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Rendhagyó tanévkezdés
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Egészen különös várakozás előzte meg az idei első iskolacsengőt: pedagógusok, szülők, 
gyerekek várták kíváncsian szeptember első hetét. 

Ezt az időszakot – világjárványtól függetlenül – mindig nagy várakozás előzi meg. 
Gondoljunk csak bele, az első osztályosok ekkor találkoznak először azon társaikkal, 
akikkel sok-sok évig gyakorlatilag minden nap együtt veszik az akadályokat, tanulnak 
meg írni, olvasni, számolni. De a már összeszokott osztályokban is ekkor beszélik meg 
a nyár történéseit, ki mivel töltötte a két és fél hónapos szünidőt, milyen táborban járt, 
hogyan kapcsolódott ki.

Szeptember elsején a legtöbb iskolában elindult a tanítás, hiszen cél az, hogy ne 
ismétlődjön meg a tavaszi tantermen kívüli digitális oktatási rend, kizárólag akkor, 
ha az elkerülhetetlen – és akkor sem egységesen, országosan. Azt hiszem, a tavaszi 
tapasztalatokból mindannyian nagyon sokat tanultunk. Ugyanakkor azt nem várhat-
juk el a szülőktől, hogy átvegyék az Önök feladatát; azt a szakértelmet, azon módszer-
tani megoldásokat, jó gyakorlatokat, amikkel a jövő generációt oktatni-nevelni lehet. 
Az Önök hivatása ugyanis pótolhatatlan!

E havi lapszámunk két főbb témát is felölel. Egyrészt foglalkozunk a tanévkezdéssel, 
másrészt a diákönkormányzati rendszert is igyekszünk alaposan körbejárni. 

Az óvodai kiságyakat cseréli tantermi padokra Nyári Lili és Gréti, akik már nagyon 
várták az iskolát. Édesanyjukkal beszélgettünk az iskolakezdésről és az iskolavá-
lasztásról. Ezúttal a nyári szünidőből történő visszarázódásról és a beilleszkedésről 
osztotta meg velünk gondolatait Csabai Krisztina fejlődéspszichológus. A pedagógu-
sokat leginkább érintő idei változásokról, köztük az új Nemzeti alaptantervről Hajnal 
Gabriellát, a Klebelsberg Központ elnökét kérdeztük. Emellett kiderül az is, hogy 
a KIR pontosan miként segíti a mindennapi munkát az óvodától az egyetemig; erről 
Urbán Ferenc Ábel, az Oktatási Hivatal főosztályvezetője beszélt lapunknak.

Egy vérbeli DÖK-ös tanuló, Boncsarovszky Péter mesélt nekünk diákvezetőként szer-
zett helyi és országos tapasztalatairól, de mindenképpen kíváncsiak voltunk a „másik 
oldalra” is, ezért egy diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus feladatairól és 
felelősségéről kérdeztük Deák Bélát. A Nemzeti Ifjúsági Tanács ernyőszervezetként 
országos szinten fogja össze az ifjúsági szervezeteket; a jelenlegi célokról, projektekről 
a szervezet elnöke, Hegedüs Zoltán beszélt lapunknak. 

Szemfülesebb olvasóinknak talán már feltűnhetett, hogy az előző NAT bevezetésekor 
indított rovatunk, a Van új a NAT alatt visszatért, hiszen most ismét aktuálissá vált 
a téma: elsőként Farkas Csaba és Lénárd András mutatják be az új digitális kultúra 
nevű tantárgyat.

Zökkenőmentes tanévkezdést, cikkeinkhez pedig kellemes kikapcsolódást kívánok!
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AKTUÁLIS

Az állami köznevelési intézmények fenntartói és ko-
ordinátori feladatait 2013 óta a Klebelsberg Központ, 
illetve annak elődje látja el. Mit tart a tankerületi 
rendszer pozitívumainak, milyen fejlesztések tör-
téntek az elmúlt időszakban, illetve milyen területe-
ken van szükség még további finomhangolásokra?

