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NYÁRI SZÜNIDŐ



Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel. 
A hálát, amit érzek: 
miképpen mondjam el?

Szétszáll a szó a szélben, 
habár mélyről fakad, 
s e nyíló rózsa élte 
pár nap vagy óra csak.

Emlékek kötnek össze: 
szavak, számok, betűk. 
Utunk, akárhová visz, 
követnek mindenütt.

Emlékünk egyre több lesz, 
tudásunk mind nagyobb, 
Hálás szívvel köszöntünk 
tanárt s ünnepnapot.

DONÁSZI MAGDA

Ma szívünk ünnepel...

Pedagógusnapra
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Kitört a nyár
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Személyvonat indul az ötös vágányról, a vonat Székesfehérvár, Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes, Balatonakali-Dörgicse, 
Zánkafürdő, Zánka-Köveskál és Balatonszepezd állomásokon áll meg. A vágány mel-
lett kérjük, vigyázzanak!

Minden évben számomra ezek a szavak jelentették a nyár kezdetét, a várva várt 
szepezdi tábort. Egy hely a Balaton partján, ahol garantáltan nem unatkoztunk, 
programokból sosem volt hiány. A szervezők igyekeztek emlékezetessé tenni minden 
alkalmat, és az egészséges versenyszellemet is növelni kicsit: rendszeresen négy csa-
patra osztva lehetett pontokat gyűjteni, évről évre valamilyen tematikára felépítve. 
Legjobban talán az akkor egy csapásra népszerűvé vált Harry Potter-könyvek által 
ihletett tematika maradt emlékezetes: ekkor a négy roxforti varázslóházba osztva ver-
sengtünk a tábor ideje alatt.

Az elmúlt hónapok nagy megpróbáltatást jelentettek gyerekeknek, pedagógusoknak 
és szülőknek egyaránt. Mostanra talán látszik egy kis esély arra, hogy nyáron – termé-
szetesen az előírt járványügyi szabályokat betartva – a diákok már önfeledten tölthe-
tik szabadidejüket társaikkal együtt. 

E havi lapszámunkban éppen ezért a nyári szünidő hasznos eltöltéséhez igyekeztünk 
ötletekkel, ajánlásokkal szolgálni; ebben Molnár Anett pszichológus volt segítségünk-
re. Emellett olyan embereket is megkérdeztünk, akik már régóta azon dolgoznak, hogy 
a nyári szünet igazi élmény legyen mindenkinek. Tóth Bélát, a Táborfigyelő.hu portál 
vezetőjét a táborozási lehetőségekről kérdeztük, a több éve óriási sikernek örven-
dő Erzsébet-táborokban várható fejlesztésekről és az idei programkínálatról pedig 
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár mesélt lapunknak. A nagy 
hagyományokkal rendelkező cserkészet egyik alappillérének is tekinthető cserkész-
táborokról Hegyi Armanddal, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztjével 
beszélgettünk, de a nemrég újraindított vándortáborokról is szó esik Révész Máriusz 
kormánybiztos által.

Természetesen nem csak táborokról szól a nyár, nem kell gyermekünk minden egyes 
percét megterveznünk, ilyenkor az is feltöltheti őt, ha csupán pár órát a játszótéren 
tölt barátokkal. Ez szolgáltatta a Máltai Játszótér Program alapötletét is, ahol a lakó-
telepek közepére épített játszótereken, segítő szakemberekkel történik a helyi közös-
ségszervezés. Az olvasás is tartalmas kikapcsolódást jelent a tikkasztó nyári napokon, 
éppen ezért mindenki találhat magának olvasnivalót ajánlónkban, ahol a kicsikre, 
a nagyokra és természetesen a pedagógusokra is gondoltunk. 

Lapszámunkban nem mehetünk el szó nélkül a trianoni békediktátum aláírásának 
századik évfordulója mellett sem. Ez alkalomból az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum archívumából válogattunk az elmúlt száz évben a témát feldolgozó tanköny-
vekből, valamint a külhoni, szórványban működő pedagógusszervezeteket kérdeztük 
feladataikról, céljaikról és az elmúlt hónapokról.

Jó olvasást és kellemes feltöltődést kívánok Önöknek is!

https://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/af?i=232&d=20.06.29&language=1&ed=5EF624E0
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AKTUÁLIS

A tankönyvfejlesztés 
lehetőségei
Az elmúlt időszakról, a tankönyvek átdolgozásáról, a digitális fejlesztésekről, illetve a jövőben 
várható feladatokról Sipos Imrével, az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási 
elnökhelyettesével beszélgettünk.

Szöveg: Indri Dániel Janisz | Fotó: Kaliczka Gabriella

2019 decembere jelentős momentum az egykori 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) életében. 
Milyen változásokkal járt az Oktatási Hivatalba 
(OH) történő integráció, mit érezhetnek ebből a pe-
dagógusok?

A régi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet már az Eszter-
házy Károly Egyetembe való integrálásával elvesztette 
önállóságát, a 2019. december elejével történő változás 
során ez a fennmaradó szervezeti rész tudott az Oktatási 
Hivatalba beolvadni. Szakmai szempontból az egykori 
OFI két fő irányba tagozódott. Néhány feladat – ilyenek 
például a kutatási, mérés-értékelési és vizsgafelada-
tok – integrálódott a Hivatal már meglévő szervezeti 
struktúrájába. Azok a feladatok pedig, amelyek az OFI 
fő feladatait képezték korábban, egy külön elnökhelyet-
tességként jöttek létre, így a tankönyv- és tartalomfej-
lesztés, a tankönyvkiadás, a kiadványszerkesztés, illetve 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Ha jól értem, azt leszámítva, hogy a tankönyveken 
mostantól az Oktatási Hivatal bagoly logója lesz lát-
ható, számottevő változást nem fognak ebből érezni 
a pedagógusok.

Alapvetően nem, de nyilván azzal, hogy egy másik 
szervezethez kerültünk, annak a szervezeti kultúrája, 
hierarchiája, az itt lévő kapcsolódási pontok a volt OFI 
számára is adnak egy plusz lehetőséget.

Mely eredményekre büszke az elmúlt évből, évekből?

Arra mindenképp, hogy a folyamatos szervezeti átala-
kítások alatt is mindvégig meg tudtuk oldani az alapfel-
adatok folyamatos teljesítését és minden dolgozót meg 
tudtunk tartani, aki ezt szerette volna.

Pár éve az Apáczai Kiadó, valamint a Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tan-
könyvkiadó, NTK) beolvadt az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetbe. Milyen előnyökkel járt, illetve 
milyen lehetőségeket teremtett ez az integráció?

2014-ben, amikor a két kiadó az OFI-ba olvadt, az inté-
zet egy számára korábban ismeretlen feladatot kapott, 

hiszen kiadóvá is vált. Oktatáskutatási feladataink át-
alakultak vagy más szervezetbe integrálódtak, az OFI-
ból pedig egy tartalomfejlesztő, tankönyvkiadó intézet 
jött létre. Azt, hogy ez az új feladat nem volt annyira 
életidegen nekünk, az elmúlt hat év bizonyította, hiszen 
az itteni kollégák már korábban is – a kutatási-fejlesz-
tési feladatuk mellett – jelentős mértékben foglalkoz-
tak tartalomfejlesztéssel, kerettantervi szabályozással, 
tartalomszabályozással, vizsgálták ennek a nemzetközi 
kapcsolatait.

Az elmúlt években nemcsak már meglévő tanköny-
veket vett át az intézet, hanem újgenerációs tan-
könyveket is készített, melyek nemcsak belbecs, 
hanem külcsín tekintetében is újszerűek. Hol tart 
most az újgenerációs tankönyvek fejlesztése?



AKTUÁLIS

4 ÚJ KÖZNEVELÉS | 76. ÉVFOLYAM / 6. SZÁM 

Ez így van. Ilyen értelemben több szempontból kell 
vizsgálni a tartalom- és tankönyvfejlesztést. Egyrész-
ről folyamatosan gondozni kell azon kiadók könyveit, 
munkafüzeteit, tankönyvféleségeit, melyek most 
már a hivatal jogtulajdonában vannak. Ezek az át-
vett Apáczais és NTK-s könyvek; ez egy jelentős, több 
mint 1500-as nagyságrendű tétel. Másrészt az intézet 
megvalósította az újgenerációs tankönyvek fejlesztését, 
amit le is zártunk. Ezeket véglegesítettük, tankönyv-
jegyzékre kerültek, használatban vannak. Nyilván 
ezekkel is hasonló „karbantartási” és hagyományos 
feladatok vannak. 

Mindezek mellé jött egy kiemelt fejlesztés, mikor 
az állam megnövelte a szerepét a tankönyvellátásban. 
Föltérképezte, majd kijelölte azokat a hiányterületeket, 
melyeken nem voltak tankönyvek biztosítva a diákok-
nak. Itt elsődlegesen a nemzetiségi, illetve a sajátos 
nevelési igényű tanulók számára tudtunk közel ezer 
tankönyvféleség-hiányt beazonosítani. Gyakorlatilag 
ezen fejlesztések kerültek egy projekt keretében hoz-
zánk, így ezen jelenleg is dolgozunk.

A 2020 szeptemberében bevezetendő új Nemzeti 
alaptantervnek (Nat) megfelelően számos tanköny-
vet kell átdolgozni annak érdekében, hogy megfe-
leljenek az új tartalmi szabályozóknak. Pontosan 
hogyan történik egy-egy tankönyv átdolgozása, új 
Nat-nak való megfeleltetése?

Jelenleg ez talán az egyik legjelentősebb feladatunk. 
Elsődlegesen – a fogyási adatokat figyelembe véve, 
a minisztériummal egyeztetve – kijelöltük azon tan-
könyvek körét, amelyeket átdolgozunk az új Nat-nak és 
kerettanterveknek megfelelően. Ez januárban meg-
történt, ezeket a döntéseket akkor meghoztuk. Ezzel 
párhuzamosan egy fejlesztési ütemezést állítottunk 
fel, és ki kellett választani a tankönyv- és tartalom-
fejlesztők körét. Ezek résztvevői a régi szerzők közül, 
a Nat-ot fejlesztők közül kerültek ki. Ahol pedig nem 
állt rendelkezésünkre ilyen szakember, vagy nem vál-
lalták a feladatot, ott új, szakmai gyakorlattal rendelke-
ző pedagógusokat, tankönyvírókat kellett keresnünk, 
akik vagy egy egész tankönyvért, vagy annak egy-egy 
részéért feleltek. 

Ehhez a munkához hozzárendeltük természetesen 
az OH szerkesztőgárdáját, kerestünk lektorokat, tehát 
összeállítottuk a csapatot. Elindult a munka, június kö-
zepére ezek az átdolgozások elkészültek, tankönyvjegy-
zékre kerültek, a könyvek gyártását is megkezdtük már. 
Az iskolák számára pedig a Tankönyvkatalóguson 
(www.tankonyvkatalogus.hu) közzétettük ezeket, 
hogy mindenki időben megismerhesse, mely köny-
vekből fog szeptembertől tanítani. Az iskolákat azzal 
tudtuk még segíteni, hogy a Tankönyvkatalóguson már 
a rendelési időszak elején kitettünk egy tájékoztatást 
arról, hogy milyen tankönyvek maradnak, és ezek új 
címeit és kódszámait is közzétettük. 

A márciusban bevezetett digitális tanrend során 
ugrásszerűen megnőtt a Nemzeti Köznevelési 
Portál (NKP) látogatottsága, ráadásul megjelentek 
az okostankönyvek is. Hogyan buzdítaná azokat, 
akik esetleg még nem hallottak erről, miért érdemes 
használni az okostankönyveket, illetve az NKP-t?

A portál szolgáltatásainak egy része mindenki számára 
szabadon hozzáférhető, egy másik része pedig ingye-
nes regisztrációhoz kötött. Azoknak, akik leginkább 
a hagyományos tankönyvek helyett kívánják használni 
a portált, alapvetően elegendő a regisztráció nélküli 
változat, hiszen itt a tankönyvekkel megegyező felüle-
teket, szövegeket, képeket talál. A pedagógusok ezeket 
kiválóan meg tudták osztani, a gyerekeknek ebből ott-
honi, gyakoroltató feladatokat tudtak adni, tehát a napi 
gyakorlatba könnyen beilleszthető volt. Azoknak, akik 
már rutinosabb felhasználók, javaslom a regisztrációt, 
hiszen saját csoportokat tudnak létrehozni, önmaguk is 
feladatokat, anyagokat tudnak szerkeszteni.

Lezárult a Nemzeti Köznevelés Portál megújítása, 
illetve elkészültek az újgenerációs tankönyvek alapján 
készült első okostankönyvek is. A portálon egy kiváló 
keresőmotorral több mint 30.000 kiegészítő anyag kö-
zött böngészhetünk, elérhetők közgyűjteményi tartal-
mak, illetve 5−12. évfolyamig a közismereti tárgyakat is 
feldolgoztuk különféle módokon. Ha azt vesszük, ebből 
a szempontból szerencsés, hogy március 16-ától a ma-
gyar iskolarendszer átállt a tantermen kívüli digitális 
munkarendre, s gyors ütemben kellett bevezetnünk 
az NKP új szolgáltatásait. Nem túlzás kijelenteni, hogy 
az elmúlt időszakban a portál jól vizsgázott, hiszen 
a százezer fős napi látogatottságot rendszeresen elérjük 
a digitális munkarend bevezetése óta. Kifejezetten 
örömteli, hogy a pedagógusok és a diákok hétvégente is 
használják az oldal szolgáltatásait; ezeken a napokon is 
napi tízezer látogatója van az NKP-nak. 

Milyen további feladatok várhatóak az elkövetke-
zendő időszakban?

Az 1., 5. és 9. évfolyamos tankönyvek fejlesztésének 
a tapasztalatait meg kell vizsgálnunk, illetve már 
folyamatban van a 2., 6. és 10. évfolyamos könyvek 
fejlesztésének előkészítése, ez a munka pedig folyama-
tosan zajlik felmenő rendszerben. Emellett végezzük 
a Nemzeti Köznevelési Portál üzemeltetését, további 
okostankönyvek fejlesztését, a tankönyvek digitális 
változatának elkészítését, illetve le kell zárnunk a nem-
zetiségi és SNI-s fejlesztéseket.

http://www.tankonyvkatalogus.hu
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Elsős magyar – Fukkné Fukász Enikő
A Nemzeti alaptanterv (Nat) meghatározza azokat a kulcskompetenciákat, 
amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Ennek két fontos pillére van: 
az egyik a tankönyvek által közvetített írott tananyag, a másik a pedagó-
gusok szerepe a nevelő-oktató munkában. E kettő együttes működésével 
valósul meg a kompetenciafejlesztés.

A tananyagfejlesztés során fő rendező elvünk a gyermekek gondolkodási 
struktúrájának fejlesztése volt. A feladatok úgy épülnek egymásra, hogy be-
járják ennek a struktúrának a hierarchiáját, természetesen a gondolkodási 
műveletek végzése közben.

Az alsó tagozaton elsősorban a magyar kultúrkör megismerésére helyeződik 
a hangsúly, ez az, ami segíti az identitás kialakulását és fejlődését.

Kiemelném a szövegértés tanításának a szerepét, ami már az alapozó sza-
kasztól jelen van:

 ● Határozottan elválik az irodalmi, illetve az ismerettartalmú szövegek 
dekódolásának módja.

 ● Az ismerettartalmú szövegek feldolgozásánál az információszerzés 
szerepének van hatalmas jelentősége, mert ez alapozza meg a tanulás 
tanulását.

Elkészültek a módosított Nemzeti alaptantervnek 
megfelelő tankönyvek

Magyarországon az oktatást a 2020. szeptember 1-jétől minden tanuló számára ingyenes tankönyvellátás 
támogatja. A tankönyvek, munkafüzetek tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek határozzák 
meg, így mivel az év elején ezek módosítására került sor, az elmúlt hónapokban az Oktatási Hivatal frissí-
tette a tankönyvkínálatot. 

Az Oktatási Hivatal a tankonyvkatalogus.hu oldalon tette közzé a módosult szabályozóknak megfelelő, az 
1., 5. és 9. évfolyamok számára készült 61 kötetet: ebből 11 új kiadvány, 50 korábbiak átdolgozása, mindösz-
szesen 39 tankönyv, 10 munkafüzet, 3 munkatankönyv, 1 feladatgyűjtemény, 1 szöveggyűjtemény, 3 tanári 
kézikönyv és 4 kiegészítő könyv jelent meg. Az 1. és az 5. évfolyamosoknak 18-18, a 7. évfolyamosoknak 3, a 
9. évfolyamosoknak 22 kiadvány készült el, a tankönyveken 100 szerző és 34 további munkatárs (illusztrá-
tor, nyomdai szakember) dolgozott. 

Megújult a tankönyvek tartalma és struktúrája: a témakörök, fejezetek, leckék rendje, felépítése, továbbá 
frissült a kötetek képanyaga, illusztrációja is. Az a cél, hogy a magyar diákok az iskolában megismerjék 
a nemzeti kultúrájukat, jobban értsék a történelmi és természettudományi összefüggéseket, eredmé-
nyesebben tanuljanak nyelveket. Ezek a tankönyvek vállaltan hazafias, gyermekközpontú és 21. századi 
szemléletben készültek. A szerzők nagy hangsúlyt fektettek az életkori sajátosságoknak megfelelő kom-
petenciák fejlesztésére, valamint a mindennapi életben használható, gyakorlatias ismeretek átadására. 
Az új szabályozók a tantárgyak többségében csökkentették a lexikális ismeretek mennyiségét, ami az 
átdolgozott kiadványokban is tetten érhető. A kötetekben jól elkülönül a kötelező és a szabad időkeretben 
feldolgozható ajánlott tananyag. 

A tankonyvkatalogus.hu oldalon közzétett digitális anyagok alapján az iskolák 2020. június 30-ig még 
módosíthatnak a tankönyvrendeléseken, majd a tankönyvek gyártása következik, augusztus 1-jétől pedig 
kezdetét veszi a kiszállítás annak érdekében, hogy szeptember 1-jén minden tanuló asztalán ott legyenek a 
minőségi oktatást támogató tankönyvek, munkafüzetek. 
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 ● A szépirodalmi szövegek esetében a beleélés, az empátia, a hőssel való 
azonosulás kerülnek előtérbe, melyek fontos jelentőséggel bírnak a gyer-
mekek érzelmi nevelésében, személyiségük fejlődésében. 

 ● A versek, népköltészeti, illetve műköltészeti alkotások kapcsán arra fi-
gyeltünk, hogy a tanulók versérzővé és versértővé is váljanak. 

A gyermeket körülvevő világ számos érdekességet és szépséget rejt, például 
az ünnepeket. Fontos azonban, hogy az ünnepek megismeréséhez tapaszta-
lati úton jusson, vagyis annyi szeletét ismerje meg, amennyit ebben az élet-
korban fel tud fogni, amennyiben közvetlenül részt tud venni. Életkori 
sajátosságainak megfelelő tartalommal töltöttük meg ezt a témakört, amely 
a későbbiekben koncentrikusan bővül, beleértve a családi, a keresztény és 
a nemzeti ünnepeinket is. 

Irodalom 5. – Radóczné Bálint Ildikó
A tankönyv írásakor nagyon fontos szempont volt a tanulhatóság és a tanít-
hatóság elvének az érvényesítése. Azt a célt tűztük ki, hogy az 5. osztályos 
könyv az alsó tagozatos ismeretekre épüljön, ugyanakkor előkészítse a felső 
tagozat további évfolyamain a képességfejlesztő tevékenységet. 

A törzsanyag az érvényes kerettantervben feltüntetett irodalmi műveket 
dolgozza fel. Az ajánlott művek válogatásánál a felzárkóztatás és a tehet-
séggondozás, az egyéni képességek figyelembevételének szempontjait is 
fontosnak tartottuk. 

Fontos célként tűzte ki a könyv, hogy a gyerekek megértsék az egyes ember, 
a család és a nagyobb közösség, a nemzet kapcsolatát; a Család, otthon, nem-
zet című fejezet tematikus egységbe rendezi az irodalmi művek egy részét, 
a Szülőföld, táj című fejezet is a magyar tájhoz, a nemzethez való szoros 
kötődést hangsúlyozza. Az 5. évfolyam klasszikus művei természetesen 
nem hiányozhatnak a könyvből: Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő 
költeménye és Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye kapcsán a ke-
rettanterv lehetőséget ad arra, hogy ezeket a műveket a korábbinál nagyobb 
óraszámban ismerhessék meg a gyerekek. 

Irodalom 9. – Angyalné Volant Vivien
Az Irodalom 9. című tankönyv a 2016-ban az OFI által közreadott, azonos 
című tankönyv átdolgozása. 

A megújult tankönyv a tantárgyi tananyag közvetítésén túl nagy hangsúlyt 
fektet az elvárt kulcskompetenciák fejlesztésére is, így a szövegértési, 
a szövegalkotási és az asszociatív készség fejlesztésére. Emellett történeti 
nézőpontból közvetíti a diákok felé az irodalom folytonos alakulását, segíti 
a kilencedikes korosztályban az egyén és a külvilág viszonyának megértését 
is. A bemutatott művek révén fejleszti a felhasználók mérlegelő gondolkodá-
sát, érzelmi intelligenciáját és kreativitását. Az Irodalom 9. gondolkodtatni 
szeretne, érvelni tanít és a kínált szépirodalmi alkotások mögöttes, elvont 
üzeneteinek megértésére sarkall, identitásképző szándékkal, a nyelvi nor-
mákat követve. 

Történelemtankönyvek – Borhegyi Péter
Történelemből 4 tankönyv készült: 2 az általános iskola 5. osztályának, 
2 a középiskola 9. osztályának. Valamennyiben érvényesül a tantervi szabá-
lyozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet folytonosságában, az euró-
pai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja, az egyes témakö-
rök közötti kapcsolatot rövid olvasmányok teremtik meg.
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A kötetek szakítanak azzal a hagyománnyal, hogy a magyar fejlődés min-
dig a nyugati archetípusok megkésett, gyengébb árnyképeként jelenik meg, 
vagyis szakítanak a „lemaradástörténettel”. Az ókorból csak arra kon-
centrálnak, ami valóban civilizációs alap, sok esetben igyekeznek a diákok 
számára az adott téma 21. századi hatásait, jelenlétét kidomborítani. A for-
rások, ábrák, adatsorok mind alkalmasak a műveltető, kompetenciaalapú 
oktatásra, és elősegítik a történelmi gondolkodás, szemlélet fejlesztését. 

Történelem 9. − Száray Miklós
Az új történelem kerettantervben jelentősen csökkent a tananyag mennyi-
sége, ugyanakkor – az időrendet megtartva – tartalmazza azokat a jelentő-
sebb folyamatokat, amelyekre a későbbiekben lehet és kell is építeni. 

A Történelem 9. nagyobb szabadságot biztosít a pedagógusok számára 
az órai munka során. A tankönyv nem leckékre, hanem a kerettantervben 
szereplő témákat követő tematikus egységekre bontja az anyagot, így a kol-
légák egy gondolati egységen belül maguk dönthetik el, hogy a rendelkezésre 
álló 3-4 órában mely részleteket dolgozzák fel részletesebben. Ehhez nyújta-
nak további segítséget a jól láthatóan elkülönített kiegészítő anyagok. 

Az új könyv − korábbi változataihoz hasonlóan −, a forrásokra és a tevékeny-
ségekre épít, s azok órai alkalmazását kívánja elősegíteni. A bő forrásanya-
got nagyon sok kép, térkép és ábra egészíti ki. Feldolgozásukat minden eset-
ben kérdések sora segíti, így tanári támogatással a diákok maguk tárhatják 
fel az összefüggések jelentős részét.

Biológia – Veres Gábor
A módosított Nemzeti alaptanterv a természettudományos tantárgyakat 
önállóan jeleníti meg, a pedagógiai koncepció az aktív tanulást és az átfogó 
készségfejlesztést állította a középpontba. Újdonság, hogy a minden gimná-
ziumi tanuló számára kötelező természettudományos tantárgyak a 10. évfo-
lyamon befejeződnek. A most fejlesztett 9. évfolyamos biológia-tankönyvek 
feladatvállalása tehát a természettudományos műveltség fejlesztése.

