 20-án indult el Magellán öt
hajójával megkerülni a Földet.
Miért volt jelentős történelmi személy? Hiszen erőszakos, csökönyös ember volt. Alacsony termetével, sérült
lábával, kacska járásával sem emelkedett ki. Nagy
expedíciója nem sikerült. Öt hajójából csak egy tért
vissza, nélküle. Azt hitte, hogy 60 zsoldossal legyőz egy
bennszülött sereget. Utolsó kívánságai közül egy sem
teljesült.
És mégis! Magellán-szoros, Magellan űrszonda, Óriás
Magellán távcső, Magellán televíziós magazin – és
még sorolhatnánk, mi minden viseli a nevét. Ő adta a
Csendes-óceán nevet a korábbi Déli-tengereknek. A legenda szerint egyetlen visszatérő hajójának, a győzelem
istennőjéről elnevezett Victoriának a matrózai ujjukból
V-t formálva tértek haza, és ők azok, akik feltehették a
lábukat a kocsmában.
Ki is volt Ferdinánd Magellán, portugálul Fernão de
Magalhães, spanyolul Hernando de Magallanes? A nagy
portugál felfedező Sabrosában vagy Portóban született
1480. október 17-én. Már fiatalon hajón szolgált mint
egyszerű katona. Vitorlát vont fel, szivattyúzott, árut
hordott, harcolt. Mindent a gyakorlatban tanult meg
a tengeri hajózásról. 1513-ban megsebesült – egy lándzsa
összeroncsolta a térdét –, emiatt hátralévő éveire sánta
maradt. Úgy járt, mint Kolumbusz Kristóf. Mánuel, portugál király ugyanabban a teremben utasította el, ahol
elődje, II. János Kolumbuszt. Antonio Pigafetta, Magellán vicenzai életrajzírója szerint tudott az Amerika
déli részén lévő átjáróról. Udvarba bejáratos nemes volt,
kutathatott a királyi levéltárban. Egy portugál hajó a déli
szélesség 40. fokán egy a Jóreménység fokához hasonlót
talált, ami mögött a másik óceán található. (Valójában az
átjáró az 52. szélességi fok közelében fekszik, a 40. foknál
a La Plata-folyó óriási torkolata található.)

A térkép forrása: mult-kor.hu

1517-ben portugáliai kudarca után ő is Spanyolországhoz fordult. Elvette a portugál emigráns Barbosa
leányt, így Sevilla polgáraként fordult a tengerészeti
kamarához. Előadta, hogy hajlandó a nyugati átjárót
a spanyol koronának meghódítani, eljutni a Fűszerszigetekre, ha kap egy flottát. I. Károly király, a későbbi
V. Károly császár támogatta. Kívánságait elfogadták.
Károly a legszenvedélyesebb pártfogója volt, a befolyásolható császár rajongott a grandiózus terv iránt.
(Gondoljunk bele, ekkoriban ítéli el Luther Mártont.)
Gazdasági gondot okozott, hogy a Fűszer-szigetek árui
a többszöri szárazföldi és tengeri átrakás miatt megdrágultak.
A flotta 1519. szeptember 20-án hagyta el a spanyol partokat. Magellán keményen bánt kapitányaival, terveit
nem osztotta meg velük. 1520. január 10-én elérték a
mai Montevideót, a La Plata torkolatát a 40. szélességi
foknál, ahol az átjárót remélte. Hosszas keresés után
rájött, hogy az ismert térképek rosszak. A spanyol kapitányok zendülést szítottak, de Magellán hidegvérrel
leverte a lázadást. A keresés végül eredményre vezetett.
1520. november 28-án kifutottak az új tengerre, amelyet a békés vizek miatt Csendes-óceánnak neveztek el.