Először csak a fenntartás került kötelezően a tan-
kerületek jogkörébe. Ebben az időszakban még 198 
tankerület működött, ez 2017. január elsejével csök-
kent a mai 60 tankerületre. Óriási különbség az előző 
modellhez képest, hogy a tankerületek teljesen ön-
állóan és autonóm módon működnek. A mindennapi 
irányítási feladatok sem innen a központból történnek, 
a hatvan tankerület önálló gazdálkodási szervként, 
saját költségvetéssel működik. A 198 tankerületnek 
is volt vezetője, de gazdaságilag nem voltak önállóak, 
a jóváhagyások a központból történtek. Nem véletlen, 
hogy akkor még benne volt az Intézményfenntartó szó 
a nevünkben. Mi azt látjuk, hogy a mostani modell tel-
jesen jól működik, a pénz rendelkezésre áll a tankerü-
leteinknél. A szakmai döntések is náluk vannak, innen 
csak olyan esetekben történik bármilyen irányítás, ha 
valamit valóban egységesen kell kezelnünk az egész 
országban. 

A tankerületi igazgató tudja a legjobban felmérni azt 
is, hogy abból a költségvetési forrásból, ami a rendel-
kezésükre áll, mire van valójában szükségük. A költ-
ségvetési forrásokhoz természetesen hozzájönnek 
a különböző pályázati, főleg európai uniós pénzek is, 
amikkel a tankerületek pluszban gazdálkodhatnak. 
Ez elsősorban a konvergencia régiókat érinti, hiszen 
a hatvanból negyvenöt tankerületünk esik a konver-
gencia régiók valamelyikének a területére. Az elmúlt 
időszakban az oktatás területén, csak a konvergencia 
régiókban, mintegy 200 milliárd forint áramlott be, 

Új Nemzeti alaptanterv – 
A köznevelés megújulásának  
első lépcsőfoka
Interjú Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Központ (KK) elnökével, a Nemzeti 
alaptanterv (NAT) megújításáért felelős miniszteri biztossal

Szeptembertől három évfolyamon már a megújult NAT szerint kezdődik az oktatás. A szabályozók 
megújításának okairól, az új tantárgyak, az iskolaőrség szükségességéről és az iskolához fűződő 
szoros kapcsolatáról Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke számolt be lapunknak.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: MTI (Bruzák Noémi)

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN 
AZ OKTATÁS TERÜLETÉN, 
CSAK A KONVERGENCIA 
RÉGIÓKBAN, MINTEGY 

200 MILLIÁRD 
FORINT ÁRAMLOTT 
BE, ELSŐSORBAN 
INFORMATIKAI ÉS 

INFRASTRUKTURÁLIS, 
ILLETVE SZAKMAI 

MÓDSZERTANI 
FEJLESZTÉSEKRE. 
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elsősorban informatikai és infrastrukturális, illetve 
szakmai módszertani fejlesztésekre. Ez egy komoly 
összeg, amiből bővültek és szépültek az iskolák, illetve 
komoly módszertani fejlődés is történt. Negyvenötezer 
pedagógus kapott laptopot saját használatra, illetve 
a konvergencia régiók minden intézményébe került 
interaktív panel, amihez módszertani továbbképzés is 
társult, az infrastrukturális beruházásokon túl.

Az idei év első harmadában napvilágot látott a 2020 
szeptemberétől fokozatosan, felmenő rendszerben 
bevezetendő új Nemzeti alaptanterv, valamint 
az Oktatási Hivatal gondozásában elkészültek az új 
tankönyvek is. Milyen feladatok várnak még a pe-
dagógustársadalomra és az oktatásirányításra az új 
NAT és a hozzátartozó keret-, illetve helyi tantervek 
kapcsán?

Idén szeptembertől az első, az ötödik és a kilencedik 
osztályok már az új tantervek alapján kezdik meg 
a tanévet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezekben 
az osztályokban a NAT és a kerettantervek alapján 
a pedagógusoknak el kellett készíteniük a helyi tan-
terveket, órahálókat. Információim szerint ezzel 
a feladattal minden intézmény időben elkészült. Ebből 
az óraháló az, ami talán leginkább meghatározó. Ebben 
tervezik meg ugyanis, hogy egy iskola miként csoporto-
sítja az órákat, milyen emelt szintű órákat indít, illetve 
hogyan használja fel a szabadon választható órakeretet. 
Semmiképp sem az volt az elvárás, hogy dobjuk el azt, 
ami jól működik. Úgy hallottam, először felmerültek 
aggályok, hiszen minden évfolyamon történt valami-
lyen szintű óraszámcsökkentés, volt, ahol több, volt, 
ahol kevesebb. Azonban már az látszik, hogy mindenki 
meg tudja valósítani a saját profiljához igazodó okta-
tást. A bevezetésnél figyelembe kellett venni az új NAT 
kimeneti szabályozását, ami a tanulási eredményekben 
valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a kerettantervek fej-
lesztési feladatokat, javasolt tevékenységeket tartal-
maznak, ehhez kellett az iskoláknak hozzáigazítaniuk 
a helyi tanterveket.