A fejlesztések során a meglévő biológia-tankönyvek átdolgozása történt 
meg. Mivel a kerettanterv kétféle tematikai felépítést is lehetővé tesz, a két 
kötet ennek megfelelően eltérő tartalommal készült. A dr. Szerényi Gábor 
által átdolgozott tankönyvben a magasabb szerveződési szintek jelennek 
meg, így pl. a genetika, ökológia, míg a kémia tantárgyhoz kapcsolódó feje-
zeteket a következő kötet tárgyalja. A másik átdolgozott tankönyv az élet 
alapjaitól halad a sejt és a szervezetszintű felépítésen át az emberi testig. 
Mindkettőben bővült a feladatok választéka, amivel az aktív tanulás lehető-
ségeit kívántuk erősíteni.

Kémia – Bárány Zsolt
Kétféle kémiatankönyv és munkafüzet készült, az új kémiataneszközök 
fókuszában a kilencedikes tanulók természettudományos ismereteinek 
elmélyítése áll.

Az egyik tankönyv újszerű módon, a mindennapi életből vett példákon ke-
resztül mutatja be a kémiatananyagot. Ez a megközelítés jobban felkelti a di-
ákok érdeklődését, mint a hagyományos tudásközvetítés. A tananyag épít 
az általános iskolai ismeretekre, a szakszavak mennyisége összhangban van 
a 14−15 éves tanulók szövegértési képességeivel. A figyelemfelkeltő leírások 
és a megközelítések jól alkalmazkodnak a korosztály érdeklődéséhez, fej-
lettségi szintjéhez. A tankönyvi szöveg megértését esztétikus ábrák, illetve 
a munkafüzetben megjelenő, tanulói aktivitást igénylő feladatok segítik.
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A másik tankönyvben a tananyagfeldolgozás szorosan követi a hagyomá-
nyos, tudományos logika szerinti építkezést. Ez a tankönyv a kerettan-
tervben meghatározott minimumismeretek mellett jelentős mennyiségű 
kiegészítő tananyagot tartalmaz, ezzel is támogatva az emelt óraszámú 
képzésben, illetve a tehetséggondozásban részt vevő tanulók fejlődését. 
Mindemellett az egyes leckék után található feladatok között ebben a ki-
adványban is megjelennek az aktív tanulás elemei: a megértést támogató 
elemzések, szintézisek, értékelések, projektmunkák.

Fizika – Horányi Gábor
Az új fizikatankönyv célja, hogy a hétköznapok szempontjából is hasznos 
ismereteket közvetítsen. Ennek érdekében szakítottunk a diszciplináris 
szemlélettel, és a gyerekek életkora által meghatározott szinten, előzetes 
tudásukat figyelembe véve, egyszerű modellekkel írtuk le azt a valóságot, 
amely mindennapi életünkben, használati tárgyainkban, a napi hírekben 
visszaköszön. A tankönyv új szemléletmódja szélesebb tanulói rétegek szá-
mára jelenthet motivációt, amely a későbbi természettudományos tanulmá-
nyok kulcsa. Módszertanában, értékelési rendszerében lehetőséget biztosít 
a legkorszerűbb és leghatékonyabb pedagógiai elvek alkalmazására, így 
például a csoportmunka, a szöveges értékelés, a projektszemlélet alkalma-
zására.

Egy ilyen jelentős módszertani váltás csak fokozatosan jöhet létre, így 
a hagyományos szerkezetű és módszertanú fizikaoktatásra is lehetőséget 
biztosítunk a korábbi, diszciplináris szemléletű tankönyv új Nat alapján 
történő kiegészítésével. 

Földrajz − Kusztor Adél
A földrajztankönyvek a Nat és a kerttanterv elvárásainak megfelelően 
újultak meg. Folytatódik bennük a földrajzoktatás tartalmi és szemléleti 
átalakulása. Hangsúlyosabbá váltak olyan témák, mint a környezettudatos-
ság, a fenntarthatóság, és az ebben való személyes és társadalmi felelősség 
kérdése. A könyvek aktuális társadalmi folyamatokkal is kiemelten foglal-
koznak, rávilágítva az azok hátterében álló földrajzi és egyéb tényezőkre. 
Cél volt a mindennapi életben jól használható ismeretek közvetítése és 
a földrajz szintetizáló jellegének erősítése.

A módszertani megújulás jegyében több új feladat, információkat hordozó 
ábra és kép került a tankönyvekbe. Ezek lehetővé teszik az önálló elemzést, 
ábraértelmezést, megfigyelést, ami a feldolgozás típusú tanulást helyezi 
előtérbe. A feladatok az ismeretek alkalmazását, a gondolkodtatást, a prob-
lémamegoldást és a véleményalkotást segítik. Számos feladat épít az in-
terneten való információgyűjtésre. A tankönyvek változatos módszertani 
megoldásokat kínálnak az egyéni, páros vagy csoportos munkára, egyszerű 
eszközökkel elvégezhető vizsgálódásokra és megfigyelésekre, előzetes gyűj-
tőmunkára. A földrajz interdiszciplináris jellegéből adódóan a feladatokban 
szerepet kap a más tantárgyakban megszerzett ismeretekkel való kapcsolat-
keresés.

Digitális kultúra – Farkas Csaba
A digitális átalakulás minden ország oktatási rendszerének kihívást jelent. 
Ahhoz, hogy a tanulók sikeresen érvényesüljenek a társadalomban és 
a munkaerőpiacon, el kell sajátítaniuk azt a képességet, hogy a felmerülő 
problémákat digitális eszközökkel oldják meg. A digitális átalakulásnak van 
egy kulturális vonzata is: megváltoztatja szókincsünket, befolyásolja élet-
módunkat, kommunikációs kultúránkat. A folyamat megértésében nagy 
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szerepe van az informatika tantárgy helyét átvevő, tartalmában és célkitű-
zéseiben megújult digitális kultúra tantárgynak. A tantárgy megújulása tar-
talmi és módszertani változásokkal jár, amelyek a most elkészült tanköny-
vekben is megjelennek.

A tanítási órákon a diákok hétköznapi környezetükből származó vagy iskolai 
problémákhoz kapcsolódó feladatokkal dolgoznak. A tankönyvben fontos 
szerepet tölt be az algoritmizálás és a kódolás, mivel fejleszti a logikus gon-
dolkodást, a kreativitást és az együttműködést. Ennek megfelelően végig-
kíséri a tanuló tanulmányait, életkori sajátosságaihoz igazodva: a tervezett 
alsó tagozatos könyvekben a tevékenykedtetés módszerével, a már elkészült 
ötödikes könyvben különböző eszközök, például robotok programozásával, 
míg a gimnáziumi kilencedikes tankönyvben egy könnyen kezelhető, az ipar-
ban és az oktatásban elterjedt programozási nyelv megismertetésével. 

Matematika – Csapodi Csaba
Az új Nat és kerettanterv a gondolkodásra nevelést helyezi előtérbe a mecha-
nikus ismeretekkel szemben. Fontos cél volt, hogy csökkenjen a tananyag, és 
az így felszabaduló órákat a megmaradó ismeretek gyakorlására, elmélyíté-
sére használjuk fel. A tananyag csökkentése arra is lehetőséget adott, hogy 
az elsajátítandó, absztrakt gondolkodást igénylő matematikai fogalmakat 
jobban „szét tudjuk húzni” a 12 évfolyamon, így a tanulók saját ütemükben 
érhetik el a korosztályuknak megfelelő gondolkodási szinteket. Abban 
bízunk, hogy ezáltal a matematika több sikerélményt fog eredményezni a di-
ákok számára, és a későbbiekben többen választanak majd olyan szakmát, 
amelyben a matematikát alkalmazni kell.

Általános cél, hogy a tanórán alkalmazott munkaformák változatosabbak 
legyenek, a kizárólag frontális tanítást gyakran váltsa csoport- vagy pro-
jektmunka, legyen hangsúlyosabb a tanulói kommunikáció fejlesztése a ma-
tematikaórákon is. Szintén lényeges cél a digitális kompetenciák fejlesztése.

A tankönyvek átalakítása ebben a szellemiségben és ezekkel összhangban 
történt. Az elsős matematika-tankönyvekben olyan feladattípusok szerepel-
nek, amelyek a hétköznapi gyakorlatban, a mindennapi pedagógiai mun-
ka során jól beváltak, sokrétűen fejlesztik a gyerekek képességeit. Az átdol-
gozás során bővültek az előkészítő időszakhoz kapcsolódó feladatok, több 
tevékenységre ösztönző feladat került bele a kötetekbe, és kimaradtak olyan 
ismeretek, amelyeket elegendő későbbi évfolyamokon megtanítani (pl.: 
római számok, szorzás előkészítése). 

Matematika 5. osztály
Az 5. osztályosoknak készült két könyv arra fókuszál, hogy szórakoztatóvá 
tegye a matematika tanulását, és élményeken, tapasztalatokon keresztül ve-
zesse be az új ismereteket. Számos alsós ismeret és tananyag került át a felső 
tagozatra, jobban szétterítve a tananyagot, mint korábban. Például: az oszt-
hatóság felkerült a hatodik osztályba, ahol a kerettanterv szerint növekszik 
a matematika alapóraszáma. A kerettantervi változások miatt negyedikből 
ötödikbe került az osztás legfeljebb kétjegyű osztóval, mint pl. 1024:32, és 
kimaradt a mechanikus osztás algoritmusa tetszőleges számmal, azaz a 21. 
században nem lesz követelmény, hogy a tízéves gyerekek papíron tudjanak 
irdatlan nagy számokat osztani. 

Matematika 9. osztály
A 9. osztályosoknak szóló két különböző kiadvány más-más oldalról közelíti 
meg a matematika tanulását. A korábbi újgenerációs könyv az alapismere-
tekre fókuszál, és főleg valósághoz köthető feladatokkal vezeti be a 15 éves 
tanulókat a matematikai alapismeretekbe, addig a másik könyv a matema-
tika iránt több érdeklődést mutató, azt magasabb szinten tanulni vágyó 
diákoknak ideális.
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Válogatás az OPKM kincseiből
Éppen száz esztendeje, hogy a franciaországi Versailles-
ban, a Trianon palotában a magyar békedelegáció és 
az első világháborúban győztes szövetséges hatalmak 
képviselői aláírták a békeszerződést, aminek következtében 
a Magyar Királyság területe 282.000 km2-ről 93.000 km2-re 
zsugorodott, lakóinak száma 18,2 millióról közel 8 millióra 
csökkent. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
a megemlékezés egyedülálló módját választotta. Az elmúlt 
száz évben megjelent tankönyvekből és illusztrációkból 
szemezgettünk.

Trianon
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Emlékezés  
Jáki Lászlóra
1931. június 29. – 2020. május 10.

Elhunyt dr. Jáki László, az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum (OPKM) egykori tudományos főmunkatársa, 
főosztályvezetője, a Könyv és Nevelés volt főszerkesztője. 
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Szöveg: Dr. Csík Tibor

A 80 éves Jáki László köszöntése  
2011. június 29-én, az OPKM-ben 

Jáki László az 1960-as évek elején kezdett dolgozni 
intézményünkben, melyet akkor még Országos Pedagó-
giai Könyvtárnak neveztek. Nem főállású munkatárs 
volt, hanem a pedagógiai szakirodalmat földolgozó 
bibliográfiák elkészítésébe kapcsolódott be. A könyv-
tárban a bibliográfiai munkálatok irányítója Zibolen 
Endre (1914−1999) neveléstörténész, tudós pedagó-
gus volt, aki „büntetésből” került az intézményhez. 
A Zibolen megkezdte munkát – a magyar neveléstudo-
mány retrospektív bibliográfiáinak elkészítését – Jáki 
László teljesítette be. Az ő fáradhatatlan munkál-
kodása eredményeként a hazai neveléstudomány és 
oktatásügy szakirodalmának föltártsága a legteljesebb 
a diszciplínák közül.

Intézményünkkel később sem szakadt meg Jáki László 
kapcsolata. A bibliográfiai kiadványokon túl számos 
közös vállalkozás valósulhatott meg, kutatások, kon-
ferenciák, kiadványok. Közülük is a legsikeresebbek 
a neveléstörténeti tárgyúak voltak, például az 1981-ben 
Ercsiben megnyíló Eötvös József Emlékmúzeum kiala-
kítása. Jáki László nemcsak az írott történeti források 
tudós szakértője volt, hanem a tárgyi emlékek avatott 
gyűjtője és kiállítója is.

1989-ben került főállásban az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumhoz. Először tudományos főmun-
katársként dolgozott, majd a Kiadói Főosztály vezetője 
volt. 1996-os nyugdíjazása után is az OPKM munka-
társa maradt, egészen 2010-ig. De intézményünk nem 
nélkülözhette hozzáértését, tudományos tevékenységét 
ezt követően sem, ezért a kényszerű munkajogi intézke-
dés után is szoros kapcsolatban maradtunk a legutolsó 
időkig.

1989-től munkájának középpontjában az OPKM tu-
dományos kiadványai álltak. Ahogy már említettük, 
befejezte a neveléstudomány és oktatásügy bibliográ-
fiáit, és fokozatosan átvette a Magyar pedagógusok so-
rozat szerkesztését, majd elindította a magyar peda-

gógia klasszikusainak kiadását. Az OPKM-ben valódi 
szellemi műhely jött létre a kiadói tevékenységéhez 
kapcsolódóan. A magyar tudomány olyan kiválóságait 
sikerült megnyernie, mint Adamikné Jászó Anna, Bé-
nyei Miklós, Gazda István, Kapronczay Károly, Kovács 
Mihály, Mészáros István, Németh András, Tőkéczki 
László, Pukánszky Béla, és még sorolhatnánk. Az újból 
megjelentetett könyvek szerzői között volt Fináncy 
Ernő, Prohászka Ottokár, Várkonyi Hildebrand és sokan 
mások. 1999-ben sikerült az OPKM folyóiratát, a Könyv 
és Nevelést újraindítani, és 2000-től jelentek meg a Tu-
dós tanárok – tanár tudósok sorozat könyvei, mely 44 
kötetből áll. A Mesterek és tanítványok sorozat 2002-
ben indult, s ennek keretében 13 művet jelentetett meg 
intézményünk.

Jáki László hihetetlen munkabírással és elhivatottság-
gal dolgozott. Az OPKM-nél megjelent művei csak egy 
részét képezik életműve egészének.

Én az egyetemi éveim alatt találkoztam először Jáki 
László nevével. A neveléstudomány területén szinte 
mozdulni sem lehetett az általa készített bibliográfi-
ák nélkül. Amikor 1989-ben az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumban kezdtem dolgozni, személye-
sen is megismerhettem őt. Egyáltalán nem olyan volt, 
mint ahogy a nagy bibliográfusokat elképzeli az ember. 

Az OPKM tárlójában Jáki László könyvsorozatai láthatók
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Hozzám, a pályakezdőhöz többször eljött, hogy 
„megbeszéljük” a készülő magyar pedagógiai folyóirat-
cikkek bibliográfiájának tematikus bontását. (Ma-
gyar pedagógiai irodalom, 1919−1944: folyóiratcikkek. 
Összeáll. Jáki László. Budapest. OPKM, 1991. X, 622.p.) 
Borzasztóan zavarban voltam, hiszen a neveléstudo-
mányi irodalom legismertebb szakembere tisztelt meg, 
akit sokan csak tanár úrként emlegettek. És nagyon 
igyekeztem, hogy a frissen tanultak és a józan ész 
alapján választ keressek az általa fölvetett kérdésekre… 
Tudtam, hogy nem én fogom megoldani a szerkesztési 
problémákat, de mély benyomást tett rám közvetlensé-
ge és lefegyverző barátságossága.

Beszélgetéseink során mindinkább nyilvánvaló lett, 
hogy számára a szakirodalom nem adat, holt betű. Át-
fogó képe volt a magyar neveléstudományról, pontosan 
ismerve, hogy az egyes témákban mely szerzőket, mű-
veket érdemes keresni. Vele beszélgetve olyan érzésem 
volt, hogy akit ő nem ismer, amiről ő nem tud, az nem is 
lehet fontos. A régebbi szerzőket jórészt mind olvasta, 
a kortársait személyesen ismerte. Útbaigazításként 
azonban nála nem a közlemények és adataik sorjáztak, 
hanem megadott néhány hivatkozást, amelyet érdemes 
megnézni a katalógusban, bibliográfiában, és ígérte, ő is 
utánanéz.

A neveléstörténet professzoraként sem volt a lexikális 
tudás megszállottja. Jóllehet kutatóként, publikációi-
ban pozitivista alapossággal vette számba a szakirodal-
mat, tárta föl annak eredményeit. Oktatóként azonban 
a szellemet akarta megragadni, önálló gondolkodásra, 
ítéletalkotásra bírni hallgatóit. Tudatosan törekedett 
arra, hogy előadásai ne ex cathedra jelleggel szólja-
nak a témáról, hanem megérintsék, továbbgondolás-
ra ösztönözzék hallgatóságát. Személy szerint nagyon 
szeretem az egy-egy témához, helyzethez kapcsolódó 
kis történeteit. Sokszor az első hallásra egyszerű 
anekdotának számos tanulsága is volt, máskor meglepő, 
mennyire pontosan világított rá a lényegre, vagy egy 
tréfás kiszólása igazi apoftegmává vált.

Mindig csodáltam, hogy Jáki László milyen árnyaltan, 
ugyanakkor pontosan fogalmazott. Nála nem az egyes 
szavak, kifejezések vagy a mondatok, hanem a közle-
mény egésze hordozta az üzenetet. Szelleme mindig 
aktív és nyitott volt, tele ötletekkel, új szempontokkal, 
folyamatosan figyelemmel kísérte a tudományos köz-
életet. Biztos tudása kellő alapul szolgált ahhoz, hogy 
jól meglássa az újdonságokban az előrevivőt. Így volt ez 
a felsőoktatás fejlesztésében, a pedagógus-továbbkép-
zésben, a távoktatás támogatásában és az oktatástech-
nológia területén, hogy csak néhány példát említsek. 
Szerénysége miatt azonban munkái sokkal kevésbé 
ismertek a szakmában, mint azt megérdemelné. Pedig 
csak az említett területeket tekintve is, munkássá-
ga meghatározó módon járult hozzá a magyar pedagó-
giához.

A tudományszervezés Jáki László működésének egyik 
legfontosabb területe. Mindig pontosan meg tudta ítél-
ni, mi az igazi tudományos minőség, és ki a támoga-
tandó tehetség a szakmában. De soha nem volt elitista, 
minden tanítványában igyekezett meglátni a jót, szinte 
valamennyi szakdolgozója munkáját csak dicsérte. 

Az oktatásügyben sokakat ő „fedezett fel”, az ő bátorí-
tására kezdtek publikálni, ő indította el a tudományos 
pályájukat. Mert a tehetségnek alkalom kell, hogy meg-
mutassa magát, és a hallgató, a gyakorló tanár éppúgy 
részt vehet a tudományos közéletben, mint a kutató, 
az egyetemi oktató.

A tudományos és a kiadói tevékenységében is ezeket 
az elveket követte. Hihetetlen nyitottsággal fordult 
a leendő szerzőkhöz, értékelve a leíró, összegző műve-
ket vagy az egyéni látásmódot. Ha volt benne érték, kész 
volt minden segítséget megadni, s ha kellett, maga is 
korrektúrázta – hogy megjelentethetővé tegye – pub-
likációját. Nagyon vonzódott a nevelés tárgyi emlékei-
hez, mert úgy tartotta, hogy bemutatásuk révén jobban 
meg lehet ismerni az adott kort. Ezért számos helyi 
és országos oktatástörténeti kiállítást rendezett, és 
nagyon érdeklődött az iskolák történeti gyűjteményei 
iránt. Könyvtárunknak adományozta páratlan oktatás-
ügyi fényképgyűjteményét, amely most alapját képezi 
az intézmény digitális képkönyvtárának, és részét 
a Magyar Digitális Képkönyvtárnak. De nemcsak a múlt 
eszméiben találta meg a maradandót, hanem kora peda-
gógiai gondolkodásának is aktív formálója volt.

Jáki László halálával intézményünket pótolhatatlan 
veszteség érte. Kedves, közvetlen személye mélyen 
bennünk él. Az OPKM tudományos és kiadói tevékeny-
ségében megpróbáljuk az ő útját követni.

Jáki László 
a Jancsó Benedek 
című könyve 
bemutatóján, 
2013. március 6-án

Jáki László utolsó előadása az OPKM Ady-konferenciáján, 
2019. október 5-én
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A nyári szünidő  
pszichológus 
szemmel
Interjú Molnár Anettel, a PPKE BTK 
Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan 
Tanszék oktatójával
Az iskolai tanév – a diákok és talán a tanárok által is – leginkább 
várt időszaka a nyári szünet. Különösképp igaz lehet ez az idei 
tanév esetében, hisz a járvány elleni védekezés mindenkitől 
megnövekedett energiabefektetést igényelt. Milyen egy ideális 
nyári szünet a család tagjai, vagy egy pedagógus számára? 
Mennyi energiát érdemes a tanévre történő készüléssel lekötni? 
Kérdéseinkre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológus 
oktatója kereste a választ.

Szöveg: Dallman Kristóf

Lehetséges, hogy elsőre magától értetődőnek tűnhet a kérdés, de miért van 
szükség hosszú, két és fél hónapos nyári szünetre a tanévet követően?

Pedagógiai-pszichológiai szempontból valójában nincs szükség ilyen hosszú 
szünetre, ez inkább a hagyományokból eredeztethető. Egyes országokban más 
rendszer működik a szünidők hosszát illetően. Több európai országban sokkal 
rövidebb a nyári szünet, és ezáltal hosszabb az őszi, téli és a tavaszi szünet. 
Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy mind a diákok, mind pedig a tanárok év közben 
többet tudjanak pihenni, illetve a szülőknek is segítség lehet, hogy nem két és 
fél hónapon keresztül kell megoldani a gyerekek felügyeletét. 

Mit nevezhetünk értékesen eltöltött szünidőnek? Mik azok az életkori 
sajátosságok, amikre figyelni szükséges a nyári szünet megtervezésénél?

Az értékesen eltöltött szünidő más és mást jelenthet egyes gyermekek és szüle-
ik számára. A szünidő megtervezésénél nem is feltétlenül csak a gyermek élet-
kora, hanem inkább a személyisége a meghatározó, hogy ő miben leli örömét, 
hiszen amint a gyerekeink, ugyanígy az igényeik is különbözőek. Ahány gyerek, 
annyiféle szabadidős kedvtelés, ilyenkor ezeknek kell teret biztosítani. 

A szünidő célja alapvetően a pihenés, a rekreáció, így nem szükséges a gyere-
kek minden percét kitölteni valamilyen programmal, és túlszervezni a nyarat. 
Optimális, ha a vakáció napjainak is van azért egyfajta ritmusa, de természe-
tesen nem kell szoros időbeosztást követni. A fontos az, hogy ne folyjanak szét 
a napok, de mégis legyen lehetőség oldott pihenésre, feltöltődésre. Mindenképp 
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fontos biztosítani a gyermek számára olyan időszakokat, melyekben azzal tölti 
a szabadidejét, amihez kedve van. 

Mi a nyárra adható házi feladatok, tanulnivalók optimális mértéke? Mi-
lyen szempontokat tartson szem előtt egy pedagógus a feladatkiosztásnál?

Úgy gondolom, hogy mivel a szünidő célja kifejezetten a feltöltődés, pihenés, így 
sem házi feladatot, sem pedig egyéb, otthonról végezhető kötelező tanulnivalót, 
leckét nem érdemes adni vakáció idejére a gyerekeknek. Egy kipihent, vidám 
gyermek sokkal eredményesebben fog teljesíteni ősszel az iskolapadban, mint 
akinek nyáron is teljesítenie kell. 

Természetesen, ha önmagától van hozzá kedve, motivációja a gyermeknek, 
akkor játékos formában lehet nyáron is tanulni, feladatokat végezni, együtt ol-
vasni, de kötelezően megoldandó feladatokat nem érdemes kiadni a szünidőre. 