nyolok kiszolgáltatottá váltak az 1500 fős, lándzsás
helyieknek, hiszen távolról puskáik tüze nem tudta
átütni a pajzsukat. Az 1521. április 27-i véres ütközetben Magellán több sebet kapott, arcra borult, s ekkor
lemészárolták.
Holtteste nem került elő, bár megpróbálták visszaszerezni. Végrendeletében Sevilla székesegyházát jelölte
meg végső nyughelyeként, ahol Kolumbusz is nyugszik,
de ebből nem lett semmi, mint ahogy végakarata többi
részéből sem. Felesége és két kisfia meghalt az utazás
alatt.
Victoria nevű hajója Sebastiano del Cano kapitán�nyal hazaindult. Európához közeledve, a Zöld-fokiszigeteknél tette Pigafetta, a hajón utazó olasz tudós
korszakalkotó felfedezését. A pontosan vezetett naplója
szerinti csütörtök helyett szerda volt a szigeteken, így
kiderült, hogy a Föld forgása miatt egy napot nyertek.
Ez a felfedezés meglepte és fellelkesítette az egész
humanista világot. 1522. szeptember 6-án Sanlucarnál
partot értek. A Magellán-expedícióról az első részletes beszámolót az erdélyi származású Maximilianus
Transylvanus írta meg.

1521. március 6-án érték el a mai Guamót, ezzel bebizonyították, hogy a Föld gömbölyű. Úgy hitték, hogy a
Maluku-szigeteknél (Szingapúr) hajóznak, de a valóságban 10 fokkal északabbra jártak, így a Fülöp-szigetekre bukkantak.
Az új tartományokat szerződésekkel hódította meg. Április 11-én Humabon rádzsát keresztény hitre térítette.
Őt akarta uralkodóvá tenni. Segített neki ellenfelével,
Silapulapuval szemben. Csak 60 embert vitt magával,
bizonyítva, hogy egy spanyol száz bennszülöttel is felér.
Amerikában Cortez és Pizarro is 4-500 emberrel hódított, ám a bozótos tengerpart előnytelen volt. A spa51
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Az amerikai szesztilalom
története
Szöveg: Lénárth Ádám, a Magyar Történelmi Társulat Tanári
Tagozat tagja | Fotók: erdekesvilag.hu, flick.com, wikipedia.org

Soha véget nem érő bandaháborúk, a mindennapok részét képező csempészet és illegális kocsmák. A filmekből jól ismert szesztilalom ideje az Amerikai Egyesült
Államokban éppen 100 éve kezdődött el, amikor 1919.
október 28-án aláírták az ún. Volstead-törvényt. A közerkölcs javítása volt a cél, mégis a visszájára sült el: a 13
éves harc olyan alvilági vezérek felemelkedését tette
lehetővé, mint Charles „Lucky” Luciano, John Torrio
vagy épp Al Capone.

ÉVFORDULÓK

Alkoholból közellenség

52

Hogy megértsük az indokokat, egészen a 19. századig
kell visszanéznünk. Ekkor ugyanis tömegével nyíltak
a sör- és egyéb szeszgyárak, elsősorban a németországi
bevándorló iparosoknak köszönhetően. Ők nyitották
aztán a „saloon”-oknak nevezett italellátó egységeket,
ahol szárnyra kapott a prostitúció és a szerencsejáték is.
Számos szervezet alakult ezek ellen, ilyen volt például az Anti-Saloon League (Kocsmaellenes Liga) vagy
a Prohibition Party (Szesztilalom Pártja). A tiltakozás
egy idő után a női egyenjogúsági mozgalmakkal is
összefonódott a Woman’s Christian Temperance Union
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(Női Keresztény Mértékletességi Egyesület) vagy
Carrie Nation sajátos alakján keresztül, aki fejszéjével
verte szét a kocsmákat.