Nem gondolom, hogy a megújult NAT miatt alapjaiban 
változna meg az oktatás. Tartalmi tekintetben a tan-
tárgyak többségénél a lexikális tudás terén történt 
csökkentés. Ez azt a célt szolgálja, hogy olyan használ-
ható tudást adjunk a gyerekek kezébe, amivel könnyebb 
az iskolatípusok vagy munkahelyek közötti váltás. Ma-
napság nem lehet azt mondani, hogy ha valaki eldönti 
14-15 évesen, hogy mi akar lenni, akkor azt a munkát 
az élete végéig fogja végezni. Ezért fontos, hogy tény-
legesen olyan – kompetencia- és ismeretalapú – tudást 
adjuk a gyerekek kezébe, amivel megkönnyítjük szá-
mukra ezeket a folyamatokat. Meg kellett találni a kö-
zéputat, hogy a tantervek tartalmazzanak lexikális és 
tapasztalatalapú ismereteket is. Itt fontosnak tartom 
kiemelni a természettudományokat, ahol az volt a cél, 
hogy tapasztalatalapú ismeretszerzés történjen, hiszen 
tudjuk, hogy ezek nem sorolhatók a legnépszerűbb tan-
tárgyak közé. Pedig a természettudományok közé – és 
ezt nem azért mondom, mert matematika−fizika szakos 
tanár vagyok – nagyon szép és izgalmas tudományágak 
tartoznak. Sok mindennel fel lehet kelteni a gyerekek 

érdeklődését, ezért az volt a célunk, hogy olyan mód-
szertani elemeket válasszunk, amivel valóban el tudjuk 
ezt érni.

Miért volt szükséges a NAT felülvizsgálata és módo-
sítása? Mit tart az új tartalmi szabályozó legfonto-
sabb újdonságainak?

Az egyik fő indok volt, hogy nagyobb teret adjunk a ta-
nároknak. Vannak, akik azt mondják, hogy túlságosan 
leíró lett a NAT; szerintem korábban jóval leíróbb volt, 
most nagyobb szabadsága van a tanároknak. Azt sosem 
szabad szem elől téveszteni, hogy bármit is írunk le, 
a tanítás a tanáron múlik. Azt szeretnénk elérni, hogy 
a különféle módszertani elemekben, mint például a 
kooperatív munkaszervezésben, a projektmunká-
ban vagy az IKT-eszközök használatában történjen 
előrelépés. Ezeket a felsorolt célokat segítik elő az új 
tantárgyak is. Döbbenten szoktam olvasni a híreket, 
miszerint megszűnt Magyarországon az informatika-
oktatás. Aki kézbe vette és elolvasta a NAT-ot, az pon-
tosan láthatta, hogy nem megszűnt, hanem még inkább 
előtérbe került az informatikaoktatás. Nem véletlenül 
lett az új, harmadik osztálytól induló tantárgy neve 
digitális kultúra. 

Ennek a tantárgynak a keretei között nem egyszerűen 
a számítástechnikai eszközök ki- és bekapcsolását, 
az alapvető alkalmazások működését tanítjuk, hanem 
ahol igény van rá, ott a robotikától kezdve a progra-
mozásig széles palettán lehet digitális ismereteket 
szerezni. Kiemelendő, hogy minden tantárgy kerettan-
tervében van a digitális kompetenciák fejlesztésével 
kapcsolatos fejlesztési elvárás. Szintén új tantárgy 
az állampolgári ismeretek, aminek a célja, hogy olyan 
gyakorlati, az életben hasznosítható ismereteket adjon 
a nyolcadikos, illetve tizenkettedikes diákoknak, mint 
a pénzügyi tudatosság, a fenntarthatóság, a környezet-
tudatosság, vagy az ország társadalombiztosítási, okta-
tási, szociális rendszerének a működése. Nagyon fontos 
hangsúlyozni, hogy ez nem történelem. Meg szokták 
tőlem kérdezni, hogy ki tanítsa, szerintem ugyanúgy 
tudja egy reálszakos, mint egy humán szakos tanár is 
tanítani. Sőt, én azt várom el, hogy minden pedagógus 
legyen tisztában azokkal a dolgokkal, amit ez a tantárgy 
tartalmaz.