A tavaszi járvány miatt sok szülőnek nem, vagy igen korlátozott mérték-
ben maradt nyárra kivehető szabadsága. Mit ajánlana, hogy tölthetnének 
el bensőséges időt egymással azok a családok, ahol hosszabb közös nyara-
lásra idén nincs lehetőség?

A gyerekekkel eltöltött minőségi idő minden bizonnyal nagyon fontos a szün-
időben is. Kikapcsolódni nem csak kizárólag hosszabb nyaralások során 
lehetséges, akár az otthon töltött idő is lehet élvezetes, változatos. Amennyiben 
a szülők képesek elengedni a hétköznapi problémákat, és aktívan jelen lenni 
a gyermekkel közösen eltöltött időben, akkor a gyerekek számára minden él-
ménnyé válhat, amit a családdal együtt megélhetnek.

Ha nincs lehetőség hosszabb nyaralásra, akkor rövidebb kirándulásokra is 
indulhatunk, izgalmas lehet akár egy közös sátrazás is a gyermekekkel. A közös 
sporttevékenységek is kalandosak lehetnek, elmehetünk együtt hegyet mászni, 
biciklitúrázni, vagy választhatunk bármit, amihez a gyereknek kedve van. 

A hétköznapok tennivalóiba, a ház körüli teendőkbe is nyugodtan be lehet vonni 
a gyerekeket, például a közös kertészkedésbe, barkácsolásba, főzésbe-sütésbe, 
hiszen az együttlét az igazán fontos, mely alatt lehetőség nyílik arra is, hogy 
beszélgessünk, vagy épp együtt zenét hallgassunk, énekeljünk. 

Otthon nézhetünk együtt meséket, filmeket, illetve végezhetünk számtalan 
kézműves tevékenységet is a gyerekekkel: rajzolhatunk, festhetünk, varrha-
tunk, barkácsolhatunk, hajtogathatunk, gyöngyöt fűzhetünk, készíthetünk 
közös otthoni dekorációkat. Természetesen a közös játék is élvezetes lehet 
a gyermekek számára, játszhatunk különböző társasjátékokat vagy épp tollas-
labdázhatunk a szabadban.

A gyermekek különböző igényekkel rendelkeznek a szabadidő eltöltésének 
tekintetében. Van, aki kirándulna, van, aki a barátaival sportolna, sokan 
pedig számítógépes játékokkal játszanának. Mire szükséges odafigyelnünk 
szülőként a gyermekünk számítógép-használatát illetően?

A szülők egy része úgy érezheti, hogy ha a gyermek leköti magát a tv, számí-
tógép vagy valamilyen okoseszköz előtt, akkor nincs ezzel egyéb teendője, és 
kicsit fellélegezhet a mindennapi teendők súlya alól, egy kis szabadidőt nyerve 
önmagának. Ugyanakkor nagyon fontos tudni, hogy a szülők feladata, hogy 
felügyeljék ezen eszközök használatát, hogy milyen tartalmak legyenek elérhe-
tőek, és szükség van szűrésre ezeken az eszközökön. Így ehhez érdemes szűrő-
programokat telepíteni a számítógépre, vagy éppen célszerű lehet az a megoldás 
is, hogy a gyerek legyen szem előtt, és ne legyen saját számítógépe a szobájában, 
hanem inkább a közös helységekben számítógépezhessen, internetezhessen. 

A másik gyakori szempont a szülők részéről, hogy azt gondolhatják, hogy 
ha nem adják meg a gyereknek a számítógép-használat vagy az internetezés 
lehetőségét akár okostelefonon, akkor lemarad a gyerek a kortársaitól egy 
fontos területen. Ez valóban fontos szempont, így teljes mértékben tiltani nem 
érdemes ezen eszközök használatát. Viszont érdemes szabályozni a számító-



18

OKTATÁS–NEVELÉS

ÚJ KÖZNEVELÉS | 76. ÉVFOLYAM / 6. SZÁM 

gép előtt töltött idő mennyiségét, és már kicsi kortól hangsúlyozni szükséges 
egyéb alternatív szabadidős programok fontosságát, mint akár a mozgás, sport, 
vagy a családdal és kortársakkal együtt töltött idő, és inkább ezekre ösztönözni 
a gyermeket. 

Tehát nagyon fontos, hogy a gyerek ne üljön órákig a számítógép előtt! En-
nek számtalan oka van, melyekről hosszasan lehetne beszélni. Az egyik ilyen 
tényező, amit kiemelnék, hogy a túlzott számítógép-használat következtében 
a gyermeknek csökken a fizikai aktivitása, mely testi-lelki szempontból is káros 
lehet, egyrészt mivel megjelenhet a túlsúly a testmozgás hiánya miatt, más-
részt − főként a fiatalabb gyermekeknél − a szabadban eltöltött idő és mozgás 
kulcsfontosságú az egészséges fejlődésben, hiszen az idegrendszer érése a moz-
gás fejlődésével szoros egységben valósul meg. A mai gyermekek idegrendsze-
rének sokkal több ingert kell feldolgoznia, melyhez minél több mozgásra lenne 
szükség. Serdülőknél is veszélyes lehet a mozdulatlanság és a napi több órás 
ülés, mert a mozgási energiákat nem vezeti le, miközben egy játék „felhúzza”, 
ami frusztrációhoz, agresszióhoz vezethet. Ráadásul − kiváltképp kamasz 
gyerekeknél − kifejezetten fennállhat a számítógép-használat következtében 
a videójáték-függőség veszélye, mely szintén rendkívül káros következmények-
hez vezet.

Emellett fontos megemlíteni, hogy a túlzott számítógép-használat következté-
ben a kapcsolatok a kortársakkal is jelentős mértékben lecsökkenhetnek, ami 
szintén kedvezőtlen − minden életkorban. Így a szülőnek abban van hangsúlyos 
szerepe, hogy egyensúlyt alakítson ki a számítógép-használatot illetően, vagyis 
egyrészt ne válassza a „könnyebb utat”, kontroll nélkül engedve ennek haszná-
latát, másrészt ne is tiltsa, hanem inkább motiválja, ösztönözze a gyermekét 
egyéb szabadidős tevékenységekre, és biztosítsa ezeknek a lehetőségét.

Manapság egyre több és több napközis, illetve ottalvós tábor közül lehet 
választani. Melyek a legmegfelelőbb táborok a fiatalok számára? Milyen 
szerepet játszanak a táborok a gyermekek szociális fejlődésében?

Az, hogy milyen tábort válasszunk a gyermek számára, nyilvánvalóan függ 
a gyermek életkorától, személyiségétől, érdeklődési körétől. A gyerekek az önál-
lóságot fokozatosan tanulják, így nem feltétlenül az életkor dönti el, hogy mikor 
jön el az első ottalvós tábor ideje. Az olyan kisiskolások esetében, akik nem vol-
tak még távol kevés időre sem a szüleiktől, például még sosem aludtak máshol, 
idegen környezetben, akár nagyszülőknél, barátoknál, nem igazán szerencsés 
ottalvós táborral kezdeni az ilyen tapasztalatokat, hanem inkább a napközis 
tábort érdemes választani. Azon gyermekek számára, akik viszont rendel-
keznek előzetes tapasztalattal és komfortosan mozognak már „idegen”, nem 
otthoni környezetben is, előzetesen egyeztetve természetesen kisebb korban is 
lehet ottalvós tábort is választani. Annak érdekében, hogy a tábor minél jobban 
sikerüljön, érdemes rá körültekintően felkészülni, beszélgetni róla, és legyen 
akár napközis vagy ottalvós tábor, érdemes biztosítani a gyermeket arról, hogy 
ha mégis haza szeretne jönni, akkor a szülő mindenképpen megteremti ennek 
a módját, hogy érezhesse a gyermek, hogy a szülők megvédik, mögötte állnak.

A legfontosabb, hogy a tábor alapvetően ne a szülő választása legyen, ne 
erőltesse a szülő a gyerekre a saját elképzeléseit, ötleteit, hanem a gyermek 
igényei, érdeklődési köre alapján válasszanak tábort, amihez neki kedve van. 
Különben, ha nincs meg az érdeklődés, és csak kényszernek éli meg a táborban 
töltött időt, akkor az egész tevékenység nagy valószínűséggel kudarcba fullad, 
és negatív élményekkel távozik a gyerek. A választás során érdemes figyelembe 
venni a szájhagyomány útján terjedő tippeket, hiszen az ismerősök ajánlásában 
ritkábban lehet csalódni.

A szociális fejlődés szempontjából is fontosak lehetnek a táborban szerzett 
élmények, hiszen a gyermek egy új közösségben van szülői felügyelet nélkül, 
mely meghatározó élményanyagot adhat, barátságok alakulhatnak ki, más 
szerepkörökben is kipróbálhatja magát, így egy jó táborozás élménye egy életre 
elkísérheti a gyermekünket.
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A nyár vége felé a gyermekek egyik része már alig várja a tanévkezdést, 
vannak azonban, akik szorongva élik meg az iskola újbóli közeledtét. Ho-
gyan érdemes lelkileg felkészülni az iskolakezdésre?

Nem kell különösképpen készülni rá, hanem érdemes természetesen tekinteni 
a tanévkezdésre, kiváltképpen pedig nem stresszesen, hiszen ha a szülő „rágör-
csöl” minderre, akkor ez magával vonhatja a gyermek szorongását is. Ha az ott-
honi háttér azt sugallja, hogy az iskolakezdéssel, iskolával „csak a gond van”, 
akkor nagy eséllyel a gyermekben is ez az attitűd fog kialakulni. Fontos, hogy 
a szülők az iskola pozitív aspektusaira hívják fel inkább a gyermek figyelmét, 
mint például hogy itt újra találkozhat sok baráttal, osztálytárssal, vagy hogy új 
és érdekes ismereteket sajátíthat el. A gyermek számára az a legfontosabb, hogy 
otthon megélhesse az őt elfogadó, szerető, támogató közeget és biztonságér-
zetet, ahonnan bátran elindulhat felfedezni és új ismereteket szerezni, hiszen 
tudja, hogy a család mindig mögötte áll − így várhatóan az iskolakezdéssel sem 
fog probléma adódni.

Eddig elsősorban az iskoláskorú fiatalokról volt szó. Mi a helyzet a tanárok 
nyári pihenésével? Mennyire szükséges „gyerektelenítenie” magát a taná-
roknak a megfelelő regenerálódás érdekében?

Ez függ a pedagógus személyiségétől és év közbeni leterheltségétől is. Aki úgy 
érzi, hogy szívesen foglalkozik nyáron is gyerekekkel, van ereje és ideje, nyu-
godtan vállalhat munkát, amíg nem érzi mindezt tehernek, és jut idő regenerá-
lódásra is. Véleményem szerint, mint ahogy a gyermekeknél, ugyanígy a pe-
dagógusoknál is fontos, hogy amennyiben lehetséges, szánják a nyári szünet 
idejét teljes feltöltődésre, pihenésre, hogy ősszel megújult erővel folytathassák 
a következő tanévet.

Fotó: Andractor / Shutterstock.com
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Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete (AMAPED)

Az AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg több mint 
340 gyermek és fiatal látogatja különböző anyanyelvi 
és származásnyelvi tanfolyamainkat. Tanulóink Bécs 
különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan 
Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozá-
sainkra. Heti 2 órában tartunk magyar nyelvű foglal-
kozásokat minden korosztálynak, ahol a gyerekeket 
megismertetjük kezdetben a magyar mondókákkal, 
dalokkal, majd fokozatosan a magyar nyelvtan alapjai-
val, a magyarul olvasással, felsőbb osztályokban pedig 
a magyar irodalommal, történelemmel. Ám a felada-
tunk nem csak ennyiből áll.

A magyar nyelvi alapprogramunkban 21 pedagógus 
dolgozik rendszeresen, ezen kívül két magyar pszi-
chológus (iskola és család), egy magyar logopédus, egy 
fejlesztőpedagógus (tanulási nehézségek) és egy tehet-
séggondozó kolléga támogatja a munkánkat. Együttmű-
ködési szerződést kötöttünk a Pécsi Egyetemmel, ECL 
nyelvvizsgaközpontként is működünk (magyar, német, 
angol, szlovák nyelv, stb.). Megkaptuk a „Tehetségpont” 
kitüntető címet (szavalóverseny, olvasási verseny, 
könyvkiadó, parlament, múzeumlátogatás, KinderUni, 
UniKlub, művészeti programok, sport), ennek fényében 
törekszünk arra, hogy a hozzánk járó gyerekeknek és 
szülőknek valami többet is nyújthassunk. A magyar 
nyelv oktatása mellett minden évben szervezünk 
a gyerekeknek interaktív mesefoglalkozásokat, a na-
gyobbaknak tantermi színházat, pedagógusainknak 
folyamatosan továbbképzéseket, csapatépítő alkalma-
kat. A munkánk elmaradhatatlan eseményei az évnyitó, 
a Mikulás-ünnepség, a karácsonyi adománygyűjtések 
és a közös karácsonyi program év végén. Tavasszal 
közös Ringatót szervezünk, amelyre meghívjuk a prog-
ram megálmodóját, minden márciusban mesemondó és 
szavalóversenyre készülünk, emellett nyári táborokat 
szervezünk, valamint természetesen megünnepeljük 
a tanév végét is. Idén már harmadik éve veszünk részt 

a Boldog iskola programban. Foglalkozunk még emel-
lett feladatkönyvek összeállításával, ennek eredmé-
nyeként készült el a Benedek Elek meséiből és hozzá 
kapcsolódó feladatokból álló gyűjteményünk, amelynek 
aztán második része is készült, a kollégáink pedig már 
a 3. köteten dolgoznak.

A kijárási korlátozás ideje alatt a mi életünk is felborult. 
A székhelyünk zárva volt, a kollégáink online tartot-
ták a kapcsolatot, és sokszor a lelket is egymásban, 
valamint a szülőkben. Az AMAPED rendelkezik saját 
„virtuális osztályteremmel”, amelyen keresztül a pe-
dagógusok folyamatosan próbálták fenntartani, hogy 
a gyerekek heti rendszerességgel tanuljanak magyarul. 
Ennek nem feltétlenül kellett tényleges tanulásnak 
lennie ebben a helyzetben, hiszen kapnak elég anyagot 
az iskolától, elég volt annyi, ha magyarul beszélhet-
nek, láthatják osztálytársaikat, kicsit kiszakadhatnak 
a szoba négy fala közül. A szülőknek elküldtük, vala-
mint az online felületeinken is megosztottuk a már 
korábban említett Benedek Elek-gyűjteményünket, 
hiszen ezzel a kiadvánnyal könnyedén le lehet foglalni 
az alsós gyerekeket. A 0−3 éves korosztállyal foglalkozó 
pedagógusaink, akik a Ringatót, valamint az Óperenci-
ás babafoglalkozást vezetik, különböző módszerekkel 
fogták össze a csoportokat. A Ringatós csoportjainkban 
gyermekdalok címeire kellett rájönniük az anyukák-
nak, és újabb rejtvényeket feladniuk, valamint március 
közepétől elindult az első élő videós Ringató foglalko-
zás is a badeni csoportunkban. Az Óperenciás baba-
foglalkozást vezető kolléganőnk minden hétre kitalál 
egy témát, melyhez hangoskönyvet, dalokat, meséket, 
esetleges kérdéseket keres, és ezek alapján állít össze 
programot az érdeklődőknek a Facebook-oldalunkon. 

Mit tudunk kínálni a kreatívabbaknak? Márci-
us óta rendszeresen jelentkezünk új posztokkal 
a Facebook-oldalunkon, melyben a kreativitásé a fősze-
rep: a kézműves foglalkozásokat vezető kolléganőink 
otthon is könnyedén elkészíthető kézműves tippeket, 
ötleteket osztanak meg. Elindítottuk a YouTube-
csatornánkat, és ezzel párhuzamosan a „Kollégáink 
mesélnek” kezdeményezést, amit aztán kibővítettünk, 
mert nagymamák is küldtek be nekünk olyan videókat, 
amelyeken egy-egy mesét olvasnak fel. Online foga-
dóóra keretein belül kínálunk lehetőséget mind a szü-
lőknek, mind pedig a gyerekeknek, hogy nyugodtan 
forduljanak hozzánk, ha beszélgetni szeretnének, netán 
segítségre van szükségük.

Idén 11. alkalommal rendeztük volna meg Mesemondó 
és Szavalóversenyünket. Január végén az AMAPED 

Kárpát-medencei körkép
a tantermen kívüli digitális munkarendről

http://www.facebook.com/ausztriaimagyarpedagogusok/
https://www.youtube.com/channel/UCT8EMBILo1ZsysJ5_9bdwSA
https://www.youtube.com/channel/UCT8EMBILo1ZsysJ5_9bdwSA
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elnöke, Mentsik Szilvia ötlete alapján úgy döntöttünk, 
miért ne hirdethetnénk meg a szavalóversenyünket 
a szokásos személyes megjelenés mellett idén online 
formában is? Hiszen így lehetőséget adnánk olyan 
gyerekeknek és felnőtteknek is a részvételre, akik 
nem tehetik meg, hogy ideutazzanak Bécsbe. A je-
lenlegi körülmények fényében ez az ötlet mentette 
meg a rendezvényünket, hiszen így a mesemondó és 
szavalóversenynek idén sem kellett elmaradnia, csak 
online formában zajlott le. A 151 beérkezett videót 
kategóriákba rendeztük, és eljuttattuk a zsűrinek, akik 
így értékelték a beküldött verseket, prózákat. Rajz- és 
Fotópályázatot hirdettünk Én itthon maradtam, de nem 
unatkozom! címmel, április 15-ig vártuk a beküldött raj-
zokat, alkotásokat, fotókat. Végül 392 pályázat érkezett 

tást. A kisebbségi oktatás részére közösségi csatornát 
is létrehozott a minisztérium, videós tartalmakat 
tudtunk/tudunk feltölteni és megosztani.

A tananyagok készítésében a kevés intézmény miatt 
iskoláink saját erejükre és megoldásokra, módszerekre 
támaszkodtak és ebbe a folyamatba a központi oktatási 
tárca nem szólt bele, ezzel biztosítva bizonyos szintű 
autonómiát nemzetiségi iskoláinknak, illketve a gör-
dülékenyebb működést a távoktatás szintjén. Bizonyos 
esetekben gondot okozott a tanárok átállása új oktatási 
módszerekre, amelyek lehetővé tehették az eredményes 
és produktív tanulást a digitális térben. Az anyagmeny-
nyiséghez és az órarendhez való szigorú ragaszkodás 
többletterhelést okozott a diákoknak és szülőknek, 
akik így kénytelenek voltak részben átvenni a tanárok 
feladatait, de idővel az említett nehézségeket sikerült 
áthidalni. Szerintem az ismeretek átadása folyamatá-
ban fontos, hogy a tanár mennyire tudja használni és 
beépíteni oktatási módszerei közé a digitális eszközö-
ket, forrásokat. Fontos megtanítani a gyereket, hogy 
maga tudja begyűjteni a fontos információkat saját 
eszközén és kellő kritikával tudja értékelni azok mi-
nőségét. Sok esetben a gyereknek meg szabad engedni 
az órán is mobiltelefonja használatát, hiszen azt jól 
ismerik, fesztelenül használják, kreatívak, pillanatok 
alatt kiváló dolgokat szednek össze rajta. 

Horvátországban a járvány miatt a központi érettségi 
vizsgákat is néhány héttel elcsúsztatták, június 8-án 
kezdődtek, július első hetében fejeződnek be. A gimna-
zisták érettségi bizonyítványában szerepel a többségi 
nyelv, egy idegen nyelv, a matematika; a kisebbségi 
gimnáziumokban a horvát nyelv, anyanyelv, matek vagy 
idegen nyelv. A szakközépiskolákban iskolai szakmai 
zárómunkát kell elvégezni, továbbá ők is érettségiz-
hetnek, ha tovább akarnak tanulni. A továbbtanulás 
esetében 4 tantárgyból is vizsgát kell tenniük: horvát 
nyelvből, magyar nyelvből, matematikából és idegen 
nyelvből. A kisebbségi oktatásban a központi érettségi 
vizsgákat a vizsgaközpont lefordítja anyanyelvre. A jár-
vány miatt ebben a tanévben rendkívüli kedvezmény, 
hogy a végzős osztály második féléves anyagát nem 
tartalmazza a központi érettségi vizsga. A szakközép-

be hozzánk többek között Ausztriából, Felvidékről, 
Vajdaságból, Erdélyből, Németországból, Spanyol-
országból, az USA-ból, valamint Magyarországról. 
Rendhagyó anyák napi műsorral is készültünk idén, 
az AMAPED gyerekei zenés, énekes videókat küld-
tek be nekünk, melyekből aztán két videó is készült.

Ebben a rendkívüli helyzetben a legnehezebb talán 
a bizonytalanság volt, egyesületünk számára ez 
az időszak financiálisan is komoly gondot okozott. 
Tevékenységeink jelentős részét támogatásokból, 
pályázatokból tudjuk megvalósítani, ezek most vagy 
késve, vagy egyáltalán nem érkeztek meg. Nagyon 
büszkék vagyunk egyesületünk tagjaira, akik így is 
szívvel-lélekkel végezték a munkájukat, alkalmaz-
kodva az új kihívásokhoz.

Horvátországi Magyar 
Pedagógusok 

Fóruma (HMPF)
Horvátországban március 

16-tól szünetelt az iskolaláto-
gatás, a tanítás tantermen kívüli 

digitális oktatás formájában folyta-
tódott. A magyar tannyelvű oktatásban 

összesen 4 általános iskola és 1 középiskola kapcsoló-
dott be a távoktatásba. Egyrészt a technikai felszerelt-
séget kellett szükség szerint pótolni, de szerencsére 
a nemzeti tantárgyi alaptanterv-reform bevezetésével 
a 2019/2020-as tanévben már ellátták az általános 
iskolák tanárait és részben a diákokat is számítástech-
nikai berendezésekkel. A diákok egy része továbbá már 
otthon is rendelkezett számítógéppel. Akik mégsem, 
azok számára az iskola biztosított további számítógépe-
ket raktárról, tantermekből, így mindenki számára le-
hetővé vált a távoktatáshoz való csatlakozás. Másrészt 
a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő szoftvereket 
kellett biztosítani.  Harmadrészt a tanárok átállását 
kellett gyorsan megszervezni az online oktatásra. 

A horvát Oktatási és Tudományos Minisztérium két 
héttel a bevezetés után felmérést készített az állam 
összes iskolájában (horvát és kisebbségi iskolákban 
együttesen), miszerint a bekapcsolódás 90% feletti 
volt. Iskolákat, diákokat, szülőket kérdeztek meg, az így 
keletkezett statisztikát azonban kisebbségek szerint 
nem tagolták. Információnk szerint egyértelműen 
kijelenthető, hogy a magyar iskolák már a távoktatás 
első napjától fogva bekapcsolódtak. Az első napokban 
minden iskola csak a saját tehetségére és kreativitásá-
ra támaszkodhatott. A digitális tananyagokat illetően 
kaptak magyarországi segítséget a tananyagokhoz való 
hozzáférés biztosításával. A zágrábi Oktatási Minisz-
térium is utasításokat adott a tanároknak, hogyan lehet 
és kell saját digitális tananyagokat készíteni, az át-
adandó tananyag mennyiségével kapcsolatosan és hogy 
milyen módon lehet és kell értékelni a tanulói aktivi-
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iskolások részére, ha központi érettségit akarnak tenni, 
pótoktatást szervez az iskola heti két órában a kötele-
ző tantárgyakból, amelyen a különbségeket oktatják 
a gimnáziumi és a szakközépiskolai program között. 
A vizsgaközpont hivatalos weboldalán is voltak tan-
anyagok, szombatonként pedig a tévében is, igaz, csak 
horvát nyelven. Az érettségi felkészítésben nem okozott 
gondot a távoktatás, mert távoktatáson keresztül ezt 
sokkal könnyebb volt elrendezni.