A törvény
Olaj volt a tűzre az első világháború: az élelmiszer-ellátás biztosítása érdekében minden gabonára szükség
volt, így átmeneti szesztilalom lépett életbe. A helyzeten tovább rontott, hogy a szeszgyártás és -eladás
javarészt német nemzetiségűek kezében volt.
Nem is kellett sokat várni a háború befejezését követően: 1917-ben megírták, 1919 januárjában pedig az államok kétharmada el is fogadta az alkoholfogyasztással
szemben fellépő törvényt, amelynek pontosítására egészen az év őszéig kellett várni. Andrew John Volstead
republikánus politikus nyújtotta be ezt a tervezetet,
amely minden 0,5%-nál magasabb alkoholtartalmú ital
tiltásáról szólt. Ezt végül Winston elnök vétója ellenére
is megszavazták, így 1919. október 28-án hatályba is lépett. Megjegyzendő viszont, hogy ekkorra már számos
államban érvényben volt ez a tiltás.

A maffia felemelkedése

Amikor már koccintani lehetett

A következmények a vártakkal szöges ellentétben álltak. Gombamód elszaporodtak a zugfőzdék, olyan italokkal, mint a beszédes nevű „bathtub” (fürdőkád) gin
vagy épp a „Jake”, amely miatt a lábbénulásos esetek
száma a déli államokban az 50 ezret is elérte. A mérgezés azonban kormányzati eszköz is volt, az amerikai
Szesztilalmi Hivatal az ipari alkoholhoz sok esetben
metil-alkoholt adott, ezzel is elrettentve és sok esetben
halálra ítélve a törvényszegőket. A tehetősebbek csempészett árut is be tudtak szerezni, meghökkentő adat
azonban, hogy egy láda rum ára 25 dollár volt – ez ma
körülbelül 320 dollárnak felelne meg.

Végül 1933-ban, a Cullen–Harrison-törvény mondta
ki az 1919-es törvény vereségét: 3,2%-ban határozták
meg az alkoholtartalom felső határát, ez a söröknek és
a gyengített boroknak kedvezett. Az Egyesült Államok
italkultúrájára ez a mai napig érezhető hatást gyakorolt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a törvény nem jelentette automatikusan minden államban az enyhítést:
Mississippiben például egészen 1966-ig kellett várni
a helyzet változására.
A szesztilalom nem speciálisan amerikai jelenség,
háborús helyzetben számos helyen bevezették, Magyarországon például a Tanácsköztársaság idején. Arra
azonban, hogy egy kormányzat 13 évig vívjon teljesen kilátástalan harcot az egyre növekvő korrupció,
csempészet és bűnbandák ellen egy ilyen törvény miatt,
nem látni példát. Amit eredetileg a közerkölcs jobbítása
érdekében akartak bevezetni, teljesen más fordulatot
vett, és a visszájára fordult. Vajon szükségszerű volt
a törvény bukása, vagy a megvalósítás volt kidolgozatlan? Talán ezt is felírhatjuk a történelem megválaszolatlan kérdéseinek nem éppen rövid listájára.

Túlzás lenne azt állítani, hogy 1919 előtt ne lett volna
bűnözés, vagy ne létezett volna a Cosa Nostra bűnszervezet, ám ebben az időben kaptak csak igazán erőre.
A főleg olasz-amerikai maffiacsoportok az egész Amerikai Egyesült Államokat felosztották egymás között, és
mindeközben a szabadúszókat, sőt néha egymást is (pl.
az 1929-es Valentin-napi mészárlás) igyekeztek kiiktatni. Soha nem látott mértékben nőtt meg a bűncselekmények száma, de a korrupció is „elfogadott gyakorlat”
volt.
A bandák érdekeltségébe tartoztak az úgynevezett
„speakeasy”-k, azaz illegális kocsmák, ahol a társadalom alsóbb rétegeinek szolgáltattak kétes eredetű
alkoholt. Ezzel együtt terjedt el a tehetősebbek körében
a koktélitalok kultúrája, hiszen más, alkoholmentes italokkal keverve elrejthetővé vált annak valódi erőssége.
Kiskaput jelentett a vallási vezetőknek engedélyezett
borrendelés, valamint az orvosok által felírható, akár
havi 5 liter whisky is, igaz csak súlyos betegek számára. Roppant meglepő módon az ilyenfajta rendelések
száma megnőtt a szesztilalom ideje alatt.
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Iránytű
Összeállította: Indri Dániel Janisz