Mit érdemes tudni a természettudományos tantár-
gyak oktatásáról?

Az új tantervek alapján hetedik osztálytól felfelé nyílik 
mód arra, hogy a tanárok integráltan oktassák a termé-
szettudományos tantárgyakat. Kilencedik és tizedik 
osztályban azonban óriási elvárás volt, hogy minden-
képpen külön jelenjen meg a tantervben a fizika, a kémia 
és a biológia. A földrajz eddig is megállt önmagában, 
hiszen egyszerre csatolható mind a természet-, mind 
pedig a társadalomtudományokhoz. A hosszú távú cél 
mindenképpen az, hogy egyazon szemlélet jellemezze 
a természettudományokat, aminek az eredménye-
ként lehetne egy tantárgyként oktatni. Ha megnézzük 
a NAT-ot és a kerettanterveket, akkor már most is szin-
te ugyanazokat a címszavakat látjuk minden termé-
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szettudományos tantárgy esetén. Ilyen például az ener-
giagazdálkodás, a környezettudatosság, az egészséges 
életmód témaköre, amelyek megjelennek a fizika, a ké-
mia és a biológia kerettantervekben is. Ezzel a szemlé-
lettel, egy hosszabb folyamat eredményeképpen lehetne 
egyben kezelni ezeket a tudományágakat. Ez több 
országban is így van, de jelenleg minden további nélkül 
lehet külön-külön is oktatni a tantár gyakat.

Az idei nyáron ottalvós táborok formájában ugyan 
nem, de napközis táborok megvalósításával tovább 
folytatódott az Erzsébet-program. Az iskolákban 
megvalósuló táborok lebonyolításában a pedagó-
gusok mellett a tanár szakos egyetemi hallgatók is 
feladatokat vállalhatnak. Mik a tapasztalatok ezzel 
kapcsolatban, milyen arányban kívánják a hallgatók 
ebben a formában teljesíteni a közösségi pedagógiai 
gyakorlataikat?

Az idei év különlegessége, hogy a táborok helyszínét 
az iskolák adták, így a tankerületek nagyobb részt 
vállaltak a szervezésben és a lebonyolításban, mint 
korábban, de ez ebben a helyzetben így természetes. 
Az elmúlt időszakban sok szülőnek elfogyott a szabad-
sága, ezért arra számítottunk, hogy több gyerek veszi 
igénybe nyáron az iskolákat, akár valamilyen tábor 
vagy foglalkozás, akár ügyelet miatt. A koronavírus 
okozta megbetegedéshullám szerencsére nem volt ak-
kora, mint amekkorára korábban számítottunk, tehát 
mind az Erzsébet-táborok, mind pedig az ügyeletek 
fennakadás nélkül, zökkenőmentesen zajlottak. 

A köznevelési törvény tavaszi módosításával lehe-
tőség nyílt az iskolaőrség felállítására. A tanulók és 
a pedagógusok, valamint az intézmények biztonsá-
gáért felelő szervezet a Belügyminisztérium, azon 
belül a rendőrség kötelékébe fog tartozni. Milyen 
kapcsolatuk lesz a köznevelési intézményekkel és 
a Klebelsberg Központtal? Hogyan készülnek fel 
a szeptembertől várható feladataikra?

A mi feladatunk volt felmérni, mely intézményekben 
van igény az iskolaőrségre. A tankerületek egyeztet-
tek az intézményvezetőkkel, és ez alapján jelölték ki 
az iskolákat, vagyis nem volt olyan intézmény, amely 
ne jelezte volna a részvételi szándékát. Az iskolákat 
senki sem kötelező jelleggel írta be ebbe a programba, 
ez tényleg mindenhol megbeszélés tárgya volt. A rend-
őrségnél létezik olyan nyilvántartás, ami számba veszi, 
hogy melyik iskolákba kellett gyakran kiszállni, mely 
iskolákból volt a gyerekeknek több rendőrségi ügye. 
Az intézményi egyeztetést követően elküldtük a prog-
ramba jelentkező iskolák listáját a rendőrségnek, így 
látható lett, hogy mennyire fedi egymást a két lista. 
Ez alapján alakult ki az a közel félezer intézmény, ahol 
szeptemberben megkezdődik az iskolaőrök munkája. 
Ezeknek az iskoláknak a kisebbik fele az összességében 
jóval kevesebb intézménnyel rendelkező szakképzéshez 
tartozik. Ez alapvetően rendben is van, hiszen a szak-
képzési intézményekben tanuló idősebb korú fiatalok-
nál gyakoribbak és komolyabbak lehetnek a fegyelme-
zési problémák.