Március közepe óta egyébként a diák szorgalmát kell 
alapvetően osztályozni, valamint főleg a március előtti 
érdemjegyeket veszik tekintetbe az év végi osztályzatok 
meghatározásánál. Az első félévben ráadásul pedagó-
gussztrájk is volt, és akkor is többnyire otthon voltak 
a diákok, összesen több mint harminc napot. A járvány-
helyzetben, kormányrendelettel aktualizált horvát 
oktatási törvény szerint automatikus osztályismétlés 
csak 5 tárgyból való bukás után következik be (amúgy 
ez 3 lenne). A tanítási napok befejeztével pótoktatást 
kell lehetővé tenni a diáknak, ha maximum négy tan-
tárgyból lett negatív osztályzattal lezárva. Ennek végén 

Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség (KMPSZ)

Kárpátalján, hasonlóan sok más régióhoz, a karantén 
miatt bevezetett távoktatás rendszere különleges ki-
hívások elé állította az iskoláinkat, tanulókat, peda-
gógusokat, szülőket egyaránt. A Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség nagyon gyorsan és operatív módon 
reagált a kialakult helyzetre. Az elnökség szinte már az 
első napokban maga is átállt az online kapcsolattartás 
módjára és több értekezletet is tartott, amelyek elsőd-
leges célja az volt, hogy a maga eszközeivel segítse kö-
zösségeinket az oktatás fenntartásában. Folyamatosan 
tájékozódtunk arról, hogyan álltak át a magyar iskolák 
a távoktatás rendszerére, kinek milyen lehetőségei van-
nak, milyen nehézségekbe ütköznek a tanárok, diákok. 
Rendszeresen jelentettünk meg cikkeket arról, hogy 
milyen pozitív kezdeményezések vannak a különböző 
iskolákban a távoktatás terén. Ez kifejezetten hasz-
nosnak bizonyult, hiszen mindig vannak, akik nehezen 
váltanak, ezért egy jó ötlet, tapasztalat megosztása 
mindig ösztönzőleg hat, sok tanár, intézményvezető 
kapott inspirációt ebből. Fontosnak tartottuk ezt azért 
is, hogy a cikkeket olvasva a szülők is megfelelő módon 
kérjék, segítsék a távoktatást minden településen.  

Természetesen itt sem volt egységes recept. Nagy öröm 
volt, hogy a kárpátaljai magyar pedagógusok is hozzá-
férhettek az anyaországi oktatási portálhoz (NKP), és 
sok szakmai anyag elérhető az internet segítségével. 
Az ukrajnai Oktatási Minisztérium jóval lassabban 
reagált a helyzetre, némi késéssel kezdtek megjelen-

a tanár lezárhatja pozitív jegyekkel a diákot, ha az tel-
jesítette a pótoktatás követelményeit. Ha ez se sikerül, 
akkor van pótvizsga augusztus 31-ig. Így összesen 
három esélyt is kap a diák. Alsó tagozatban 1−3. osz-
tályban át lehetett lépni eddig is negatív osztályzattal 
a következő évfolyamba, azonban a következő évben ez 
már nem lehetséges ugyanabból az előző évben negatív-
ra zárt tantárgyból. A mostani módosítások szerint 4. 
osztályból is át lehet lépni 3 vagy több negatív osztály-
zattal 5. osztályba. 

A jelenlegi helyzet eredményeként biztosra vehetjük, 
hogy belátható időn belül pótolni kell majd a diákok 
tudáshiányát, főleg az iskolakezdő első osztályba járó 
gyermekeknél lett volna fontos a szocializációs folya-
mat személyes kapcsolatokon keresztül a többi diákkal 
és a tanítóval, de nem hanyagolható el az sem, hogy 
az írás és a számolás készségének alapjai is ebben az év-
folyamban alakulnak ki. Ebből a szükséghelyzetből le 
kell vonnunk a tanulságot, megtartani és felismerni 
a jó gyakorlatokat, biztosítani az oktatás gördülékeny 
működését hasonló esetekre.

ni tájékoztató anyagok, természetesen minden csak 
ukránul, így azok legnagyobb része nem használható 
közvetlen módon a tanításban. Igen komoly kihívást 
jelentett és jelent még most is az, hogy Kárpátalján a 
családok jelentős része nem engedheti meg magának, 
hogy a gyerekeknek – több gyerek esetén végképp – 
külön számítógépet biztosítson. Sajnálatos módon 
az internetszolgáltatás is sokszor akadozott, nem 
elég jó sok településen. Sok gyereknek, tanulónak van 
okostelefonja, de ezekkel igen nehézkes a távoktatás 
minőségi biztosítása.

Ezeken felül pedagógusszövetségünknek időközben 
több egyéb kihívással is szembe kellett néznie. Többek 
között éppen a karantén időszaka alatt jutott eszébe a 
hivatalnokoknak, hogy az új oktatási törvény tulajdon-
képpen megszüntette a magyar iskolákat. Csak ukrán 
iskolák létezhetnek, amelyekben lehetnek magyar osz-
tályok. Ezen felül a törvény magát az iskolarendszert is 
módosítja, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy a jövőben 
létezzen önálló magyar középiskolai végzettséget is 
biztosító iskola. Mindezekre reagált szövetségünk, 
levelekben, beadványokban fordultunk a hivatalokhoz, 
hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra, de a 
szaktárca sajnos mereven elzárkózik minden kezdemé-
nyezésünktől, továbbra is érvényben vannak a magyar 
iskolarendszert igen hátrányosan érintő, annak meg-
szűnését elősegítő rendelkezések.

Külön fejezet volt a karanténidőszakban a követke-
ző tanév beiskolázási programjának a szervezése is. 
Furcsa módon az ukrajnai szabályozás „kifelejtette” a 
lehetőségét annak, hogy iskolaválasztáskor a tanulók 
vagy szülők dönthessenek arról, hogy milyen nyelven 
szeretnének tanulni. Így a KMPSZ több csatornán 
keresztül is igyekezett minél szélesebb körben felhívni 
a figyelmet erre a helyzetre és tájékoztatni arról, hogy 
a beiskolázásnál jelezzék a szülők az igényt a magyar 
nyelvű oktatásra.
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A kárpátaljai pedagógustársadalom, a magyar iskolák 
közösségei széles körben bekapcsolódtak a trianoni 
megemlékezésekbe is. Fontosnak tartjuk, hogy minden 
nehézség ellenére láttassuk a környezetünkkel: ez a 
magyar közösség él és élni szeretne itt, Kárpátalján, 
ragaszkodik nyelvéhez, történelméhez, kultúrájához, 
iskolarendszeréhez. Számunka megerősítő, hogy a ma-
gyar kormány sokféle módon igyekszik segíteni ebbéli 
törekvéseinket.

A karantén még nem ért véget, közben harcolunk 
azért, hogy lehessen magyar nyelvből és irodalomból 
is érettségizni hasonló módon, mint az államnyelvből. 

Vajdasági Magyar 
Pedagógusok 

Egyesülete (VMPE)
Az elmúlt hetek, hónapok 
soha nem tapasztalt próbák elé 

állítottak bennünket: veszélybe 
került sok-sok család egészsége, 

élete, anyagi biztonsága. Bezártak 
az iskolák, mindenkinek otthon kellett maradnia, 
a szülőknek és a tanároknak otthonról kellett dolgoz-
niuk. A diákoknak szintén otthon kellett tanulniuk: 
ez egyszerre izgalmas, új kalandnak ígérkezett, de 
hosszabb távon nehéz helyzetnek bizonyult. Nem talál-
kozhattunk kollégákkal, diákjainkkal, nem élhettünk 
azokkal a közösségi lehetőségekkel, amelyeket koráb-
ban nagyon kedveltünk. Erre az új helyzetre mindenki-
nek reagálnia kellett.  

A tanárok hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy ebben 
az új helyzetben a lehető legtöbbet és legjobbat nyújtsák 
a diákoknak, sokszor nem kevés többletórával. A táv-
oktatás feltételeit részben biztosítottuk, segítettünk 
azoknak, akiknek nehézségei akadtak az eszközök 
vagy a hozzáférés terén, sőt, ahol kellett, egyéb segít-
ségnyújtásról is gondoskodtunk munkatársainkkal. 
Az Oktatási Hivatal honlapján keresztül a különböző 
korosztályoknak készült, otthontanulást és a távokta-
tást segítő, korlátozás nélkül hozzáférhető tartalmakat 
alkalmazta a vajdasági magyar pedagógusok egy része. 
Újvidéken megszerveztük a „Kompetenciafejlesztő, 
játékosított digitális pedagógia” továbbképzést.

A köznevelés feladata az lenne, hogy a diákokat a „nagy-
betűs életre” nevelje, a munkavállalásra felkészítse. 
Ennek ma már elengedhetetlen része a digitális kész-
ségek fejlesztése, amelynek sajnos nincs elegendő helye 
az oktatásügyi alaptervben. Az informatika tantárgy-
ba sűrítették az elvárásoknak megfelelő kimeneti köve-
telményeket, ami a felhasználók legalacsonyabb szintű 
képzéséhez, felkészítéséhez elegendő lenne. Az infor-
matikai vállalkozások számára szükséges munkaerő 
kiképzéséhez, felkészítéséhez viszont nem. Sőt, ma már 
a munkaerőpiacon kívül, a mindennapi életben is olyan 
mélyen beágyazottak az informatikai szolgáltatások, 

Szeretnénk, hogy megmaradjanak a magyar középis-
kolák. A magyar iskolákban a pedagógusnak legyen 
joga megszólalni magyarul a szünetben, és lehessen 
magyarul a szakmáról beszélni, hogy ne jelentsék fel 
azt az igazgatót, aki magyar iskola vezetőjeként magyar 
nyelven ad interjút egy helyi magyar TV-nek. Azért is, 
hogy magyarként egyenlő esélyekkel indulhasson egy 
végzős a felsőoktatásban. 

A karantén új kihívásokat hozott, de megmaradtak a 
régi „vírusok” is, félelmet és bizonytalanságot keltő 
rendeletek. De a kárpátaljai tanártársadalom nem 
akarja feladni: folytatjuk.

hogy a megfelelő tudás és készségek nélkül már a hét-
köznapokban sem érvényesülhetünk sikerrel. A vajda-
sági iskolák képtelenek kellő számban és minőségben 
kibocsátani digitális munkahelyeken helytállni képes 
embereket, ami már a mostani munkaerőpiacon is 
jelentős hátrányt jelent, de mire a mostani diákok 
a munkaerőpiacra kerülnek, addigra a most megszokott 
szakmák eltűnnek, gépek és szoftverek helyettesíthetik 
őket. A programozók, a programtervezők képzésére, 
felkészítésükre, felkutatásukra, motiválásukra azon-
ban a köznevelésnek nincs programja. Ennek a kö-
vetkezménye, hogy informatikai pályára kevesebben 
jelentkeznek, mint ahányan a nyugdíj vagy a külföldi 
munkavállalás miatt elhagyják a hazai informatikai 
munkaerőpiacot. Délvidék nemzetközi versenyképes-
ségének egyik fő mozgatóereje az informatika, amely 
egy elöregedő, megfelelő utánpótlás nélküli munkaerő-
bázisra támaszkodik. 

Iskoláinkban előfordult hiányosságok: 
Elavult vagy teljesen hiányos eszközrendszer, alacsony 
internet-sávszélesség, rendszergazdák és karbantartás 
hiánya, ingyenes elektronikus szolgáltatások és digitá-
lis tartalom hiánya anyanyelvünkön, a digitális okta-
tásra felkészítő pedagógusképzés hiánya. A legnagyobb 
gond a fenntarthatóság. A külön fejlesztési forrásokból 
finanszírozott eszközfejlesztést az intézmény általában 
a saját költségvetéséből nem tudja megismételni 3-4 
évente. Új típusú digitális oktatási fejlesztésekre lenne 
szükségünk, amelyek pedagógiai célokhoz kötődnek, 
eszközjelleggel tartalmaznak IKT-eszközberuházást, 
tehát azok kötelezően beépülnének a pedagógiai 
folyamatba. Az iskola legyen az a hely, ahonnan a diák 
felfedezi a világot, ne váljon múzeummá! A programo-
zás is legyen része az informatikaoktatásnak. A digi-
tális eszközök használata legyen alapkészség. Legyen 
esélyegyenlőség a digitális fejlődésben is! Minden 
tanóra használja ki a digitális technológia lehetőségeit! 

Megvalósítható teendők 2021-ig: 
 – A tanár legyen a diákok digitális fejlődésének húzó-
ereje; 

 – A gépírás tanítását kötelezővé kell tenni az általános 
iskola felső tagozatában; 

 – Legyen kötelező digitális tehetséggondozás; 
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 – Legyen minden élethelyzetben támogatott a tanulás; 
 – Támogatni kell a digitális tananyagok terjedését; 
 – A diákok saját okoseszközei váljanak taneszközzé – 
csak ott, ahol ennek szükségét látjuk –, vonjuk be 
azokat is az oktatásba. 

A távoktatás és a versenyek digitalizálása 
A távoktatás számos kihívás elé állította úgy a pedagó-
gusokat, mint a diákokat. A technikai felszerelés, vagy 
az ezek kezelésével kapcsolatos ismeretek hiánya gyak-
ran okozott fennakadást a folyamatos kommunikáció-
ban a gyermek és a tanár, vagy éppen a tanár és a szülő 
között. Bár az online felületen történő munka sok lehe-
tőséget rejt magában (filmek, animációk, segédanya-
gok), ez a kommunikációs módszer összehasonlíthatat-
lanul különbözik az élő, formális oktatástól. Bizonyos 
tanulók esetében, akik figyelme az órán visszaesik, 
vagy motiválatlanná válnak, esetleg nem jutnak szóhoz 
egy hagyományos tanórán, a távoktatás online tere 
egyfajta kibontakozást is jelentett – sokkal aktívabbak 
voltak. Ezzel szemben azoknál a gyerekeknél, akik 
az iskolai tanítás folyamatába aktívan bekapcsolódnak 

Muravidéki Pedagógusok 
Egyesülete (MPE)

A szlovéniai Muravidék kétnyelvű területén élő kis 
létszámú magyar közösség oktatási helyzete lényege-
sen eltér a többi határon túli régióétól. A Muravidék 
kétnyelvű területén ugyanis kizárólag kétnyelvű tanin-
tézmények vannak, egynyelvű magyar iskolák nincse-
nek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mind a magyar, 
mind pedig a többségi nemzethez tartozó tanulók és 
diákok kétnyelvű általános iskolákat, illetve középisko-
lát látogatnak, és a külöböző tántárgyakat két tanítási 
nyelven tanulják: szlovénul és magyarul. Iskolán belül 
tehát nincsenek elkülönített magyar és szlovén osztá-
lyok. Az óvodák úgyanúgy mind kétnyelvűek, minden 
csoportban jelen van egy magyarul és egy szlovénul 
beszélő óvónéni. A Muravidéki Pedagógusok Egyesüle-
te a Muravidék kétnyelvű területén működő, összesen 
8 oktatási intézmény (óvodák, általános iskolák és egy 
középiskola) pedagógusait tömöríti. Az egyesület tagjai 
zömében magyar anyanyelvű pedagógusok, de vannak 
köztük szlovén ajkúak is.

A Kárpát-medence többi országához hasonlóan a vi-
lágjárvány miatt a Muravidéken is egyik pillanatról 
a másikra át kellett állni a távoktatásra: március 13-án 
fejeződött be a tantermi oktatás az általános, 16-án 

és fontos számukra az élő kommunikáció, bizonyos 
esetekben érezhető volt némi motiválatlanság, úgy is 
fogalmazhatnánk, „csalódottság” a távoktatás során. 
Amennyiben a szülő együttműködő partnere volt a táv-
oktatás rendszerének, úgy a diák eredményei sem estek 
vissza ebben az időszakban.  

Az online oktatás új teret hódító, online versenyek-
nek is kedvezett. A Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesülete számos megmérettetés, találkozó, szemle 
szervezője, de ezúttal két teljesen új programra hívta fel 
a tanulók figyelmét. Első körben a magyar költészet 
napja alkalmából szerveztünk egy online szavaló-
versenyt, amire közel 130 videó érkezett be, az elsős 
általános iskolás korú tanulótól a végzős középisko-
lásig. A méhek világnapja inspirálta a második online 
versenyt, ahol a tanulók képzőművészeti alkotások 
sokaságát juttatták el hozzánk, természetesen ismét 
online formátumban. A végleges regisztráció csak-
nem 400 művet adott át a szakmai értékelésre, ezzel is 
mutatva, hogy bár az iskola formális formája szünetelt, 
a tanulók mégis motiválhatók maradtak.

pedig a középiskolákban, és természetesen az óvodák 
is bezártak. Az iskolák a hirtelen jött átállás miatt 
kezdetben mindennemű központi utasítás hiányában 
próbáltak boldogulni a kialakult helyzettel, nagyobb-
részt az intézményvezetők vették át a folyamatok 
menedzselését. A muravidéki iskolákról elmondható, 
hogy jól felszerelt tanintézmények, mind jelentős digi-
tális eszközállománnyal rendelkeznek. A pedagógusok 
felkészültsége sem mondható rossznak, a tanárok zöme 
már a járvány előtt is rendelkezett megfelelő digitális 
kompetenciákkal, ismerte a különböző digitális eszkö-
zöket és pl. az online tantermet is már használta. Ebből 
kifolyólag elmondható, hogy az élő, tantermi gyakorlat 
virtuális térbe való áthelyezése nem okozott nagyobb 
gondot; mind a tanárok, mind a diákok nagyon gyorsan 
át tudtak állni a távoktatásra. Természetesen nagymér-
tékben segített a szülők pozitív hozzáállása is.

Azok a családok, amelyek nem rendelkeztek a távokta-
táshoz szükséges okoseszközökkel, az iskolájuktól kap-
tak kölcsön laptopot vagy táblagépet. A rosszabb anyagi 
helyzetben levő családok számára több helyi szervezet 
is felajánlotta a segítségét: számítógépet biztosítottak, 
ingyenes fénymásolást, szkennelést stb. A tantermi 
oktatás május második felében indult újra fokozatosan. 
A középiskolai központi érettségi vizsgák az eredeti 
tervezet szerint valósultak meg.

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a járvány ide-
jére felfüggesztette az általa meghirdetett továbbkép-
zéseket és egyéb programokat. Az egyesület alkalma-
zottai (egy félállású ügyvezető titkár és egy főállásban 
alkalmazott magyar nyelvi szaktanácsadó) otthonról 
dolgoztak és próbálták ellátni a feladataikat. Az MPE 
a muravidéki pedagógusokhoz eljuttatta az Oktatási 
Hivatal módszertani ajánlását, továbbá segítette a ta-
nárokat a különböző magyar nyelvű digitális platfor-
mok és tananyagok hozzáférése tekintetében.
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Észak-bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesülete 

(EMPE)
2020 márciusában új helyzet állt elő az élet számos 
területén a világban, így Szerbiában is. A COVID-19 
következtében rendkívüli állapotot hirdettek ki Szerbi-
ában, ami magával vont sok más élethelyzetet, életkö-
rülményt. Ez az oktatásra is rányomta a bélyegét, gyors 
tempóban váltani kellett. Az iskolák bezárták kapuikat, 
helyette az „élet iskolája” nyitotta meg kapuját család, 
szülő, gyermek és tanár számára egyaránt. A tanítás 
távoktatás formájában folytatódott.

Az oktatási intézmények, tantestületek online plat-
formokat javasoltak a tanároknak, így hát a tanárok 
napokon belül átálltak a távoktatásra. Tekintettel arra, 
hogy zömmel minden otthonban található internet, 
számítógép vagy okostelefon, így be tudott indulni 
a távoktatás. A digitális oktatásra való átállás során 
közösségi hálón kialakított zárt csoportokban kezdtek 
kommunikálni a tanárok a diákokkal, kezdetekben 
kisebb-nagyobb sikerrel. A tanárok segítségére volt 
az is, hogy számos tananyagot alkalmazhattak az anya-
országban működő platformok segítségével (Sulinet 
Tudásbázis, Videotorium, Mozaik Kiadó, Videotanár), 
ezzel is hatékonyabbá téve a távoktatást.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (SZMPSZ)

„Nem arra törekszem, hogy a tantervvel haladjak, 
hanem hogy a tanuló haladjon előre. Még ha apró lé-
pésekkel is.” Ez egy alapiskolai pedagógus nézete, ami 
a kényszerhelyzetben kialakult távoktatás kiinduló-
pontja is lehet.

Szlovákiában fokozatosan állították le az oktatási 
intézmények működését, elsőként az egyetemek és 
Pozsony megye lépett, már 2020. március 9-től be-
zárták az összes alap- és középiskolát. Nagyszombat 
megyében is elrendelték a középiskolák bezárását, ezt 
követően 2020. március 16-tól vált általánossá, hogy 
az óvodától az egyetemig bezárólag beszüntették az ok-
tatást. Magyarországgal ellentétben az egyetemeken 
kívül hivatalosan nem rendeltek el távoktatást, csak 
az oktatás megszakítását, ezért az iskolák, a pedagógu-
sok maguk kezdték el a tananyagot különböző online 

A Szerbiai Oktatási Tudományügyi és Technológiai 
Fejlesztési Minisztérium március 18-tól tanórákat 
sugárzott az általános és középiskolások számára, 
napi órarend szerint a http://rtsplaneta.rs csatornán 
keresztül szerb nyelven, melyet feliratoztak is a kisebb-
ségi nyelveken tanulók számára. A Minisztériummal és 
a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi Titkársággal egyeztetve a Magyar 
Nemzeti Tanács a Pannon TV-vel közösen megszer-
vezte a televíziós távoktatást magyar anyanyelven. 
11 héten keresztül sugárzott napi tanmenet szerint elő-
adásokat általános és középiskolások számára, össze-
sen 1192 órát. Ez a módszer is nagy segítséget nyújtott 
a pedagógusok számára és sok pozitív visszajelzést 
adtak a szülők, tanárok egyaránt.

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
igyekezett segítséget nyújtani a pedagógusok, szülők 
számára a rendkívüli helyzetben. Számos informáci-
óval szolgáltunk a távoktatásra vonatkozóan, illetve 
kölcsönöztünk néhány laptopot nagycsaládos szülők-
nek, megkönnyítve a más-más korosztályú gyermekek 
egy időben történő tanulását. Pedagógusaink révén 
felmerült annak szükségessége, hogy a jövőben legye-
nek az online oktatással kapcsolatos képzések, hogy 
még felkészültebben végezzék a munkát, illetve hogy 
rendelkezzenek kellő szakmai tudással, melyet akár 
a „klasszikus” oktatási módszerekben is időként alkal-
maznának. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján 
bebizonyosodott az a tény, hogy a pedagógus innovatív, 
kreatív kell hogy legyen annak érdekében, hogy megfe-
leljen a 21. század oktatási rendszerének.

felületeken eljuttatni a tanulókhoz. Az online világ 
eddig sem volt ismeretlen a tanulóknak s tanáraik-
nak, ám hogy az oktatómunka csupán ezen a felületen 
valósuljon meg, az teljes mértékben új volt mindenki 
számára. Felkészületlenül érte a pedagógusokat, ta-
nulókat, de a szülőket is, hisz eddig senkinek sem volt 
gyakorlata abban, hogyan valósítható meg hosszabb 
időn keresztül az oktatási folyamat más közegben, mint 
az iskola falai között, személyes interakció nélkül.