Tizenkét iskola lett Élménysuli
A 2019/2020-as tanévtől 12 intézmény
nyerte el a megtisztelő Élménysuli címet,
melyet az iskolák vezetői ünnepélyes keretek között 2019. szeptember 17-én vehettek át az Eszterházy Károly Egyetemen.
Az idei tanévtől országos lefedettségűvé
vált az Eszterházy Károly Egyetem által
kidolgozott, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékének csökkentését célzó
kiemelt projekt, a Komplex Alapprogram
(KAP). 2018 szeptemberében 68 iskola
vezette be a programot, 2019 szeptemberében pedig 140 olyan iskola lép be a Komplex Alapprogramba, amelyet az Eszterházy
Károly Egyetem (EKE) szakmai csapata
képzett ki. A KAPOCS-iskolahálózat tagjai
minden év május 1. és július 15. között
pályázhatnak az Élménysuli címre. A címet azok az iskolák nyerhetik el, amelyek
példaértékűen valósítják meg a Komplex
Alapprogramot, azaz a program szakmai
tartalmi elemeit beépítették a mindennapi pedagógiai gyakorlatukba, és annak
alapján működnek. A cím elnyerésével
jogosulttá válnak az Élménysuli cím és
a logó használatára, ami egyfajta szakmai
elismerés, egyben az iskola presztízsét is
emeli. (komplexalapprogram.hu)

Ökoiskola címátadó ünnepség 2019
1040-re emelkedett az ökoiskolák száma
2019. október 18-án, amikor az iskolaigazgatók átvehették az Ökoiskola cím megszerzését igazoló okleveleket az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium jóvoltából a Balassi Intézetben.
Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért
felelős államtitkára elmondta: „A klímavédelem, a környezettudatosság és a
fenntarthatóságra nevelés egyre nagyobb
szerepet tölt be az egész világban, és jó azt
látni, hogy a magyar iskolarendszer már
másfél évtizede elkötelezetten egy komoly
hálózatot üzemeltet ebben a témakörben,
mely nem más, mint az Ökoiskola Hálózat.
Mindannyian felelősek vagyunk környe-
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zetünkért” – hívta fel rá a hallgatóság
figyelmét Maruzsa. Az államtitkár ezután
ismertette az Ökoiskola cím legfontosabb
jellemzőit és az ökoiskolák feladatait,
melyek közül a legfontosabb talán az, hogy
a pedagógusoknak az iskolai falain belül és
kívül is képviselniük kell a környezettudatosság értékeit. Az államtitkár ezt követően átadta az Ökoiskola címet első ízben elnyerő iskolák és a címmegújító ökoiskolák
okleveleit. László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár
kiemelte az ökoiskolákban alkalmazott
jó gyakorlatok fontosságát. Elmondta: az
ökoiskola neveli fel a jövő környezettudatos állampolgárait, majd hozzátette: „Öröm
látni gyermekeink lelkes munkájának
eredményét.” (tantrend.hu)

Több mint 3,3 milliárd
forint fordítható idén
tehetséggondozásra
A program 2008-as indulásához képest
idén már hatszor annyi pénz, több mint
3,3 milliárd forint fordítható tehetséggondozásra – mondta az Emberi Erőforrások
Minisztériumának ifjúságpolitikáért és
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. A Nemzeti Tehetség Program
évente mintegy 350 ezer fiatal előrejutását
segíti. A finanszírozás alapját a fel nem
ajánlott szja-egyszázalékok jelentik, a másik részt a kormány biztosítja. Kiemelte:
többek között intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok pályázhatnak a
forrásra, 2015 óta pedig a Nemzet Fiatal
Tehetségeiért Ösztöndíjon keresztül közvetlenül is támogathatók a diákok. (mti)