Nem kevés energiával, de nagy tenni akarással vág-
tak neki pedagógusaink a távoktatásnak. A kezdeti 
bizonytalanságok után (ami kb. egy-két hétig tartott), 
megtalálták azokat a módokat és lehetőségeket, ame-
lyek ebben a különleges helyzetben célra vezethetnek. 
A távoktatás közel sem működik olyan hatékonyság-
gal, mint szeretnénk, átmeneti, áthidaló megoldásnak 
azonban elfogadható. Érdemes lesz a tanév végén egy 
összegző tanulmányt írni a pozitív és negatív tapaszta-
latokról, a hibákról és a tévedésekről, a tanulságokról 
és a jó gyakorlatokról, ez kitűnő segítség lenne szövet-
ségünknek az egységes iskolai távoktatási stratégia ki-
alakításához. A legfontosabb tanulságok közé tartozik, 
hogy a digitális technikának van és a továbbiakban is 
lesz helye az iskolai oktatásban, de semmi esetre sem 
helyettesítheti az élő magyarázatot, a tanító személyes 
jelenlétét, az emberi kapcsolatokat, az azonnali reagá-
lást. Ez a fajta oktatás megköveteli a tanuló felelősség-

http://rtsplaneta.rs
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teljes magatartását és tudatosságát, erre azonban nem 
mindegyikük érett.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatási 
minisztérium 588 tankönyvet és digitális segédanya-
got tett elérhetővé térítésmentesen, elektronikusan 
a pedagógusok számára (a magyar nyelvűek közül 
csak néhány tartozik ebbe a csoportba), de problémás 
azok letöltése, csupán online lapozásra van lehetőség. 
A munkafüzetek megjelentetésében már hosszabb 
ideje komoly hiányosságok vannak. A magyar iskolák 
pedagógusai ezért elsősorban a magyarországi oktatási 
portálokon kerestek a tanmenetükhöz illeszkedő tan-
anyagokat. Általános tapasztalat, hogy a pedagógusok 
nagy többsége most ismerkedik meg mélyrehatóbban 
a tanításnak e formájával elméletben és gyakorlatban 
egyaránt. Számukra nem is a tananyag összeállítása, 
hanem a szervezés és a technikai lebonyolítás jelent 
elsősorban problémát. Ebben a tekintetben sokkal ne-
hezebb a tanárok dolga a távoktatásban, mint a tanter-
men belüli hagyományos képzésben. 

Létrejött a magyar iskolák tanári csoportja, melynek 
tagjai tantárgyanként, témakörönként segédanyagokat 
osztanak meg, segítik egymás munkáját, véleményt cse-
rélnek. Pozitívumként értékelhető az is, hogy az újon-

Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége (RMPSZ)

Mivel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
általában elsősorban személyes jelenléten alapuló 
programokat szervez (továbbképzések, konferenciák, 
tanácskozások, versenyek, táborok stb.), és számos 
program szerepelt is naptárunkban, így jelentős újra-
tervezésre volt szükség a járványhelyzet beálltával. 
A távoktatás bevezetésével az RMPSZ szakmai part-
nerekkel együttműködve SuliTV8 címmel vizsgafel-
készítő videók készítését kezdeményezte nyolcadikos 
diákoknak román nyelv és irodalom, magyar nyelv és 
irodalom és matematika tantárgyakból. A 10-10 részes 
sorozatokat az Erdélyi Magyar Televízió közvetítet-
te, illetve az interneten továbbra is visszanézhetők. 
A pedagógusok felzárkózását segítendő online tovább-
képzéseket szerveztünk az online tanítás eszközei 
és módszerei, a digitális tudatosság, a lelki egészség 
online körülmények között való megőrzése, digitális 
óvodai megoldások témáiban. A pedagógusok igénye-
it a képzéseket megelőzően kérdőívben mértük fel. 
Az erdélyi pedagógusok legnagyobb, 28. alkalommal 

nan felállt kormányban egy Ipolyság mellőli (Csáb) 
magyar hölgyet, Filip Mónikát neveztek ki kisebbségi 
oktatásügyi államtitkárnak, aki első intézkedésével 
elrendelte, hogy a tárca – Szlovákia történetében gya-
korlatilag először – magyarul is nyújtson tájékoztatást 
és kommunikáljon a magyar iskolákkal. Ígérete szerint 
a segédanyagok, az online oktatási felületek esetében és 
minden egyéb területen is hamarosan változás követ-
kezhet be. Nem utolsó sorban pedig ígéretet tett rá, hogy 
átstrukturálják a szlovák nyelvoktatás módszertanát 
a magyar iskolák számára második nyelvként, hogy an-
nak elsajátítása hatékonyabb legyen így. A téma gyakor-
latilag 30 éve képezi részét a közbeszédnek, ám egyelőre 
nem történt előrelépés ezt illetően.

A hazai művészvilág is megmozdult, a tankönyvekben 
szereplő irodalmi alkotások előadásának rögzítésével 
maradandó oktatási segédeszközt adtak a kezünkbe, 
amit minden iskolába eljuttathattunk. A magyarországi 
oktatásirányítás is segítségünkre volt weboldalakkal, 
okostankönyvekkel, információkkal. Köszönöm a peda-
gógusoknak, tanulóknak és a szülőknek az együttmű-
ködést, azt, hogy közösen sikerült valami jót létrehozni, 
aminek hozadékát még magunk sem ismerjük.

sorra kerülő nyári továbbképzési programját, a Bolyai 
Nyári Akadémiát is az online térben szervezzük meg. 
Az akadémia egyik része egy 35 órás, három modulból 
álló továbbképzési program (együttműködő tanulás és 
tanítás, differenciálás, online mérés-értékelés témák-
kal), a másik pedig a szakmai előadásokból, kulturális 
műsorszámokból, beszélgetésekből álló kísérőprog-
ramok. 

Szintén az RMPSZ kezdeményezte annak az online 
kerekasztal-beszélgetésnek a megszervezését, amely-
nek témája egy Kárpát-medencei távoktatási körkép 
felvázolása volt, és Kárpát-medencei pedagógusszer-
vezetek, illetve a Nemzeti Pedagógus Kar, az EMMI 
és az Oktatási Hivatal képviselőinek részvételével 
zajlott. A beszélgetésből kiderült, hogy a magyarországi 
útmutatások, oktatási segédanyagok nagy segítségére 
voltak a határon túli magyar közösségeknek, ugyanak-
kor mindenhol jellemző volt a pedagógusok kollegiális 
összefogása, önfejlesztési hajlandósága, de a pedagó-
gusszövetségek támogató programjai is: webináriumok, 
tájékoztatások, videóanyagok formájában. 

Az elmúlt időszak természetesen rengeteg előrelépést 
hozott az oktatás terén Romániában is. Számos pedagó-
gus hatalmas egyéni fejlődést ért el a digitális eszközök 
és módszerek használata, a diákok pedig az önálló 
tanulás terén. Viszont a hiányosságok is kiütköztek: 
találkozhattunk az online oktatás leterhelő félreértel-
mezésével, bizonyos társadalmi csoportok oktatásból 
való kiesésével stb. Az bizonyos, hogy a tanulságok fö-
lött nem szabad reakció nélkül elmennünk, és az elkö-
vetkező időszakban át kell gondolnunk továbbképzési 
programjaink tartalmát, lebonyolítási módját is.



A  H Ó N A P  T É M Á J A

Nyári szünido
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„Nemcsak a gyerekek, 
a tanárok is szeretik”
Egyre népszerűbbek a vándortáborok
Bár a koronavírus-járvány lecsengőben van, az otthonaikba zárkózó, közösségi kapcsolataikat 
a virtuális térbe helyező gyerekeket nem könnyű kimozdítani komfortos környezetükből. 
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a vándortáborozás újraindításával mégis 
erre tett kísérletet. Az eddigi tapasztalatok pedig őt igazolják. Révész Máriuszt a szerteágazó 
lehetőségekről, tapasztalatokról és kedvezményekről is kérdeztük.

Szöveg: Ambrus Balázs

Az iskolai vándortáborok régóta népszerűek a gyer-
mekek körében. Azok kedvéért, akik esetleg nem 
ismernék, elmondaná, pontosan miről is szól ez 
a program?

A vándortáboroknak Magyarországon nagy hagyo-
mányai vannak, akik 30 évvel ezelőtt jártak iskolába, 
még emlékezhetnek rá. Ki voltak építve az útvonalak, 
ahonnan a gyerekek kétnaponta továbbmentek egy 
másik helyszínre. A ’90-es évek vége felé ez a táborozási 
forma gyakorlatilag megszűnt, csak néhány kitartó 
iskola vitte tovább a hagyományt. Számukra sok bonyo-
dalmat jelentett mindig máshol megszervezni a szállást 
és étkezést. Amikor azzal bíztak meg, hogy a gyerekek 
és felnőttek mozgáslehetőségeit bővítsem, nagyobb 
aktivitásra serkentsem őket, akkor az első gondolatom 
a vándortáborozás újraindítása volt. 

Az újraindításnál ez esetben több is történt.

A régi, központi szervezésű gyalogos vándortábor mel-
lett mi vízi- és kerékpáros táborokat is indítottunk. Ez 
azt jelenti, hogy a kijelölt útvonalakon meg van szervez-
ve a szállás és étkezés, ezen túl pedig még felszerelést 
(biciklit, kenut, mentőmellényt, lapátot) is kapnak 
a gyerekek. Ez mind benne van az árban. Egy-egy ilyen 
tábor 28 ezer forintba kerül, ezt az alacsony árat a jelen-
tős kormányzati támogatás teszi lehetővé. 

A részt vevő tanárok számára mi teszi vonzóvá 
a vándortábort?

Ők elvégezhetnek egy akkreditált vándortáborvezető-
képző tanfolyamot, ami 30 kreditpontot jelent szá-
mukra. A tanárok visszajelzései alapján ez egy nagyon 
élvezetes, jó hangulatú képzés, szívesen vannak együtt 
a hasonlóan elkötelezett kollégákkal. Azok a pedagógu-

sok pedig, akik a tanfolyam elvégzése után el is viszik 
a gyerekeket vándortáborba, 100 ezer forint díjazásban 
részesülnek. 

Nehéz feladat a gyerekeket kimozdítani otthonról?

Mindannyian tudjuk, hogy a diákok elképesztően 
izgalmas és szórakoztató játékokat hordanak magukkal 
a telefonjaikon, a számítógépeken, nagyon sok gyerek 
az online világban él. A vándortáborozás abban segít, 
hogy ebből kiszakadjanak és valós, természetközeli 
élményeket is gyűjthessenek. Március 16-ától a gye-
rekek teljesen megváltozott körülmények közé kény-
szerültek. Nem járhattak közösségbe, elmaradt heti 
öt testnevelésóra, az edzések. A városi gyerekek alig 
jártak a természetben. A vándortáborok erre a helyzet-
re jelentenek „három az egyben” gyógyszert, mert itt 
a gyerekek közösségben, természetben vannak és mo-
zognak. A szülők számára is jó lehetőség, hogy a gyere-
kek távollétében rendezni tudják otthon a sorokat, hogy 
az esetenként őket is igénybe vevő online oktatás után 
lélegzetvételnyi szünethez jussanak.

Ön négygyermekes apa. Tapasztalata szerint az alsó 
és felső tagozatos, illetve középiskolás korosztály 
számára mennyire vonzó a természetjárás, a nyári 
szabadidő városon kívüli eltöltése?

Nagyon kemény a verseny, hisz az izgalmas és vonzó 
digitális játékokkal kell versenyezni. Amikor egy-egy 
tábort meghirdetünk, akkor olyan programokat kell kí-
nálnunk, amelyek legalább annyira inspirálók számuk-
ra, mint a digitális élmények. A vándortáborok végén 
egy elégedettségi kérdőívet is kitöltenek a résztvevők, 
ebből tudjuk, hogy nagyon szeretik a tanárok és a gyere-
kek is. Sokan a nyár legjobb programjaként említették. 
Ez arra sarkall bennünket, hogy évről évre bővítsük 
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a vándortábori férőhelyeket, tavaly már 11 ezer gyerek 
jöhetett. Számunkra az a kihívás, hogy hogyan tudjuk 
az érdeklődés arányában tovább bővíteni a helyeket.

Milyen elővigyázatossági intézkedéseket tesznek 
a szervezők annak érdekében, hogy megfeleljenek 
a jelenlegi járványügyi előírásoknak?

A vándortáborozás az egyik legbiztonságosabb táboro-
zási forma. A gyerekek kis és zárt közösségben vannak, 
sokkal kevesebb a kontaktusuk, mint egy napközis 
táborban. A zempléni vándortábor szervezői mondták, 
hogy a gyerekek az egy hét alatt csak az erdésszel talál-
koztak. Természetesen figyelnek a járványügyi előírá-
sokra. Orvosi igazolás nem feltétele a jelentkezésnek, 
de lázas gyerek nem jöhet el, a közben megbetegedőket 
elkülönítik és hazaküldik, a turnusváltások között pe-
dig mindent fertőtlenítenek. A résztvevők szinte végig 
szabadban vannak, mozognak, ez pedig nem kedvez 
a vírus terjedésének. 

Kik szervezik ezeket a táborokat?

A vízi táborokat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, 
a gyalogos táborokat az Országos Erdészeti Egyesület, 
a kerékpárost a Magyar Kerékpáros és Turisztikai 
Szövetség. Elkötelezettségüket jelzi, hogy tavaly szinte 
harcolnunk kellett azért, hogy a főszervezők elmen-
jenek legalább egy hétre pihenni. Idén indul a zarán-
doktábor is, amit a Magyarországi Szerzeteselöljárók 
Konferenciáinak Irodája szervez egy bencés útvonalon, 

Tihany és Pannonhalma között, Bakonybél érintésével. 
Ezekre többnyire egyházi iskolák jelentkeztek; jó lehe-
tőség a lelki építkezésre, de nem elvárás a keresztény 
elköteleződés. 

A táborok szervezése zökkenőmentes volt?

Érthetetlen módon néhány iskolaigazgató megtiltot-
ta a részvételt, gondolom, így kívánta minimalizálni 
a fertőzési kockázatot. Néhány csoportot vissza-
mondtak, ezeket a helyeket újra meghirdették, így van 
még lehetőség iskoláknak, egyházközségeknek, civil 
szervezeteknek jelentkezni. Idei újdonság, hogy egyéni 
jelentkezésre is mód nyílik. 

Hol tudnak a részletekről előzetesen tájékozódni 
azok a szülők, akik – ha idén nem is, de esetleg jövőre 
– szívesen küldenék gyermeküket vándortáborozni?

A honlapunk címe: vandortabor.hu. Ez egy összefog-
laló oldal, innen a négy táborfajta külön oldalára navi-
gálhatnak tovább, ahol részletes leírásokat olvashatnak 
útvonalakról, körülményekről, és néhány szabad helyre 
még lehet jelentkezni is.

https://vandortabor.hu/
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A tábor- és szolgáltatáspiac szakértőjeként hogyan 
látja, a gyermekek nyári táborozási lehetőségei mi-
ként változtak a közel három hónapos válsághelyzet 
következtében?

A legkisebb táborszervezők, családi vállalkozá-
sok, kisebb alapítványok, egyesületek egy része 
számára a március és április hónapokban tapasz-
taltak – azaz a jelentkezések bezuhanása – olyan 
jelzés volt, hogy hagyják ki az idei szezont. Ezek 
a mikrovállalkozások és kis szervezetek nem voltak 
elég tőkeerősek ahhoz, hogy kitartsanak, így az idei 
évben szüneteltetik a táboroztatási tevékenységü-
ket. Ennek hatására az idén foglalható táborhelyek 
25–30%-a eltűnt a piacról, így a szülők lehetőségei 
szűkültek, nagyobb a „tülekedés” a táborhelyekért. Az is 
látszik, hogy az idei évben még gyorsabban telnek be 
a jó ár-érték arányú táborok, így aki nem ébred korán, 
nehezebb helyzetben találja magát a táborválasztáskor.

Ha az idei szezonban jó pár tábor elmarad, de 
a jelentkező gyerekek száma is csökken az előző 
évekhez képest, az milyen hatással van az árakra, 
illetve a különböző tematikájú táborok program-
kínálatára?

A táborozó gyermekek száma is csökken várhatóan 
2020-ban, de arányaiban kevésbé, mint a táborhelyek 
mennyisége. Ez a fajta túlkereslet a szabad férőhelyek 
fogyásával eredményezhet komolyabb, akár 20–30%-os 
áremelkedést is július hónaptól.

Sokan félnek még elengedni táborokba gyermekü-
ket. Milyen higiéniai előírásokra kell figyelniük 
a táborszervezőknek? Van-e különbség napközis és 
ottalvós táborok között ebben a tekintetben?

A táborokra vonatkozó szabályok egyetemesek, az aláb-
bi teendőket kell elvégezni a táborszervezőknek és 
a táborozók szüleinek:

	� csak egészséges gyerekek és személyzet vehet részt 
a táborokban, ezt mindenkinek nyilatkozattal kell 
igazolni,

A tábor értékét az új 
élményekben mérik
A gyerekek számára a nyár a legizgalmasabb, legtöbb kalandot jelentő időszak, miközben szüleik 
számára nem kis kihívás az ezekhez szükséges körülmények biztosítása. A választás korántsem 
egyszerű, ezért a táborozási lehetőségek részleteiről, árakról és helyszínekről is kértük Tóth Béla, 
a Táborfigyelő.hu portál vezetőjének véleményét.

Szöveg: Ambrus Balázs

	� a tábornyitáskor kötelezően fertőtleníteni kell, a gye-
rekeknek pedig higiéniás oktatást kell tartani rögtön 
a kezdéskor,

	� ha valaki megbetegszik a táborban, el kell különíte-
ni. Az elkülönített gyermek mellé személyzetet kell 
rendelni, akinek részére a táborszervező kötelessége 
védőfelszerelést biztosítani, valamint

	� azokban a táborokban, ahol több mint 300-an van-
nak, kötelezően egy orvosnak is kell a helyszínen 
lenni.

A típusok (napközis és ottalvós) között virológiai szem-
pontból nem látunk érdemi különbséget a Táborfigyelő-
nél, hiszen egy napközis tábor esetében reggel nyolc és 
délután öt óra között is annyi kontaktus lehet a résztve-
vők között, hogy a kockázatokat érdemben nem növeli, 
ha ott is alszanak a gyerekek. Az a legfontosabb, hogy 
minden szabályt tartsanak be a szülők és a táborszerve-
zők, mert így a kockázatok minimálisra szoríthatók.

https://taborfigyelo.hu/taborok
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Azok a családok, amelyeknek nincs korábbi 
tapasztalata a választott táborról, honnan 
fogják tudni, hogy valóban megkapja a gyer-
mek az ígért szolgáltatást?

A legfontosabb a táborválasztásnál, hogy jogi 
háttérrel rendelkező táborszervezőt válasz-
szunk, azaz egy vállalkozás, alapítvány, egyesü-
let legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát 
az előlegről, vagyis legálisan működjön a tábor. 
A legálisan működő táboroktól elvárhatjuk 
az egészségügyi intézkedések betartását, 
gyermekeink védelmét, míg egy fekete- vagy 
szürkegazdaságban működő „szervezőről” nem 
tud a hatóság és mi sem tudhatjuk biztosan, hogy 
minden szükséges intézkedést betartanak-e.

Ugyanez vonatkozik a programokra; ha fizetett 
a szülő egy pónilovaglásért, és az elmaradt, egy 
legálisan működő szervezőtől visszakapjuk 
a befizetett összeget, míg az illegális szervezetek 
esetében ez nagyon is kétséges.

Mi a Táborfigyelőnél minden tábort előszűrünk 
a szülőknek, azaz mind a több mint 1200 tábor-
turnus, ami elérhető portálunkon, szervezője 
jogi személyiség, sőt a táborok programját is 
átnézzük szakmai szemmel, és szükség esetén 
tanácsot is adunk plusz élmények beiktatására. 
Annyit kérünk a szülőktől, hogy ha nem nálunk 
választanak, legyenek nagyon körültekintőek!

Milyen szempontok most a legfontosabbak 
a szülők számára a táborválasztásnál?

Elsősorban az egészségügyi és biztonsági krité-
riumok a döntőek, de természetesen fontos az ár 
is. Annyit javasolnánk a szülőknek, hogy ne csak 
ár, hanem ár-érték alapján válasszanak! Értékes 
attól lesz egy tábor, hogy minél több aktív prog-
ramja van, minél több élmény és új impulzus éri 
a gyerekeket, annál jobb.

A Balaton vonzereje mennyiben befolyásol-
ja a szülők döntését?

Valóban népszerű helyszín a Balaton, de ma már 
országos eloszlásban máshol is lehet szuper tá-
borokat találni. Fontos program a strandolás, de 
a mai táborok programjának ez csak egy szelete, 
mellette még rengeteg más élmény kell, hogy érje 
a gyerekeket, így ma az Alföld közepén ugyanúgy 
lehet minden igényt kielégítő tábort találni, mint 
a Balatonnál.

ÍGY TÁBOROZUNK   2020-BAN
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A táborozó gyerekek több mint fele napközis 
táborban tölti a nyár egy részét. Mennyibe 
kerül a legolcsóbb heti tábor, és mit kínálnak 
ezért az összegért?

A napközis táborok átlagára 37 000 Ft, míg 
az ottalvós lehetőségek esetén 55 000 Ft-ot fizet-
nek átlagosan a szülők egy turnusra. Ezen összeg 
tartalmazza a bejárós táborokban a reggeli, 
a tízórai, az ebéd, az uzsonna és a teljes program 
költségét, míg a bentlakásos lehetőségek ára eze-
ken felül az esti program, a vacsora és a szállás 
díját is magában foglalja.

Fontos kiemelni, hogy a táborárak tekintetében 
hatalmas az árolló. A Táborfigyelőn lévő ottalvós 
táboroknál a legkedvezőbb árú tábor 26 ezer 
forintba kerül, míg a legmagasabb díj 255 ezer 
forint.

Az angol nyelvi táborok a legkeresettebbek, 
a táborok 16%-át teszik ki. Utánuk szoro-
san a kaland és különböző sport tematikájú 
táborok következnek. A legdrágább táborok is 
ebből a körből kerülnek ki? 

Igen, a legdrágább táborok az idegen nyelvi 
kategóriában vannak, elsősorban az anyanyelvi 
oktatással rendelkező táboroknál, de jellemző 
ez egyes sporttáborok esetében is, mint például 
a vitorlástáborok vagy egyes golftáborok. A tábo-
rok árkülönbözete a legtöbb esetben az igénybe 
vett szolgáltatások árából adódik: nem mindegy 
egy ottalvós tábor esetében, hogy ötcsillagos 
szállodában laknak a gyerekek vagy egy sátortá-
borról beszélünk.

ÍGY TÁBOROZUNK   2020-BAN
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Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó 
járványügyi megelőző szabályokról 
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedé-
sének megakadályozása érdekében az idei évben a tábo-
rok szervezése és működtetése során különös figyelmet 
kell fordítani az alábbi járványügyi szabályok szigorú 
betartására.

Tábor működtetése során a szervezők tegyenek meg 
minden lehetséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy 
a csoportok egymástól való elkülönítése biztosítható 
legyen.

Törekedjenek a kb. 1,5 méteres 
védőtávolság folyamatos betartására, mind 
a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig 
a szociális helyiségek használata során 

A közös étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kell 
fordítani a csoportok egymás közötti távolságtartásá-
ra, mely biztosítható térben vagy időben.

A szálláshely-szolgáltatással üzemelő (ottalvós) 
táborok esetében az ágyak elhelyezésénél is lehetőség 
szerint tartsák meg a 1,5 méteres védőtávolságot.

Szabadtéri táborok 
Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport 
jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalko-
zásokat. Amennyiben lehetséges, javasolt a foglalko-
zásokat udvaron, szabad levegőn tartani. Kerülni kell 
azonban a szoros személyes érintkezéssel járó tevé-
kenységeket (például birkózás, küzdősportok, stb.).

Zárt térben történő foglalkozások esetében a kór-
okozók koncentrációjának minimalizálása érdekében 
kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyama-
tos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom 
függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így 
a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.

Egészséges táborozók 
A jelenlegi új koronavírus-járvány cseppfertőzéssel, 
direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempont-
jából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, 
tüsszögő ember jelenti.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézke-
dés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüne-
teket nem mutató, magát egészségesnek érző diák 
illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság 
üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 
szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni 
is szükséges.

12/1991. (V. 18.) NM rendelet

„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra 
egészségileg alkalmas.

(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet sze-
rinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon 
belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban 
részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a tá-
borozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges 
nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb ira-
tokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés 
céljából.”

Személyi higiéné betartása 
A tábor működtetése során különös figyelemmel kell 
lenni a személyi higiéné betartására, melynek alapja 
a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőt-
lenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint 
a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fer-
tőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi hi-
giénéjének betartatására, melynek érdekében a dolgo-
zók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő 
oktatást tartani.

Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi 
higiéné alapvető szabályairól a táborba érkezők 
is kapjanak részletes, az adott korosztálynak 
megfelelő szintű tájékoztatást. Ennek részeként 
fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor 
minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használ-
jon alkoholos kézfertőtlenítést.

Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szin-
tű betarthatósága érdekében a táborszervező biztosítsa 
a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos 
rendelkezésre állását.

Fokozott fertőtlenítés 
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre 
került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyel-
ni kell a tábor területének tisztaságára, a napi 
fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő 
takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 
pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 
csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlení-
tésére kerüljenek. 

A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, 
játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen 
vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni. A felületek 
fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkoholbázisú 
gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg 
a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal 
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burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készít-
mények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell 
állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszer-
nek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden 
esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentráci-
óban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. 
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása 
termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási 
eljárással történhet. 

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védő-
eszköz biztosítása szükséges. A takarításhoz, tisztítás-
hoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes 
anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő 
tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, 
egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) 
vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok 
a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé 
tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell 
betartani. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszer-
vezni, hogy az a táborozók egészségét ne veszélyeztesse.

A szociális helységekben biztosítani kell a szap-
panos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehető-
séggel kell kiegészíteni.

Korosztálytól függően a gyermekek a kézfertőtlení-
tők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. 
Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt. Javasolt 
a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfer-
tőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak 
használatára történő figyelemfelhívás.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének 
tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. 
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-
mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok 
megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb 
fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani 
a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 
kézfertőtlenítésére. 

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 
percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel 
minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető 
ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldsé-
gek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, 
kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek 
feltálalása kerülendő.

Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös 
használatú eszközök (pl. só- és borsszóró, ecetes 
üvegek stb.) tisztántartására, fertőtlenítésére 
fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb 
kis, egyéni adagok biztosításával kiváltani 

használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket 
megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz 
átadásának elkerülése érdekében.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, 
evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatás-
fokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszkö-
zök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 
védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő 
tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyerme-
kek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök, 
szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak 
tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden 
használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton 
történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő ha-
tású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és 
annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell 
fektetni.  Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy 
a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza 
és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítő-
nél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell 
őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők 
által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvé-
nyes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni 
kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy-
nek kesztyű és maszk használata kötelező.

A táboroztatás során továbbra is be kell tartani 
a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészség-
ügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rende-
letben, valamint az egyes nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 
feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM 
együttes rendeletben foglaltakat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye
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Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel 
kapcsolatos járványügyi szabályokról 
Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári 
táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. 
rendelet alapján

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén 
kívül,

2020. június 2-ától a Budapest főváros területén 
működő

óvodák és bölcsődék (beleértve a mini bölcsődéket, 
családi bölcsődéket és munkahelyi bölcsődéket) a ve-
szélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, 
a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei 
ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, 
további feltételek előírása nélkül fogadják.

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érde-
kében a Nemzeti Népegészségügyi Központ az óvodai, 
bölcsődei ellátás során az alábbi járványügyi meg-
előző szabályok betartására hívja fel az üzemeltetők 
figyelmét:

Egészséges gyermek és dolgozó 
A jelenlegi új koronavírus-járvány cseppfertőzéssel, di-
rekt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából 
a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsz-
szögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb 
megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizáró-
lag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és 
dolgozó mehet.

Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják 
fel a szülők és a dolgozók figyelmét egyaránt. 

Személyi higiéné
Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgo-
zók személyi higiénéjének betartatására, melynek köz-
ponti eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, 
kézfertőtlenítés. Kerülni szükséges továbbá a feles-
leges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, 
szem, száj érintését is. 

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögé-
si etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 
tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd 
kezet kell mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési 
etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondos-
kodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő 
folyamatos rendelkezésre állásáról.

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy az óvodába, bölcső-
débe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után 
minden gyermek alaposan mosson kezet.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi 
higiénéjének betartatására is, melynek érdekében 

a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre 
kiterjedő oktatást tartani.

Az NNK nem javasolja, hogy az óvodai, bölcsődei 
ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, 
mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét 
jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk 
veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele 
sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább 
kockázatot jelent, mint védelmet.

Szellőztetés
Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport 
jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalko-
zásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a fog-
lalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, 
a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Java-
soljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok 
kerülését. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minima-
lizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák 
fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és 
a környező forgalom függvényében.

Fokozott fertőtlenítés 
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre 
került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni 
kell az intézmény területének tisztaságára, a napi 
fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő 
takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 
pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók 
csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlení-
tésére kerüljenek. 

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, 
játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen 
vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni. 

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az al-
kohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő 
kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek 
padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartal-
mú készítmények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell 
állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszer-
nek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden 
esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett 
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban 
és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása 
termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási 
eljárással történhet. 
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A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védő-
eszköz biztosítása szükséges.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez hasz-
nált eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes 
készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlení-
tőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen 
(tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható 
helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és 
veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön 
jogszabályok előírásait is be kell tartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy 
a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A szociális helységekben biztosítani kell a szap-
panos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehe-
tőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők 
használata javasolt.

A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt 
felügyelete mellett végezzék.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású 
kézfertőtlenítő-adagoló berendezés elhelyezése, és 
annak használatára történő figyelemfelhívás.

Kontaktusok csökkentése
A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek át-
adása során az öltözőben a szülők a lehető legkevesebb 
ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság 
betartására. 

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél hasz-
nálják ki az intézmény adta lehetőségeket a távolság-
tartás maximalizálása érdekében. 

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során 
kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést olyan 
helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő 
kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyi-
ség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előny-
ben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének 
tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. 
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-
mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok 
megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb 
fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani 
a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 
kézfertőtlenítésére. Ajánlott a biztonságos hőke-
zeléssel készíthető ételek étlapon tartása. Kiemel-
ten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes 
lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot 
tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, 
evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatás-
fokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszkö-
zök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 
védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő 
tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyerme-
kek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök 
szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak 
tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden 
használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző 
személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kéz-
fertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres 
használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különí-
teni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, 
aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 
teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni 
kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy-
nek kesztyű és maszk használata kötelező.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a megelőző intéz-
kedések (fertőtlenítés, személyi higiéné, szel-
lőztetés) szigorú betartása esetén a járványügyi 
kockázat jelentősen csökkenthető. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye
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Erzsébet-táborok – 
varázslatos világ gyerekek 
számára
Interjú Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkárral
A tavaszi járvány alatt digitális, nyáron pedig napközis Erzsébet-táborokban vehetnek részt 
a magyar kisiskolások. A program céljairól, a jövőre megújuló zánkai, fonyódligeti és ivói 
táborhelyszínekről Novák Katalin államtitkárt kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Mathias Corvinus Collegium

A hatályos kormányrendelet alapján június 16. nap-
jától a napközis és az ottalvós táborok is megtart-
hatók Magyarországon. Miért tartotta fontosnak 
a kormányzat a nyári táborozás engedélyezését?

A koronavírus-járvány megjelenése óta mindig igye-
keztünk olyan döntéseket hozni, hogy a magyar em-
berek a legnagyobb biztonságban legyenek. A táborok 
során ráadásul gyerekekről, illetve tanárokról van szó, 
így kiemelten kell figyelnünk a biztonságra. Szerencsé-
re a járványügyi helyzetet követően most csak jár-
ványügyi készültség van Magyarországon. A mostani 
helyzet lehetővé teszi számunkra, hogy a táborokat 
– mint ahogy más rendezvényeket is – engedélyezzük. 
A biztonság az elsődleges, de ezt még kiegészítik to-
vábbi szempontok is. Az egyik, hogy a szülőknek óriási 
segítség, hogy vannak gyerektáborok, hiszen sokan 
kivették a szabadságuk nagy részét az elmúlt hóna-
pokban. Még kevesebb szabadnapjuk maradt a nyári 
időszakra, mint korábban, pedig általában sem könnyű 
feladat a nyári szünet tizenegy hetét áthidalni. A másik 
szempont, hogy a gyerekek most egy teljesen más hely-
zetben élték meg a tanév végét, mint egyébként. Június 
közepére már hónapokat töltöttek el gyerektársaság 
nélkül − vagy testvéreikkel − bezárva. Azt tapaszta-
lom és ilyen visszajelzéseket is kapok, hogy a gyerekek 
a nyári szünet kezdetére sokkal jobban vágytak közös-
ségre, mint egy átlagos évben.

Május elején közösségi oldalának követőit is meg-
kérdezte a nyári táborok esetleges megtartásáról. 
Milyen vélemények érkeztek? Az ott kialakult vég-
eredmény is befolyásolta a döntéshozást?

Azért indítottam el ezt a szavazást, mert azt tapasz-
taltam, hogy nagyon különböző módon éljük meg 
a koronavírus-járvány okozta helyzetet. Jó volt vissza-
jelzést kapni arról, hogyan gondolkodnak az emberek 
a nyári táborozásról. Rengeteg vélemény érkezett, mind 
komment, mind pedig szavazás formájában. Meglepő-
en sokan, 26 ezren vettek részt a szavazáson. A nyári 
tábor teljesen más, mint az iskola, hiszen nem kötelező. 
Ha azonban azt a visszajelzést kaptuk volna, hogy álta-
lánosan nagy az elutasítása a táborok megtartásának és 
mindenki úgy gondolja, hogy ez még korai lenne, akkor 
ez egy érv lett volna amellett, hogy ebben a kérdésben 
még óvatosabbak legyünk. Tekintettel arra, hogy el-
söprő többségben voltak azok, akik úgy gondolták, hogy 
– biztonsági óvintézkedések mellett – legyenek nyári 
táborok, ez is megerősített bennünket. A legfontosabb 
szempont természetesen a biztonság, így a járvány állá-
sa az, ami lehetővé teszi a táborok megtartását. 

Az Erzsébet-táborok program keretében évente több 
mint százezer diák nyári üdülése és étkeztetése va-
lósul meg. Mesélne az ötödik éve működő program 
eddigi sikereiről?

Öt éve vannak Erzsébet-táborok, ez a program az egyik 
ékköve a magyarországi családtámogatásoknak. Az Er-
zsébet-táborok keretében olyan gyerekek számára is 
tudunk egyhetes, élményekkel teli nyaralást biztosí-
tani, akik lehet, hogy soha nem jutnának el a Balaton 
partjára. Az Erzsébet-tábor egy olyan gyerektábor, ahol 
a résztvevők kikapcsolódnak, önfeledten szórakoznak, 
és észrevétlenül, gyerekközösségben tanulnak is. Aki 
volt már Zánkán vagy a fonyódligeti Erzsébet-tábor-
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ban, az tudja, miről beszélek. Egyszerre több ezer gye-
rek van a rengeteg programot nyújtó táborban. Amikor 
odamegyek, azt tapasztalom, hogy a gyerekek szinte azt 
sem tudják, hova szaladjanak, annyiféle lehetőség közül 
választhatnak. 

Vannak vízi és szárazföldi programok, sport és kéz-
műves tevékenységek, esténként még koncertek is. 
Minden táborban van egy úgynevezett Hősök napja, 
ahol a mentők, a rendőrök, a katonák, a tűzoltók vagy 
a katasztrófavédelem munkájával ismerkedhetnek meg 
a gyerekek. Ezen felül naponta ötször ingyenesen étkez-
nek. Az egész tábor tulajdonképpen semmibe nem kerül 
a szülőknek. Az ilyen komoly, államilag biztosított gye-
rektáborozás európai összehasonlításban is kimagasló. 
A táborok megszervezésében partnerünk az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nevű egy-
házi alapítvány. Most már az alapítvány tulajdonában 
van mindhárom – a zánkai, a fonyódligeti és az erdélyi, 
ivói – táborhely is. A nagy nyári táborok mellett vannak 
napközis táborok, tavaszi és őszi kirándulások, sőt még 
Erzsébet-karácsony is. Összességében ez egy gazdag és 
fantasztikus program.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozá-
sok közepette Digitális Erzsébet-táborokkal segítet-
ték a szülőket, pedagógusokat és a gyermekeket is. 
Mit kell tudni erről a különleges programelemről?

A Digitális Erzsébet-táborok – vagy más néven az On-
line Erzsébet-játékok – az Erzsébet Alapítvány rendkí-
vüli programjaként indult. A koronavírus-járvány ideje 
alatt nem volt mód táborokat szervezni, ezért olyan 

digitális tartalmakat biztosítottunk az iskolák együtt-
működésén keresztül a gyerekeknek, amelyek részben 
a járványhoz kapcsolódtak, részben pedig az otthoni idő 
értelmes eltöltését segítették.

A napközis Erzsébet-táborok turnusaira már lezá-
rult a jelentkezés. Kik jelentkezhettek ilyen tábo-
rokba és milyen programokon vehetnek részt?

Kifejezetten általános iskolás korosztálynak szerve-
zünk napközis táborokat. Az idei év különlegessége, 
hogy nem lesznek ottalvós Erzsébet-táboraink. Már be-
széltünk a biztonság fontosságáról. Ahogy említettem, 
itt több ezres táborokról van szó; ha ott esetleg bármi 
történik, akkor azt nagyon nehéz kordában tartani. 
Éppen ezért azt tartottuk biztonságosnak, hogy az idei 
évben − a korábbiaknál nagyobb számban − kiscsopor-
tos, napközis táborokat biztosítunk. Jelenleg felújítjuk 
az Erzsébet-táborokat, a kialakult helyzet miatt pedig 
fel tudtuk gyorsítani a munkálatokat, minden energi-
ánkkal a felújításra tudunk koncentrálni. 

A napközis Erzsébet-táborok esetében a gyerekek 
az iskolákon keresztül jelentkezhettek a turnusok-
ra. Örömmel mondhatom, hogy minden jelentkezést 
elfogadtunk, tehát helyszűke miatt senkit sem kellett 
elutasítanunk. Az idei évben a korábbi hatvanezerről 
közel nyolcvanezerre bővítettük a napközis táborok 
férőhelyeit. Ez a közel nyolcvanezer gyerek júliusban és 
augusztusban nyolc héten keresztül egy-egy hetes tur-
nusokban táborozhat. Ezek a táborok a lakóhelyen, vagy 
ahhoz nagyon közel, reggel nyolctól délután ötig nyúj-
tanak szabadidős lehetőségeket a gyerekeknek. Tehát 
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praktikusan, amíg a szülők dolgoznak, a gyerekek hely-
ben el tudnak menni egy olyan Erzsébet-táborba, ahol 
sport-, kulturális és kézműves programokon, kirándu-
lásokon vehetnek részt, miközben gyerekközösségben 
vannak és pedagógusok foglalkoznak velük. A táboro-
kat a Klebelsberg Központtal közösen szervezzük, ám 
ez a lehetőség természetesen a nem állami fenntartású 
iskolák diákjai számára is nyitott. A táborban napi 
négyszer étkezést biztosítunk a gyerekeknek, figye-
lembe véve a különböző diétás, ételérzékeny igényeket. 
Mindez a szülőknek naponta száz forintba kerül, ami 
egy jelképes összeg, inkább tényleg csak azért, hogy 
mindenki vegye komolyan, ha már jelentkezett.

Mit lehet tudni a zánkai és a fonyódligeti táborfej-
lesztésekről? Mikor vehetik újra birtokba és mi-
lyen újításokkal találkozhatnak a fiatalok ezekben 
a táborokban?

Jövőre mind Zánka, mind pedig Fonyódliget, illetve 
az ivói, erdélyi tábor felújítása is elkészül. A zánkai és 
fonyódligeti táborfejlesztés igazi nagyberuházásnak 
számít, hisz összesen 30 milliárd forintból újulnak meg. 
Pont a napokban voltam megnézni a zánkai építkezést, 
ami lenyűgöző. Az egész zánkai tábor olyan, mint egy 
város, ahol minden a gyerekekről szól, ez a jövőben 
talán még inkább így lesz. Ez a tábor már majdnem 
ötvenéves, és– a ráncfelvarrások ellenére – nagyon sok 
olyan pontja van, ami még mindig az ötven évvel ezelőt-
ti állapotokat tükrözi. Ez egyrészt a kevésbé látható he-
lyeken, mint a csatornahálózat, másrészt az épületeken 
is meglátszik. Minden egyes szálláshelyet felújítunk, és 
új épületek is épülnek. 

Egy olyan világszínvonalú konyha jön most létre az Er-
zsébet-táborban, amivel ezerháromszáz gyerek számá-
ra lehet egy időben, ugyanolyan minőségű meleg ételt 
biztosítani. Az eddigi egyszintes étkezőt kétszintessé 
alakítjuk. Bevallom, engem lenyűgözött az a korsze-
rű konyhatechnológia, amivel előre beprogramozzák 
a konyhai gépeket például több száz liter gulyásleves 
önműködő elkészítésére. Természetesen itt is minden 
diétás igényt ki tudunk elégíteni. Nyaranta gyakran 
esik a Balaton-parton, ezért lesz egy olyan felülről 
fedett közösségi tér, ahova rossz idő esetén be tudjuk 
vinni az összes gyereket, és esőtől védett helyen tudunk 
programokat biztosítani számukra. A sportcsarnok 
is teljes egészében megújul, illetve felépül egy olyan 
egészségház, ami olyan lesz, mint egy kisebb kórház, és 
a tábor szükség esetén mentőhelikoptert is tud fogadni. 
Itt nem kell a koronavírusra gondolni; elég egy táborok-
ban előforduló calicivírus megjelenése is. Ha egy tábor-
ban felüti a fejét egy olyan vírusfertőzés, ami akár több 
mint háromezer gyereken is végigmehet, akkor a leg-
fontosabb az, hogyan tudják őket azonnal elkülöníteni, 
és akár ott helyben egészségügyi ellátásban részesíteni.

Huszonegyedik századi körülmények valósulnak meg 
a táborban és a vízparton egyaránt. A parton új esz-
közök, kültéri fitneszgépekkel is felszerelt játszótér, 
sárkányhajók, illetve megújult strand várja a gye-
rekeket. A klasszikus balatoni lépcsőket homokos 
föveny váltja fel. Mindezekre azért van szükség, hogy 
a háromezerötszáz jelenlévő gyermek értelmes és biz-
tonságos kikapcsolódását biztosítani tudjuk. A táboron 
belül egy új Dotto kisvonat fogja szállítani a gyerekeket. 
Az egész tábor egy varázslatos világ lesz. Én egy kicsit 
sajnálom is, hogy nem most vagyok gyerek, és nem 
lehet részem ebben a táborélményben. Ehhez képest 
Fonyódliget máshogy lesz izgalmas: ott egy jurtatábor 
jön létre, gyakorlatilag egy igazi balatoni hangulatú 
sátortábor lesz, épített jurtákkal és az ennek megfelelő 
eszközökkel. Az is modern lesz, de kicsit romantiku-
sabb, nomád hangulata lesz.

A táborokban, programokon milyen egészségügyi 
óvintézkedéseket vezetnek be?

Az egészségbiztonság mindig kiemelten fontos volt 
az Erzsébet-táborokban. Eddig is nagyon ügyeltünk 
rá, hogy a gyerekek és a pedagógusok is biztonságban 
legyenek. Ez most kiemelten így van: egyrészről a fer-
tőtlenítést, másrészt az éppen aktuális közegészség-
ügyi előírásoknak való megfelelést jelenti. Mivel ezek 
az előírások akár egyik pillanatról a másikra változhat-
nak, a táborszervezőknek folyamatosan figyelniük kell 
az utasításokat. Ehhez a táborvezetők rendelkezésére 
bocsátunk különféle útmutatásokat is. Most leginkább 
arra kell figyelni, hogy ha a családban valaki esetleg 
olyan tüneteket produkál, hogy – nemcsak a korona-
vírus-járvány, hanem más betegség, fertőző betegség 
szempontjából – gyanús lehet, az ne vigye tábor-
ba a gyermekét. A szülők és a pedagógusok is gondol-
kozzanak felelősen. 

Fontos szempont, hogy figyeljenek oda egymásra a gye-
rekek is, legyenek kint sokat a szabad levegőn, erre 
igyekszünk mi is odafigyelni. Erről a témáról sokkal 
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több szó esik majd a táborokban is. Nemcsak a korona-
vírusról, hanem a koronavírus-járvány kapcsán arról, 
hogy mit is jelent az, ha van egy ilyen járvány példá-
ul, hogyan tudjuk egymást megvédeni? Sok szó esett 
az alapos kézmosásról mostanában. Szerintem nagyon 
sokan vannak a világon, nem csak Magyarországon, 
akik most tanultak meg rendesen kezet mosni. Ez 
banális dolognak tűnik, de lehet, hogy az ember felnőtt 
fejjel sem tudta pontosan, hogy mi az az alapos kézmo-
sás, ami tényleg biztonságot jelenthet. Ilyen egyszerű 
dolgokat is meg lehet tanítani most a gyerekeknek, mert 
fogékonyabbak rá, és talán a mi tudásunk is általáno-
san nagyobb, mint korábban.

Önnek, szülőként, mik a jó táborok elengedhetetlen 
feltételei?

Nekünk már nem picik a gyerekeink. Van egy tizenket-
tő, egy tizennégy és egy közel tizenhét éves gyerekünk, 
éppen ott tartunk, hogy a gyerekek élvezzék és legyen 
nekik izgalmas a táborozás. A biztonság nálunk is 
fontos szempont, azért is, hogy nyugodtak lehessünk, 
amíg a gyerekek táborban vannak, és ne azon izguljunk, 
hogy mikor fognak telefonálni. A biztonság, az értel-
mes, tartalmas kikapcsolódás és bizony az ár-érték 
arány is meghatározó tényező. Ezért is fontosak például 
az Erzsébet-táborok, mert amikor egy családban há-
rom, vagy akár négy-öt-hat gyereket nevelnek és az ő 
táborozásukról kell gondoskodni, akkor bizony ezek 
a táborok súlyos összegekbe tudnak kerülni. Sajnos 
teljesen általános, hogy ötven-hatvanezer forintot is 
elkérnek egy egyhetes táborért, a nyári szünet pedig 
idén is tizenegy hetes…

Mit üzen a családoknak az előttünk álló, talán  
a szokásostól némileg eltérő nyári szünidővel  
kapcsolatban?

Kitartást! Leginkább kitartást kívánok. Kicsit fárad-
tan várta mindenki ezt a nyári szünetet. Nagyon sok 
pozitív visszajelzést is kaptam – amit jó volt hallani –, 
hogy mennyien ismerték el, szinte pironkodva, hogy 
nekik jó volt az elmúlt időszak, mert együtt volt végre 
a család, és sokkal többet tudtak a gyerekeikkel lenni, 
mint egyébként, végre újra felfedeztek olyan dolgokat, 
amiket már régen nem. A kamasz gyerekek rákénysze-
rültek, hogy otthon legyenek és rájöttek, hogy nem is 
rossz otthon lenni. A digitális, tantermen kívüli oktatás 
erőteljesen igénybe vette a szülőket is. Mindenkinek 
sokkal jobban részt kellett vennie a gyereke tanul-
mányaiban, mint korábban. Ez kiemelten igaz a kicsi 
gyerekeknél, az óvodásoknál és az alsó tagozatos 
általános iskolás gyerekeknél. Egyszóval nagyon sok 
olyan kihívás volt, amiben mindenki elfáradt. A gye-
rekek érdekes módon máshogy fáradtak el, mint egy 
hagyományos tanévben. A szülőknek most újra be kell 
járniuk dolgozni, a munkaadók részéről pedig igen nagy 
elvárások vannak. Úgyhogy nem könnyű ezt a nyarat 
most jól megélni, de tényleg kitartást kívánok, illetve 
azt, hogy mindenkinek legyen legalább egy olyan hét, 
amikor tényleg ki tud szakadni a hétköznapokból, és azt 
értelmesen, tartalmasan a családjával tudja tölteni!

Fotók: www.erzsebettaborok.hu
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Táborozás száztíz év 
tapasztalattal
Interjú Hegyi Armanddal, a Magyar 
Cserkészszövetség országos vezetőtisztjével
Magyarországon hozzávetőlegesen tizenháromezer fiatal 
tevékenykedik cserkészként, több mint kétszáz csapatban. 
A nagy hagyományokkal rendelkező ifjúságnevelő mozgalom 
tevékenységének meghatározó eleme a táborozás és a túrázás. 
A tavaszi nehézségekről és a nyár adta lehetőségekről 
Hegyi Armand országos vezetőtiszt számolt be lapunknak.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Bodnár Patrícia

A cserkészet Lord Baden-Powell of Gilwell brit katona elképzelése 
nyomán vált a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmává. Milyen 

ma Magyarországon és a világ többi részén cserkésznek lenni?