Új helyen érhetők el az EKE
OFI tankönyveihez kapcsolódó
felmérők
A Nemzeti Köznevelési Portál átalakítása miatt az Eszterházy Károly
Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet a felmérőket és megoldásaikat
elérhetővé tette a tankönyvkatalógusban. A tankonyvkatalogus.hu oldalon
a „Mérési minták, megoldások keresője”
gombra kattintva böngészhetnek az érdeklődők a tartalmak között. (ofi.hu)

A jövő évtől minden diák
ingyenesen kapja a tankönyveket
A jövő évi költségvetésben 14 milliárd forint
áll rendelkezésre az ingyenes tankönyvekre, ezért fontos, hogy ez a pénz ne a magántankönyvkiadók profitérdekét, hanem a köz
érdekét szolgálja és a diákok minél jobb minőségű tankönyvvel való ellátását – mondta
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.
Közlése szerint a jövő évi költségvetésben
2010-hez viszonyítva 645 milliárd forinttal
több van betervezve oktatási célokra, ebből
14 milliárd forint az ingyenes tankönyvellátás fedezete. Mint elmondta, idén egymillió,
jövőre pedig az összes diák ingyen kapja
a tankönyvet az alsó és felső tagozaton, valamint a középiskolában is. A kormány ezzel
is a családokat szeretné segíteni – hangsúlyozta. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy
a tankönyvpiac 2004-es privatizációja után
70 százalékkal emelkedtek a tankönyvárak,
amit a magyar családoknak kellett kifizetniük. Megjegyezte: ha piaci társaságok
fejlesztik a tankönyveket, akkor a tulajdonos részéről elvárás a profit, így ezek
a tankönyvkiadó cégek ebben az időszakban
24 milliárd forint eredményt és körülbelül
14 milliárd forint osztalékot, profitot tudtak
adni a tulajdonosoknak. Kiemelte, a tankönyvfejlesztésnek más logikát kell követnie, közszolgálatinak kell lennie, és nem
a nyereségre kell törekednie, hanem a minél
jobb minőségű tankönyvek minél olcsóbb
előállítására, ezért döntöttek az állami
fejlesztésű tankönyvek mellett. (mti)

Az EMMI támogatásával az
iskolában oktatják majd az
újraélesztést
A jövő évben 50 millió forintot biztosít
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az újraélesztés iskolai keretek között zajló
oktatására. Horváth Ildikó egészségügyért
felelős államtitkár az újraélesztés világnapjához, október 16-ához kapcsolódó sajtótájékoztatón elmondta, ebből a pénzből
a 7. évfolyamos diákoknak lesz lehetőségük
arra, hogy elsajátítsák az újraélesztés
technikáit az Országos Mentőszolgálat
(OMSZ) munkatársainak segítségével.
Hozzátette, a laikus életmentés, az újraélesztés tanulható, és egy felsős diáknak
már megvan a kellő fizikai ereje, bátorsága
és fegyelmezettsége ahhoz, hogy szükség
esetén segíteni tudjon egy másik emberen.
Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarországon – a mentőszolgálatnak köszönhetően – van már hagyománya a laikus életmentésnek, és fontos, hogy ez a program
támogatást kapjon. A program során azt is
szeretnék elérni, hogy minden iskolában
legyen legalább egy olyan felnőtt, aki ért az
újraélesztéshez.

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója
elmondta: a mentőszolgálat évente mintegy 8 ezer esetben találkozik közterületi
újraélesztéssel, és a különböző programoknak köszönhetően az elmúlt két évben
megduplázódott a sikeres újraélesztések
száma. Kiemelte, percenként 10 százalékkal csökken annak az esélye, hogy
a bajba jutott túlélje az életet veszélyeztető
rosszullétet. A főigazgató beszélt a két
éve működő, az életmentést segítő Szív
City nevű mobilapplikációról és a „nyitott
mentőállomások” projekt keretében útjára
indított Hősképzés programjukról, amelynek keretében szintén el lehet sajátítani
az újraélesztést. (mti)
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Pályázatok
Összeállította: Cseh Krisztina

Filamikulás 2019 – rajzpályázat
bélyegtervek megalkotására
általános iskolásoknak
Tervezz bélyeget, de ne arckép legyen rajta,
hanem annak a személynek a neve, évszáma, akire szeretnél emlékezni, és valami,
ami rá jellemző, hozzá kötődik. Bélyegen
nem szerepelhet akárki, csak akire a bélyeget kiadó ország büszke, akinek a teljesítménye a tudományban, művészetben,
sportban stb. kiemelkedő.
Határidő: 2019. november 30.
A részvétel feltétele: Bélyegterved bármilyen technikával készülhet, de ne legyen
nagyobb az A4-es méretnél.
Nem feltétel, de értékeljük, ha választásod
külön lapon röviden megindokolod.
Neved, életkorod, iskolád feltétlenül szerepeljen a rajz hátoldalán.
Eredményhirdetés: A legsikeresebb alkotások jutalmazása a Filamikuláson, 2019.
december 8-án, vasárnap a MABEOSZ
székházában lesz (1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.).
Részletek: www.mabeosz.hu/ifjusagertszakosztaly

15. Országos Középiskolai
Filmszemle
Középiskolás vagy? Szeretsz filmeket
csinálni? Indulj a 15. O.K. Filmszemlén
rövidfilmeddel, mely max. 15 perc hosszú,
és lehet játékfilm, animációs film vagy
dokumentumfilm.
Határidő: 2020. január 15.
A részvétel feltétele: Pályázhatnak magyarországi és határon túli középiskolák
diákjai. Nevezési díj nincs.
A pályázat beküldése:
– Film feltöltése az Indavideó portálon
keresztül (okfilmszemle.indavideo.hu)
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– Pályázati adatlap kitöltése a
www.okfilmszemle.hu oldalon
A pályázat csak a kitöltött pályázati
adatlappal együtt érvényes!
A pályázat díjazása:
1. helyezés: 150 000 Ft
2. helyezés: 70 000 Ft
3. helyezés: 30 000 Ft
Különdíj: A zsűri adhat ki különdíjakat,
pl. a legjobb animációs filmnek, a legjobb
operatőrnek stb. A különdíj: 50 000 Ft
A szemle időpontja, helyszíne: 2020. február 22–23., Káldor Miklós Kollégium
Részletek: okfilmszemle.hu

„Adj Egy Ötöst!”
Az „Adj Egy Ötöst!” program célja, hogy
a részt vevő diákok, a tanárok és a bevont
fogyatékossággal élő személyek, az ún. tapasztalati szakértők saját, önállóan kialakított programjaikon keresztül, együttes
élményeiket közösen átélve kerülhessenek
közel egymáshoz. A projekt célja a fiatalok
szemléletformálása annak érdekében,
hogy később a társadalom nyitott, elfogadó, felelősen gondolkodó és felkészült
tagjaivá váljanak.
Határidő: 2019. december 31.
A pályázáshoz szükséges:
–c
 sapatnév (rövid, 2-3 szavas fantázianév);
– legalább egy mentoráló tanár (osztályfőnök vagy szaktanár);
– r egisztráció a honlapon és a részletes
programterv feltöltése a regisztrációs
felületre, illetve a program megvalósításának tervezett időpontja.
A legjobb 12 pályaművet szakmai
zsűri választja ki, a díjakat egy nagyszabású, zenés szórakoztató műsorral
egybekötött díjátadón adjuk át.
Részletek: adjegyotost.hu/a-palyazatcelja

Lapszámainkat elolvashatja online a
folyoiratok.ofi.hu oldalon.
Pedagóguskról, pedagógusoknak! Interjúk, hírek,
cikkek, beszámolók. Maradjon trendben velünk!

tantrend.hu
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…)
A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal
nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart
dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon
akar határozni sorsa, államának igazgatása,
munkájának értékesítése felől.”
Mindszenty József (1956)

ÚJ

KÖZNEVELÉS
2019. SZEPTEMBER–OKTÓBER | 75. ÉVF. 9–10. SZÁM | 1200 Ft

SAJÁTOS NEVELÉSI
IGÉNYŰ TANULÓK