Röviden megfogalmazva nagyjából azt kell elképzelni, hogy van a vi-
lágon körülbelül 54 millió cserkész plusz te, és mind nagyon hasonló 
értékrend szerint dolgoztok, önkénteskedtek közösségeitekben. Ez egy 
hatalmas és jó érzés. Ma Magyarországon 13.000 cserkész van, több 
mint 200 cserkészcsapatban folyik a cserkészmódszer szerinti, őrsi 

rendszerben – azaz 6-8 fős kisközösségben végzett – nevelőmunka. 
Célunk, hogy a társadalom számára hasznos, szolgálni kész állampolgá-

rokat neveljünk. Gyakorlatilag nincs olyan terület, amit ne tudnál fejlesz-
teni magadon, ha cserkész vagy. 

Csaknem két és fél hónapig nem lehetett semmiféle közösségi alkalmat 
megtartani Magyarországon. Milyen hatással volt ez a cserkészek életére, 
a csapatok működésére?

A tavasz során sajnos sok programunk elmaradt, még a szabadba tervezettek is. 
A cserkészmunkát – az iskolai oktatáshoz hasonlóan – át kellett alakítanunk: 
online őrsgyűlések, online túra, online képzés, online vezetői egyeztetések és 
így tovább. A cserkészvezetők rendkívüli ötletességről tettek tanúbizonyságot, 
jobbnál jobb ötletekkel tartották a kapcsolatot cserkészeikkel és vonták be 
őket az online közösségi munkába. Nem állt meg az élet, de megéreztük mi is 
a bőrünkön, hogy milyen nehéz hosszú ideig nem találkozni, és milyen jó ismét 
megölelni egymást. 

Milyen ajánlásokat fogalmazott meg a szövetség a csapatprogramok meg-
tartásával kapcsolatban?

A járvány legnehezebb ideje alatt elnökségünk igyekezett heti szinten össze-
foglalót, tájékoztatót írni a vírushelyzettel kapcsolatban. Irányelveket fogal-
maztunk meg, módszereket javasoltunk, ötleteket osztottunk meg, melyek egy 
részét a későbbiekben is tudjuk majd hasznosítani. A programokkal kapcsolat-
ban folyamatosan azt kértük és kérjük a cserkészvezetőktől: körültekintően 
és alaposan tájékozódjanak az aktuálisan érvényes szabályokról és gondosan 
tartsák be azokat, hogy a rájuk bízottak biztonságban legyenek, és ők jó példa-
ként szolgáljanak cserkészeik előtt.
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A köznevelési intézmények munkarendváltásával felértékelődött a neve-
lési, oktatási tartalmak digitális térben történő megvalósulása is. Hogyan 
tudták kihasználni a cserkészvezetők az online tereket?

Átálltunk az online világba, amiből sokat tanultunk mi is, de így volt ez a mun-
kahelyeken, az iskolákban is. Ingyenes készségfejlesztő képzéseket hoztunk 
létre, amiket mindenki elvégezhet, ha felmegy a tanuljotthon.cserkesz.hu 
oldalra. Emellett módszertani gondolatokat, ötleteket gyűjtöttünk, külön cser-
kész közösségi hálós csoportot hoztunk létre. Arra kértük a vezetőket, legyenek 
lelki támaszaik is a rájuk bízott cserkészeknek. Dolgoztunk rengeteg alkalma-
zással, én magam is tanultam egy pár új dolgot ezekről. Ez is ráerősített arra, 
ami már a képzéseinkben is megjelent pár éve, hogy fontos a gyerekek felkészí-
tése a biztonságos internethasználatra is.

Maximálisan, vagy még annál is jobban kihasználtuk a lehetőségeket. Nem volt 
olyan napom, hogy ne hallottam volna hírt online őrsgyűlést tartó lányokról, 
kamaszfiúk által szervezett, otthoni sportolásra buzdító kihívásról, őrsök által 
forgatott közös videókról, vagy online vezetői megbeszélésről, lelki programról. 
Mindenki a saját igényeihez igazítva, rengeteg ötlettel, kreativitással és fiatalos 
energiával felturbózva használta az internetet. Igazán büszke vagyok cserké-
szeinkre, hogy ilyen talpraesetten felülkerekedtek a nehéz helyzeten! 

A táborozás és túrázás köztudottan a cserkészmunka egyik központi ele-
me. Milyen formában készül a Magyar Cserkészszövetség a nyári tábori 
időszakra, így, hogy 2020. június 16. napjától kormányrendelet engedi azok 
megtartását?

Pedagógiai munkánk legfontosabb eszköze a nyári tábor. Ez az év csúcspont-
ja és a cserkészév lezárása is. Klasszikusan a képzéseink, őrsgyűléseink – akár 
az iskola – szeptemberben indulnak újra. A fiatalok egész évben járnak az őrs-
gyűlésekre: együtt játszanak, tanulnak, örülnek, szomorkodnak. A család és 
az iskola után a legszorosabb kapcsolataikat a cserkészközösségben építhetik 
ki. Az év során programokon vesznek részt, játékosan tanulnak, szolgálatokat 
látnak el, fejlődnek, próbáznak, túráznak. Ennek a kiteljesedése a tábor, aminek 
sajátossága, hogy olyanokkal töltesz egy hetet az erdőben, akiket már ismersz, 
hiszen a csapatod más korosztályú cserkészei is ott lesznek.

http://tanuljotthon.cserkesz.hu/
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Folyamatosan figyeltük a kormányrendeleteket, szinte minden táborunk, 
képzésünk rendelkezett B-C-tervvel, hogy miként tudnánk majd megtartani 
őket. Ismerek több cserkészcsapatot, ahol a vezetők külön figyelnek rá, hogy 
a táboruk előtt ne menjenek külföldre. Ez egy nagyon komoly és áldozatos 
vállalás. Szerencsére kedvezően alakultak a dolgok, így természetesen bizton-
ságra törekedve, de nem állt le a táborok szervezése. Idén a higiéniai szempon-
tok különösen nagy hangsúlyt kapnak. Bár tapasztalataink szerint ha valaki 
cserkésztáborba megy az erdőbe két hétre, akkor nemhogy gond lenne a higiéni-
ával, hanem éppen hogy olyan konyhát és fürdőt épít fából, hogy legszívesebben 
ott maradna még két hetet. A viccet félretéve, idén minden csapatunk figyelmét 
felhívtuk, hogy tartsák be a fontos higiéniai előírásokat. 

A cserkészmozgalom száztíz éves tapasztalattal rendelkezik a táboroz-
tatás területén. Országos vezetőtisztként milyen tanácsokat, ötlete-
ket adna az idei nyárra a táborszervező pedagógusok, ifjúsági vezetők 
számára?

Munkánk mozgatórugója az Isten, haza, embertárs iránti kötelességteljesítés. 
A korábban említett cserkészmódszer: cserkészfogadalom és cserkésztör-
vény, kisközösségi (őrsi) rendszer, cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, 
hasznos programok főként a természetben, és a magyar kultúra ápolása al-
kotja módszerünk gerincét. Ezek együtt olyan keretet adnak, melyben igazán 
értékesen tud növekedni a ránk bízott fiatal. Nyári táborainknál is az a cél, 
hogy izgalmas, értékes tartalommal rendelkező program legyen, ahol fejleszt-
jük a gyerekeket és új élményeket adunk nekik. Szerintem a lényeg, hogy teljes 
erőbedobással csináljuk. Persze mi önkéntesek vagyunk, ezt másképp nem is 
lehetne. De ez igaz bármi másra is az életben: csak szívvel, lélekkel érdemes 
csinálni.

Mit tehet az, aki szeretne csatlakozni, cserkésszé válni? Akár már a mosta-
ni nyári táborokba is eljuthat?

Nagy szeretettel ajánlom a cserkeszleszek.hu oldalt, tapasztalatom szerint 
egyszerű, érthető. Emellett az érdeklődő fiatal nyugodtan megkereshet engem, 
találunk neki csapatot szeptemberben és belekezdhet a cserkészmunkába. 
A nyári tábor már nagyobb elköteleződést kíván: ahogy említettem, egy cser-
készcsapat számára ez az év fő eseménye, a nevelési munkánk egyik legfon-
tosabb helyszíne. Nekem cserkészként év közben is tennem kell azért, hogy 
mehessek a nyári táborba. Az éves munka során kialakult szoros közösség, őrsi 
kötelékek miatt lesz olyan hatékony, élménydús nevelési helyszín a tábor. Így 

http://cserkeszleszek.hu/
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pusztán egy táborba becsatlakozni – kvázi külsősként – szerintem nehezebb. 
Persze láttam már példát ilyen helyzetre is.

Hogyan telik egy-egy ilyen tábor? Milyen programok várják a fiatalokat?

Figyelünk a ránk bízottakra és a lehető legizgalmasabb, mégis biztonságos, 
sokszor varázslatos programokat készítünk nekik, amik által fejlődhetnek is. 
Figyelünk a lelki, érzelmi, testi, értelmi és társas területre is: célunk, hogy min-
den terület fejlesztése megjelenjen a programokban is. Ahány korosztály, any-
nyiféle program merülhet fel. A teljesség igénye nélkül, csak pár ízelítő: meseer-
dő, hadijáték, kézműves program, érzékszínház, kereskedőjáték, élő rizikó, úri 
vadászat, túra, portya, lelki program, szentmise, istentisztelet egy szikla alatt, 
vízitábor, biciklis túra, főzőverseny, éjjeli őrségben csillagnézés. Más korok, 
kultúrák megismerése az egész tábort átszövő kerettörténet, keretmese által. 
Egymás és önmagunk egyre jobb megismerése azáltal, hogy együtt éljük át eze-
ket az élményeket. Meggyőződésem, hogy a legjobb dolog, ami ma történhet egy 
gyerekkel, ha kipróbálja a cserkészetet! Őszintén remélem, hogy tetszeni fog, 
amit lát − de azt is tudjuk, hogy ezek a kalandok nem valók mindenkinek, ezeket 
a határokat is el kell fogadnunk.

Június negyedikén volt a trianoni békeszerződés aláírásának 100 éves év-
fordulója. A Magyar Cserkészszövetség milyen formában vette ki a részét 
a megemlékezésből?

Ez számunkra kiemelt nap volt, különösen arra való tekintettel, hogy szerte 
a Kárpát-medencében rengeteg magyar cserkésztestvérünk van. Megújítottuk 
elhatározásunkat abban, hogy a határainkon túli magyar cserkészszövetsé-
gekkel együtt tovább dolgozunk magyarságunkért, kultúránk megőrzéséért és 
az ifjúságért. Emellett elindítottuk az emlékév honlapját, amelyen keresztül 
cserkészeink számára különböző programlehetőségeket állítunk össze: ismer-
kedési lehetőséget határon túli magyar cserkészekkel, illetve a Kárpát-meden-
ce földrajzi és történelmi kincseivel, módszertani ötleteket Trianon témakö-
rének feldolgozására különböző korosztályok számára. Emellett részt vettünk 
a kárpátaljaiak által indított Összetartozásunk Tüze eseményen, ahol a több 
mint 6000 tűzből jópár cserkészek által gyújtott is volt!
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„Nyitva tartjuk  
a játszóterek kapuit”
Állandó felügyeletet, különböző társasjátékokat és a szülőket is bevonni képes szabadidős 
lehetőségeket kínál a Máltai Játszótér Program. A biztonság és a nyitottság itt jól megfér egymás 
mellett. Az egyik helyszínen Folmeg Balázzsal, a „Játszva megelőzni!” Játszótér Program 
budapesti vezetőjével beszélgettünk célokról, igényekről és arról is, hogy miért terem a játszótéren 
paradicsom.

Szöveg: Ambrus Balázs

A „Játszva megelőzni!” − Máltai Játszótér Program 
több mint húszéves múltra tekint vissza. Pontosan 
miről szól, milyen nagyvárosi tapasztalatok hívták 
életre, és hogyan alakult ez a pedagógiai, szabadidő-
szervezési és szociális program az évek alatt?

Óbudán összesen hét helyen működtetünk úgynevezett 
máltai játszóteret, és a nagyobb vidéki városokban is 
található nyolc. Az ötlet Hollandiából származik. 1998-
ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két alelnöke, 
Vecsei Miklós és Győri-Dani Lajos figyelt fel egy olyan 
játszótérre, ahol egy kis konténerház állt, benne játé-
kokkal, amelyeket egy hölgy adott ki, majd vett vissza, 
miközben a tér házirendjének betartatására is ügyelt. 
Ezt adaptálták olyan budapesti helyszínre, ahol erre 
fogadókészség mutatkozott. Az alapkoncepció az volt 
– és most is az – hogy lakótelepek közepére építjük 
a játszótereket, mert itt nagyon sokan laknak viszony-
lag kis területen, ennek ellenére az itt élők nem nagyon 
ismerik egymást. Miután megépültek a játszóterek, 
megkezdődhetett a lakótelepi közösségszervezés. Olyan 
kiscsoportok kialakulását ösztönözzük, ahol a szülők és 
a gyerekek is ismerik eg ymást, segítenek a másiknak, 
és az így formálódó kapcsolatrendszer erősödő helyi 
közösségekhez vezet. Ezt a filozófiát demonstrálja, hogy 
napközben a játszóterek kapuit nyitva tartjuk, amit 
ugyan nem minden szülő üdvözöl, de ezen nem akarunk 
változtatni.

Hogyan és mivel lehet ezeket a helyszíneket egy 
átlagos játszótérnél vonzóbbá tenni a gyerekek 
számára?

Fontos a játék és a sport általi nevelés. Nemcsak a gye-
rekek állóképességére vagy a labdaérzékenységére gon-
dolok, bár ezek sem mellékesek, hanem a kooperációs 
és kommunikációs készségük fejlesztésére is. Mind-
ezeken túl, a gyerekeket igény esetén korrepetáljuk is, 
a játék azonban alap. Például a gyerek két kockával dob, 
a két szám összegét pedig angolul vagy németül mondja. 
Így kapcsolódik össze a matek és a nyelv. A munka-
társaink többsége egyébként szociális végzettségű, 
de tanítók, tanárok és óvodapedagógusok is dolgoz-

nak a Játszva megelőzni! Programunkban. Ami pedig 
a játékokat illeti: végeztünk egy kampányszerű átfogó 
felmérést, hogy mit is gondolnak a játékokról a szülők, 
mit szeretnének a gyerekek használni, majd ezek alap-
ján állítottuk össze az új eszközparkot. Nálunk a kisebb 
és nagyobb gyerekek térben is el vannak egymástól ha-
tárolva, hogy ne zavarják egymást, ezt a játékok jellege 
és mérete is jelzi.

A nyári szünetben a kisgyermeket nevelő családok 
intenzíven keresik a szabadidős lehetőségeket. Kik 
állnak ennek a programnak a fókuszában?

A máltai játszóterek elsősorban játéktérként működ-
nek, de valójában közösségi terek és szociális intéz-
mények is egyben. A lakótelepen élő, programok és 
közösségi terek híján céltalanul csellengő gyerekeket 
és szüleiket szólítják meg, számukra kínálnak érdekes 
és a fejlődésüket szolgáló elfoglaltságokat és élménye-
ket. A kezdeti időkhöz képest változás, hogy a gyerekek 
nagy része az online világban tölti az idejét, nekik kell 
alternatívát kínálnunk. A fő célcsoport városrészen-
ként változik. A III. kerület sosem volt kifejezetten 
a szociálisan rászoruló családok, gyerekek otthona, ott 
a fejlesztés és a közösségépítés kap nagy hangsúlyt, de 
vannak máltai típusú játszóterek például Pesterzsébe-
ten, nemrég pedig Kőbányán is nyílt egy, ahol a megelő-
zésnek különösen nagy szerepe van. Ez utóbbi helyeken 
a játszóterek beindítását vállaltuk, majd a működés 
módszertanát átadtuk az önkormányzatnak, hogy a to-
vábbiakban ők vigyék tovább, ők tartsák fenn a parkot. 
Nyitvatartási időben minden gyermekre számítunk. 
A máltai játszótereken fedett játszóház, mosdók és 
pelenkázó helyiség is található. 

Van különbség a máltai játszóterek szolgáltatásai 
között?

Az alapszolgáltatás, a házirend mindenhol ugyanaz, de 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a látoga-
tók igényeire tudjuk szabni a programokat. Lehet, hogy 
Békásmegyeren a meghirdetett kézműves foglalkozás-
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ra nem jön senki, de ugyanez a lehetőség belső-Óbudán 
többeket is vonz. A játszóeszközök is különbözőek, 
a hangsúly azonban a kapcsolatépítésen van. Sokkal 
könnyebben megnyílnak a gyerekek, ha közben ping-
pongozhatnak vagy társasjátékoznak.

A kamasz korosztályhoz tartozó gyermekeknek is 
vonzó egy-egy ilyen játszótér?

A Pók utcai lakótelepre az utóbbi időben sok kisgyerme-
kes család költözött, nagyon felkapott lett, oda szinte 
csak kicsik járnak a szüleikkel. Általában kisgyerme-
kek vannak többségben a játszótereken, de két játszó-
terünk kivétel. A Kerék és a Gyűrű utcait a kamaszok 
is nagyobb számban látogatják, a gyerekek körülbelül 
felét kiteszik. Ők inkább sportolni szeretnek, fociznak, 
kosaraznak, de a legfontosabb számukra a társaság. 
Ebbe pedig a játszótér vezetője is beletartozik. Megfi-
gyelhető ugyanis, hogy ha egy munkatársunk elmegy, 
akkor azon a helyen a közösség magja, 50-60 ember is 
lecserélődik. 

A szülőknek van-e, és ha igen, milyen szerepe a ját-
szótereken történő helyi közösség formálásában?

Nálunk a szülők nem passzív jelenlévők. Ha kellően 
nyitottak, akkor ők is tehetnek a közösségért. A kora ta-
vaszi virágültetés mellett a Solymár utcai játszótéren 
magaságyásokat építettünk, ahol a szülők saját ma-
guknak termelhetnek paradicsomot, hagymát, egyéb 
zöldségeket. Egy másik helyszínen egy apuka vágja ne-

künk a füvet. Télen a Lajos utcai kisházban varró klub 
működik, ez a praktikus segítség mellett a gyerekek 
szüleit is közelebb hozhatja egymáshoz.

A vakáció idején mennyiben változik meg az élet 
a játszótereken?

A nyári időszakban nagyjából megötszöröződik a lá-
togatottságuk. Jó időben nem ritka, hogy egyszerre 
100-150-en is ellátogatnak a játszótérre, a napi forga-
lom ilyenkor 400 fölött is van. 

Szerepel a célok között a „Játszva megelőzni!” Prog-
ram helyszíneinek bővítése a fővárosban, illetve 
más nagyobb városokban? 

A terjeszkedés nem kifejezett cél, de örülünk, ha a pél-
da vonzó. Nem nagyvárosokból, inkább a környező 
kisebb agglomerációs településekről kaptunk eddig 
megkereséseket. Egy ilyen beruházás azonban nem ol-
csó, a játszótér felépítéséhez és fenntartásához komoly 
elhivatottság kell.
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KÖNYVAJÁNLÓ NYÁRRA

KICSIKNEK

Tóth Emese (szerk.): 
Egy kismadár kettőt lép 
Naphegy Kiadó, 2019

Gyerekkorunk talán legismertebb és legnépszerűbb versikéit, kiszámolóit gyűjti 
csokorba a kötet. A Kárpát-medence területét felölelő gyűjtésből származó népi 
mondókákkal, Nagy Diána szépséges illusztrációival könnyen örömet szerezhetünk 
kicsiknek és kicsit nagyobbaknak – a kötetet felnőttként kezünkbe véve is örömteli 
nosztalgiát élhetünk át.

Zalka Csenge Virág:
Ribizli a világ végén
Móra Könyvkiadó, 2019

A mesék mindig fontos szerepet kaptak az emberek életében, velünk együtt 
változtak, nőttek, generációkon íveltek át és kötöttek össze minket nemcsak 
őseinkkel, hanem önmagunk legbelsőbb részeivel is, így nagyon fontos, hogy 
megőrizzük s továbbadjuk őket – a kornak megfelelő formában. Mert az emberek 
és tárgyak talán változnak körülöttünk, de a mesék és tanulságok örökérvényűek 
maradnak. Égető kérdéseinkre válaszokat találhatunk az önmagukat kereső, hozzánk 
hasonló karakterekkel. Zalka Csenge Virág nemcsak felkutatott és összegyűjtött egy 
csokor nagyszerű mesét; a történeteket mai gyerekeknek újramesélve alkotott új, 
értékálló mesekönyvet.

Kiss Ottó: 
A PIROS tengeralattjáró
Betűtészta Könyvesbolt, 2020

A kis vidéki könyvesbolt ismét nagy feladatra vállalkozott: a József Attila-
díjas Kiss Ottó legújabb mesés kalandregénye kiadásával a bezártságból 
szabadít ki, hiszen részesei lehetünk egy nagy utazásnak. A világ és a barátság 
felfedezésének semmi nem szab határt, indul a piros tengeralattjáró! 

Az Év Gyerekkönyv Írója

Összeállította: Gyimesné Szekeres Ágnes
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Amikor a kukák világgá mentek
Mai mesék a zöld jövőért
Móra Könyvkiadó, 2020

A 70 éves kiadó antológiával ünnepel. A környezettudatosság, a zöld élethez 
való visszatérés egyre fontosabb szerepet kap életünkben. Meséken keresztül 
tanulhatunk erről is a legtöbbet. A 24 kortárs szerző által írt inspiráló és cselekvésre 
buzdító mesekönyv mutatja, hogy tetteinkben lehet a megoldás. Sok különféle 
nézőpont jelenik meg a kötetben, de valójában mindegyikük arra törekszik, hogy 
megmutassa, miért van rá szükségünk, hogy a kukák valóban világgá menjenek.

A kőleves 
Csimota Könyvkiadó, 2019

A kiadó papírszínház-sorozatának újabb darabja, melynek különlegessége, 
hogy fogyatékkal élő gyerekek készítették; használatával a segítettekből is 
segítők lehetnek. A papírszínház mint módszer minden gyereknek segíthet 
a képi világ fejlesztésében, a fantázia épülésében. 

NAGYOBBAKNAK

Bán Zsófia:
Vagánybagoly és a harmadik á
Pagony, 2019

Mindenki más. A másság, változatosság lehet gyönyörködtető és szép, lehet 
irdatlanul nehéz, elfogadása nélkül azonban nem teljes az életünk. Bán Zsófia 
érzékenyítő mesekönyve igazi kuriózum, elfogadni és feldolgozni segít. 
A „harmadik á” tanulói nagyon sokfélék; tanító nénijük, Mimi néni mellett 
Vagánybagoly, egy mindentudó varázsbagoly is támogatja őket ezen az úton – 
ahogy az olvasót is.

Kertész Erzsi: 
Állati vállalat (VirágZoo)
Cerkabella Könyvkiadó, 2019

Az ÁllatKávéZoo után folytatódnak a tréfás történetek. Antika és Lopez paradicsomi 
szigetet teremt, s a bravúros nyelvezet élvezete közben azon is elgondolkodhatunk, 
számunkra mi a Paradicsom? Festői naplemente? Wellnessrészleg? Dráma csak 
rendelésre? A Nagy Közös Boldogság szigetén még Megmondó Hely is található…

Az Év Gyerekkönyv Írója

A Szívünk rajta program kiemelt könyve
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Wéber Anikó:
Cseresznyeliget titka
Pagony, 2019

A Pagony Abszolút sorozatának részeként lendületes, mai történetet olvashatunk. 
Kitti, az introvertált kislány sokat van egyedül, osztálytársai nem értik és nem 
értékelik álmodozásait. Ám a nyáron minden megváltozik. Egy unalmasnak 
tűnő helyről Kitti percek alatt izgalmas mesevilágban találja magát, ahol egy 
nyomozásnak is részese lesz, sőt egy igazi „legjobb barátnőt” is talál magának.

NAGYOKNAK
Lőrinc László:
25 szelfi az Árpád-korból
Kolibri Kiadó, 2019

Vajon hányan utálták a törit a suliban? Vajon mi történne, ha érthető és vicces módon 
ismerkednénk egy-egy korszakkal? A szerző maga is történelemtanár, rendhagyó 
történelemóráin beleláthatunk a szereplők életébe, s azt is megtudhatjuk, mi 
történhetett valójában, miközben néha az oldalunkat fogjuk a nevetéstől, vagy 
éppen könnyezünk az együttérzéstől.

Huszti Gergely:
Mesteralvók hajnala
Ciceró Könyvstúdió, 2019

Milyen jó lenne, ha nem kellene életünk harmadát alvással tölteni… a mesteralvók 
régebben levették ezt a terhet az emberiség válláról. Milán, a 17 éves hacker hirtelen 
egy középkori, mágikus világban találja magát, ahol fel kell nőnie, hogy küldetésének 
eleget tehessen, a végkifejletre azonban várni kell a következő részig…

Friss, mai nyelvezetével, fordulatos cselekményével izgalmas nyári olvasmány 
fiataloknak és fiatal lelkületű idősebbeknek is.

PEDAGÓGUSOKNAK
Király Levente (szerk.): 
Nem kötelező – Kortársak és kimaradók 
Szöveggyűjtemény középiskolásoknak − magyar próza
Corvina Kiadó, 2020

A szépirodalmi kánon részét képező, ám a tananyagból mára kimaradó alkotók 
és kortársak közel száz novellája rövid ismertetőkkel valószínűleg nemcsak 
a magyartanároknak és a felvételizőknek nyújthat irodalmi élményt, kiegészítve 
a „hivatalos” tankönyveket. Új (és újra)felfedezésekre mindannyiunknak szüksége van, 
melyekre lehetőséget kapunk a 20−21. század legfontosabb alkotói írásai által. 

A Magyar Gyerekkönyv Fórum Szerzői Díjasa

Az Év Leginnovatívabb Könyve

Az Év Ifjúsági Könyv Írója
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Láng Zsolt:
Bolyai
Jelenkor Kiadó, 2019

A sokak szerint Einsteinhez fogható zseni, az ifjabb Bolyai történetét kutatja egy 
fiatal író, aki hasonló célokért dolgozik, mint példaképe. A regény kettejük életének 
és gondolatstruktúráinak boncolgatásával keres választ az örök „Megismerhető-e 
a világ?” „Működhet-e jól a világ?” kérdéseire. Nem könnyű, de rendkívül izgalmas 
és fordulatos olvasmány, a krimi, önéletrajz, útirajz, történelmi regény eszközeivel 
is segítve egy nem szokványos életút nem szokványos nézőpontból történő 
megismerését. 

Pesti Csilla − Szivák Judit (szerk.):
A pedagógusprofesszió hazai megújításának esélyei 
a mesterpedagógus-programok tükrében
L’Harmattan Kiadó, 2020

A magyar köznevelés fejlesztésének új lehetőségei kapcsán az eredményesség 
javításához, a problémák megoldásához a kutatásalapú szemlélet és 
a tudásmegosztás előtérbe helyezésével közel 1200 pedagógus kapott 
támogatást a Mester- és Kutatótanár minősítés megszerzéséhez, elkészítették 
mesterprogramjukat is. A tanulmánykötet az e programok elemzésével foglalkozó 
kutatás eredményeiről számol be.

Ablonczy Balázs: 
Ismeretlen Trianon
Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918−1921
Jaffa Kiadó, 2020

„Trianon története már elkezdett személyes múltból történelemmé válni” – írja 
a szerző, a Trianon 100 történelmi kutatócsoportot vezetője. Az évfordulóra 
megjelent számos írás közül kiemelkedő kötet eddig ismeretlen nézőpontból, 
a társadalmi rétegek, az egyének mindennapi személyes tapasztalatai, történetei 
felől közelít egyik legnagyobb, máig feldolgozatlan nemzeti traumánkhoz. 

Az évforduló alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár Fotótér néven új adatbázist indított, 10 ezer fotót 
tettek közzé az első világháború és a Trianon utáni Erdély világáról. Neves fotográfusok képei mellett amatőr 
felvételeket is láthatunk a gyűjteményben. (fototer.oszk.hu)

Messze még a következő tanév, de aki szeretne készülni a digitális eszközök további alkalmazására, 
múzeumok, levéltárak anyagában böngészhet a Hungaricana közgyűjteményi portálon, melynek egyik 
legérdekesebb része a Térképtár, melyben a térképek két vagy három dimenzióban is megtekinthetők, s 
összehasonlíthatók a mai térképekkel (Google, OpenStreetMap); például Budapest változásait is követhetjük 
a 18. század végétől. (hungaricana.hu)

A Libri 2020-as irodalmi díjasa

https://fototer.oszk.hu
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Mint egy temetési menet…

A magyar delegáció megérkezése a trianoni békeszerződés aláírásá-
ra 1920. június 4-én 16 óra 15 perckor. Elöl cilinderben, fehér kesztyűben 
Benárd Ágoston, a küldöttség vezetője, mögötte Drasche-Lázár Alfréd, 
a küldöttség tagja. A katonák ekkor még nem tisztelegnek. Az aláírást 
követően már igen…

Bent, a versailles-i ülésteremben negyedórával később történtekre így 
emlékezett vissza Benárd tíz évvel később: „Síri csendben fogadtak, 
és általános ügyelem közepette foglaltuk el helyünket. Millerand elnök 
kihirdette, hogy következik a magyar megbízottak által a békeszerződés 
aláírása. A ceremóniamester először hozzám lépett, és felkért, írjam alá 
a békét. Udvariasan hellyel kínált:

– Prenez place, Excellence!

– Merci beaucoup, Monsieur! – válaszoltam, amint udvariasan visszauta-
sítottam a nekem átnyújtott dísztollat is, és állva, szinte oda se nézve, fél-
vállról, a szálló asztalán talált és magammal hozott rozsdás, puhafa szárú 
tollal írtam alá a békeszerződést, majd családi pecsétes gyűrűmmel meg-
pecsételtem. Azután otthagytam a tollat az asztalon. Majd meghatalma-
zott-társam, Drasche-Lázár Alfréd írta alá.”

A 100 éve történt több mint szomorú esemény főszereplői voltak ők, akik 
viszont ezzel vállalták, hogy politikai-közéleti szerepük sem lesz hosszú 
életű. Ki volt ez a küldöttségvezető, akinek a neve sokkal inkább homály-

ban maradt, mint például gróf Apponyi Alberté, a magyar békedelegáció korábbi 
első emberéé?

A történelem fintora, hogy Benárd Ágoston francia eredetű család sarjaként – ősei 
valószínűleg a francia forradalom idején kerültek hazánkba – lett a magyar kül-
döttség vezetője. Eredetileg sebész-belgyógyász orvos, aki szociális érzékenysége 
bizonyságául a háború előtt a Központi Munkásbiztosító Pénztár segédorvosa, 
orvosa, majd főorvosa is volt. Ugyanakkor a „szegények orvosát” „doktor kocsi”-nak 
is nevezték, mert ő volt Csonka János háború előtti kisautója egyik korai példányá-
nak a tulajdonosa. Ezredorvosként 50 hónapot töltött első világháborús frontokon. 
Tevékenységéért, bátorságáért – harci feladatokat is vállalt – többször kitüntették.

A frontról hazatérve döbbenten tapasztalta a hazai kaotikus viszonyokat. Ellenfele 
volt a Károlyi-rendszernek, a Tanácsköztársaság alatt halálra is ítélték, de sikerült 
Bécsbe menekülnie, ahol csatlakozott az emigrációban működő jobboldali Ébredő 
Magyarok Egyesületéhez, melyben vezető szerepet töltött be. Ausztriában fegyveres 

felkelést is szervezett a stájer és tiroli parasztság körében az ottani kommunisták el-
len. A Tanácsköztársaság bukása után hazatérve előbb a budapesti Kerületi Munkás-

biztosító Pénztár igazgatója lett, majd keresztényszociális érzelmű emberként szerepet 
vállalt a Huszár- és a Simonyi-Semadam-kormányban is, előbb munkaügyi és népjóléti 

államtitkárként, majd miniszterként. Többek között a munkásbiztosítók átalakításá-
ról, a hadirokkant-ellátásról és a gyógyszerészügy reformjáról kellett gondoskodnia, 

a lakosság ellátásának háborús összeomlás utáni nehézségeinek kezeléséről nem is 
beszélve.

Szöveg: Katona András, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata elnökségének tagja

A gyalázatos béke aláírója:  
Benárd Ágoston

 f 1880–1968



ÉVFO
RD

U
LÓ

K

53

A végleges békefeltételeket május 6-án adták át Párizsban Praznovszky Ivánnak, 
a magyar békedelegáció főtitkárának. Az ezt követő hónap annak elfogadása és 
aláírása körüli viták jegyében telt el a magyar nemzetgyűlésben és a miniszterta-
nácsban egyaránt. Különösen az aláírók személye körül zajlott nagy vita, hiszen 
senki sem vállalta, a franciák viszont miniszteri szintű aláírókat követeltek. A kor-
mány tagjai harmadának elutasító magatartása után végül a május 31-i miniszter-
tanácson Benárd és Drasche-Lázár Alfréd külügyminisztériumi államtitkár, erre 
az alkalomra kinevezett rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter személye 
mellett döntöttek, akik – nem kis önfeláldozással, de – vállalták a roppant hálátlan 
feladatot.

Bernárd politikai-közéleti pályája – a közhiedelemmel ellentétben – ezzel koránt-
sem ért véget, bár egyre inkább a perifériára sodródott. A Teleki-kormányban még 
miniszter maradt, 1920 és 1926 között nemzetgyűlési képviselő volt, de ezt követően 
egy évtizedre kiszorult a politikai életből. 1926 nyarán – talán „végkielégítésként” – 
első világháborús érdemeiért vitézzé avatták. Lapszerkesztőként és az Országos 
Társadalombiztosítási Intézet (OTI) főorvosaként is működött. 1935 és 1939 között 
visszatért a politikai életbe, a Nemzeti Egység Pártja színeiben lett országgyűlési 
képviselő. Kétarcúságát jól mutatta, hogy enyhének tartotta a zsidótörvényeket, 
ugyanakkor lesújtó véleménye volt Szálasi Ferencről és mozgalmáról. Részt vett an-
nak az orvosbizottságnak a munkájában, amely a nyilasvezér elmeállapotát vizsgálta. 
1944 őszén menekülnie is kellett a Német Birodalomba, ahol – valószínűleg kény-
szerűségből, de – SS orvostiszt lett. Ezért a háború utáni hazatérését követően hatévi 
börtönbüntetést kapott, melynek letöltését megromlott egészségi állapotára való 
tekintettel elhalasztották. Ezt követően – a kommunista diktatúrában meglepő mó-
don – illegalitásba vonult, és álnéven élt Balatonkenesén 88 éves korában bekövetkezett 
haláláig.
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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Dallman Kristóf

Iránytű
Távoli és iskolai használatra 
alkalmas okostanterem-
megoldást dolgozott ki a Vodafone

A társaság tájékoztatása szerint a digi-
tálistanterem-szolgáltatást fizikailag 
interaktív táblából, a diákok által használt 
tabletekből és tanári laptopból álló, saját 
alkalmazásfelülettel rendelkező és egy-
mással kommunikáló eszközök alkotják. 
Hatszáz tananyag van a rendszerben, ezek 
például óravázlatok, digitális szemléltető 
anyagok, a tanárok azonban saját prezen-
tációkat is közzétehetnek a felületen. 

Eddig 20 óvodai, általános iskolai, gimnázi-
umi és szakgimnáziumi digitális tantermet 
adtak át, ezeket mintegy húszezer pedagó-
gus és diák használja, az idén pedig továb-
bi húszezer felhasználóra számítanak: 
a Vodafone Magyarország 40 fenntartó 
intézmény vezetőjével tárgyal, a csatlako-
zók 40, 100 vagy 200 licences csomagokat 
vehetnek, ám ez csak az egyidejű felhaszná-
lói számot jelöli, egyébként négyszer ennyi 
diák kap egyéni hozzáférést. A közlemény-
ben idézték Király Istvánt, a társaság válla-
lati szolgáltatások üzletágának vezérigaz-
gató-helyettesét, aki a digitális tantermet 
elsősorban általános és középiskoláknak 
ajánlotta. Kifejtette: a szakképzésben, 
nyelviskolákban és az egyetemi képzések-
ben is megfelelően tudják támogatni az órai 
munkát, függetlenül attól, hogy az valós, 
vagy virtuális térben zajlik. 

A rendszer kiépítése a szolgáltató szerint 
az igényektől függően 5–12 millió forint-
ba kerül. A szolgáltatás keretszoftverét 
a SEOS adja, a hardveres megvalósításért 
pedig a Delta-csoport felel. (MTI)

Fokozatosan újranyit 
az Oktatási Hivatal személyes 
ügyfélszolgálata

A járványhelyzet enyhülésével személyes 
ügyfélszolgálati irodánk fokozatosan 
visszatér megszokott működési rendjéhez: 
június 2-től heti három nap tart nyitva, 
egyelőre korlátozott ügyintézési lehető-
ségekkel. E-mailen és telefonon továbbra 
is a szokott rendben válaszolunk a kérdé-
sekre.

2020. június 2-től a személyes ügyfélszol-
gálati iroda hétfői, szerdai és csütörtöki 
napokon tart nyitva 9–12 és 13–16 óra 
között. Az apostille közbenső hitelesítési 
igények mellett immár azokat is várjuk, 
akik külföldön szerzett nyelvvizsga hono-
sítása vagy külföldön szerzett végzettség, 
bizonyítvány, képesítés elismertetése 
ügyében szeretnének ügyeket intézni. 

A többi ügy esetében továbbra is kérjük, 
hogy lehetőség szerint az elektronikus 
ügyintézési lehetőségeket használják (pl. 
E-felvételi a felsőoktatási felvételi eljá-
rásban), vagy kérdés esetén telefonon, 
e-mailben érdeklődjenek! Az e-mailekre 
és telefonokra továbbra is a járvány előtt 
megszokott rendben válaszolunk. A nyitva 
tartás további változásáról és a személye-
sen intézhető ügyek köréről folyamatosan 
tájékoztatást fogunk adni.  
(Oktatási Hivatal)

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma benyújtotta 
az Országgyűléshez a köznevelési 
törvény módosítására 
vonatkozó javaslatát, amelynek 
középpontjában a pedagógusok 
fokozott védelme áll

A törvénymódosítás célja a pedagógus-
bántalmazás megszüntetése. A tervezett 
jogszabály garantálja, hogy a pedagógusok 
biztonságos környezetben, nyugodt körül-
mények között végezhessék munkájukat, 
ezért megteremti annak a lehetőségét, 
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hogy szükség esetén a rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv bevonható 
legyen a pedagógusok védelme érdekében. 
A törvénymódosítás tartalmazza a 2020 
szeptemberétől valamennyi tanuló szá-
mára teljesen ingyenes tankönyvellátás 
biztosításához szükséges jogszabály-mó-
dosításokat, valamint kibővíti az alapfokú 
művészetoktatásra ingyenesen jogosult 
sajátos nevelési igényű tanulók körét. 

A nemzetiségi önkormányzatok kérésére 
a nemzetiségi oktatást szolgáló intéz-
ményrendszer egy új intézménytípussal 
egészül ki, a kiegészítő nemzetiségi óvodá-
val. A pedagógusok végzettségi követelmé-
nyei nem változnak, de az erre vonatkozó 
rendelkezések a jövőben nem a törvényben, 
hanem kormányrendeletben kapnak majd 
helyet, a pedagógusképzés fejlődése miatt 
ugyanis a hatályba lépése óta eltelt 8 évben 
7 alkalommal kellett emiatt módosítani 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
mellékletét. A jövőben a technikai módo-
sításokat elegendő lesz kormányrendelet-
ben átvezetni. A most benyújtott javaslat 
rendezi a köznevelés és a szakképzés 
szétválása kapcsán még fennmaradt egyes 
részletkérdéseket, így például a művészeti 
szakgimnáziumok működését. (EMMI) 

A digitális gyermekvédelmet is 
szolgálja az OkosÓvoda Program 

Újabb pályázati lehetőség nyílik 
az OkosÓvoda Program keretében – jelen-
tette be Schanda Tamás. Az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és stratégiai 
államtitkára elmondta, hogy a Digitális 
Jólét Program már eddig is több mint száz 
intézménynek segített saját honlapjuk 
kialakításában. 2020-ban további száz 
óvoda kaphat egységes szolgáltatásként 
kész arculati elemeket tartalmazó mo-
dulokat, hogy így igényeinek megfelelően 
alakíthassa ki webes felületét. 

A három éve sikeresen működő program-
nak a honlapfejlesztésen túl része a peda-
gógusok és szülők tájékoztatása is a digitá-
lis gyermekvédelmi kérdésekben. Idén új 
elemként a csatlakozó intézmények részt 
vesznek egy kutatásban, amelyben az óvo-
dás korosztály digitális tevékenységét 
elemzik. A pályázóknak kutatási napló ké-
szítését kell vállalniuk, a szakértők az így 
összegyűlő információk alapján ajánláso-
kat fogalmaznak majd meg az óvodapeda-
gógusoknak a digitális médiakörnyezethez 
kapcsolódó nevelési, oktatási kérdésekben. 
Az OkosÓvoda Program ezzel is hozzájárul 

ahhoz, hogy a magyar gyermekek ne válja-
nak kiszolgáltatottá, megfelelő védelmet 
kapjanak a digitális világban rejlő kocká-
zatokkal szemben. 

A pályázattal kapcsolatos további infor-
mációk a Digitális Gyermekvédelmi 
Stratégia oldalon találhatók. A jelentkezé-
si lapokat 2020. július 31-ig lehet benyújta-
ni az okosovoda@djnkft.hu e-mail címre. 
(ITM) 

Könyvet a szórványba! 
Az idegen nyelvi környezetben élő magya-
rok beszélt és írott-olvasott anyanyelve, 
kultúrája veszélyben van. Ezen kíván 
segíteni a Könyvet a szórványba! mozga-
lom, amely a helyi igényeknek megfelelően, 
célzottan juttatja el a már az anyaország-
ban érdeklődési körönként (pl. mesekönyv, 
szépirodalmi, ifjúsági, történelmi, neve-
léssel kapcsolatos, kertészeti, vallási stb.) 
gyűjtött-válogatott könyveket. Legutóbb 
a Barcaság és Kassa környékének magyar-
lakta falvai, illetve a horvát tengerparti 
magyarok szövetségei jelezték, hogy szíve-
sen fogadnának magyar nyelvű könyveket. 

A kinti elosztást olyan helyi értelmiségiek 
végzik, akik napi munkájuk révén ismerik 
a szórványban élő családokat, fiatalokat, 
így érdeklődésüknek megfelelő kis kollek-
ciókat állíthatnak össze. Sok iskolának, 
tanárnak van kapcsolata külhoni magya-
rokkal, sokan a határon túlról telepedtek 
át; a „Határtalanul!” program révén pedig 
számtalan újabb osztály, iskola utazik 
a határon túlra, így számos intézményi 
és személyes barátság is szövődik – ezek 
a kapcsolatok szintén segíthetnek. 

Mivel mesekönyvekre van a legnagyobb 
igény, elsősorban ezek gyűjtését, felaján-
lását kérik. A gyűjtésbe és a kiszállításba 
intézmények, magánszemélyek és szer-
vezetek bekapcsolódását is várják – most 
leginkább a középiskolák és a felsőfokú in-
tézmények jelentkezését kérik; jelentkezni 
a konyvetaszorvanyba@gmail.com 
címen lehet. (Oktatási Hivatal)

https://digitalisgyermekvedelem.hu/okos-ovoda
https://digitalisgyermekvedelem.hu/okos-ovoda
http://konyvetaszorvanyba.hu/
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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Dallman Kristóf

Pályázatok
Oroszország − Magyarország:  
kultúrák dialógusa

Az Orosz Kulturális Központ a Jugrai Állami Egyetem-
mel együttműködve, a középiskolás fiatalok Magyar-
országgal és Oroszországgal kapcsolatos ismereteinek 
bővítése céljából országos pályázatot hirdet magyarul 
és oroszul tudó, 14−19 éves korú középiskolás fiatalok-
nak. A versenyben négy számban lehet nevezni:

I. Magyar nyelvű esszé, melynek témái:

a. A szépirodalom jelentősége az ember életében: 
milyen magyar és orosz szépirodalmi műveket 
talált fontosnak, és miért?

b. A világ háborúk nélkül. Az emlékezés és dicső-
ség évének szentelve Oroszországban.

c. A finnugor kultúrkör: Magyarország−Oroszor-
szág

II. Vers- vagy prózamondás orosz és magyar irodal-
mi művekből, mindkét nyelven 2-3 perces időtar-
tamban. A versenyzőknek két irodalmi művet kell 
választaniuk – egy orosz és egy magyar szerzőtől.

III. Rajzverseny, téma: A világ háborúk nélkül, mely-
ben élni szeretnél. A Második Világháborúban 
aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából.

IV. Orosz nyelvű színielőadás, lehetőség szerint zenei 
és videókísérettel, díszlettel, jelmezekben. Téma: 
A finnugor népek hagyományos szokásai és szer-
tartásai. Max. 5 fő, időtartam – max. 10 perc.

A kategóriagyőztesek értékes nyereményeket kapnak. 
A 9 kategóriagyőztes egy oroszországi − Hanti-Manysi 
Autonóm Terület − utazáson vehetnek részt.

Beküldési határidő: 2020. szeptember 30.

További információ: https://bit.ly/3fzHZUh 

Tervezz pólót a Leukémiás Gyermekekért 
Alapítványnak!

A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 2020. már-
cius 1-én ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. 
A pólótervező pályázatot három korcsoport szá-
mára hirdetjük meg: óvodás, 1−4. osztályos és 5−12. 
osztályos gyerekek számára. A pólót a debreceni 

Gyermekhematológiai és Onkológiai tanszéken kezelt 
gyerekek és családjaik, az osztályon dolgozók és 
az Alapítvány képviselői fogják viselni. Olyan pólót 
szeretnénk, amelyet ők örömmel viselhetnek, ami 
erőt, hitet, mosolyt ad számukra a nehéz percekben. 

Válassz bármilyen technikát, ami szerinted jól néz 
ki egy pólón. Készíts digitális illusztrációt, ragadj 
ecsetet, filctollat vagy használj feliratokat! Mindhá-
rom korcsoport legjobb 5 tervének alkotója számára 
elkészítünk egy saját pólót, az általa tervezett motí-
vummal, és meghívást kap az Alapítvány jubileumi 
ünnepségére és a divatbemutatóra. 

A korcsoportok dobogós alkotásai és a Közönségdíjas 
terv értékes tárgynyereményekben részesülnek. Min-
den hónapban a beküldők közül egyvalaki 15 000 Ft 
értékű Régió Játék vásárlási utalványt nyer.

Beküldési határidő: 2020. október 15.

További információ: https://bit.ly/3hFkPOd 

Erasmus+ együttműködés az innováció és 
a bevált gyakorlatok cseréje terén

A pályázat célja innovatív gyakorlatok fejlesztésének, 
átadásának és megvalósításának támogatása, továbbá 
az együttműködést, a társaktól való tanulást és az eu-
rópai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezde-
ményezések megvalósítása. Támogatás igényelhető 
a következőkre: projektmenedzsment és megvalósítás; 
nemzetközi projekttalálkozók; rendkívüli költségek; 
speciális igényű résztvevők támogatása.

1. Stratégiai partnerség: céljaitól és összetételétől 
függően a projekteknek két típusa van:

	� Az innovációt támogató stratégiai partnerségek

	� A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stra té-
giai partnerségek

2. Kapacitásfejlesztés: A kapacitásfejlesztési projek-
tek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek 
a programországok és partnerországok ifjúsági szer-
vezetei közötti többoldalú együttműködésen alapul-
nak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy 
más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő 
szervezetek is.

Beküldési határidő: 2020. október 1.

További információ: https://bit.ly/3dfsAaj

https://bit.ly/3fzHZUh




Régebbi lapszámainkat, 
cikkeinket megtalálják a

folyoiratok.oh.gov.hu
weboldalon