AZ EGYIK FŐ INDOK 
VOLT, HOGY NAGYOBB 

TERET ADJUNK 
A TANÁROKNAK.
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Közismert, hogy a szakmai és tudományos trendek 
változása miatt folyamatos a köznevelés rendszeré-
nek felülvizsgálata és megújítása. A NAT és a ke-
rettantervek, valamint a tankönyvek megújítását 
követően milyen változások várhatók közép-, vagy 
akár hosszú távon a hazai köznevelésben?

Nagyon fontos, hogy nőjön a tanárok presztízse. Ezt 
nem csak és kizárólag anyagi téren értem. Természe-
tesen azt is szeretném, hogy a tanárok anyagi megbe-
csültsége is nagyobb legyen, de az sem mindegy, hogy 
a társadalom megbecsüli-e őket. A tantermen kívüli 
digitális munkarend hónapjai alatt lehetséges, hogy 
több szülő szemében is nőtt a tanárok presztízse, mivel 
látták, hogyan működik egy tanóra, illetve mennyi 
mindent tesz egy pedagógus. Véleményem szerint át 
kell alakítani a tanárképzést is, máshova kell helyez-
ni a hangsúlyokat. Olyan módszertani elemekre kell 
összpontosítani, amelyek illeszkednek a tartalomsza-
bályozókban megfogalmazott célokhoz, elvárásokhoz. 
A pedagógushallgatókat már a képzés első felében is 
szükséges az iskolák közelébe vinni, hogy megismerjék 
a tanárokat, az iskola működését. A köznevelés rend-
szerében folyamatos megújulást érzékelek, aminek 
egyik lépése a NAT megújítása. Nem gondolom, hogy 
a NAT-nak vagy a tartalmi szabályzóknak száz évre 
kéne szólniuk, hiszen a világ folyamatosan változik. Ma 
sokkal fontosabbak lettek például a digitális kompeten-
ciák vagy a természettudományok. E felé kell mozdulni, 
követni kell a trendeket. Ugyanilyen dinamikus válto-
zást érzek a szakmák területén is. Előfordulhat, hogy 
a szakma, amit a diák választ az iskolában, már nem is 
létezik, mire kikerül onnan. Éppen ezért nem mindegy, 
hogyan tudjuk úgy alakítani az oktatást, hogy minél 
gyorsabban tudjon váltani az ember. Olyan tudást kell 
nyújtani – akár a szakképzés területén is –, amivel rea-
gálni lehet a munkaerő-piaci változásokra.

Én alapvetően egyetértek a programmal, ha terv 
szerint fog működni, akkor azzal nincsen semmi gond. 
Annak idején az iskolarendőrrel szemben is sokaknak 
volt averziója, aztán mégis úgy tűnik, hogy segítettek 
a kábítószerek iskolai térnyerésének megfékezésé-
ben, vagy például tanévkezdéskor ügyeltek a gyerekek 
biztonságos közlekedésére. Idővel mindenki megszokta 
a jelenlétüket. Az iskolaőr program egyértelmű célja 
az a társadalmi elvárás, hogy mind a gyerekek, mind 
a pedagógusok biztonságban legyenek. Természetesen 
az iskolaőrség nem önmagában álló megoldás az iskolai 
agresszió megszüntetésére. Gyakran halljuk, hogy mű-
ködjön több helyen iskolapszichológus. Az utóbbi évek-
ben egyre több helyen áll rendelkezésre ilyen szakem-
ber, a nagyobb iskolákban szinte mindenhol, a kisebb 
iskolák esetében pedig több intézménynek összevontan 
érhető el a pszichológusi segítség. Nagyon fontos, hogy 
az iskolaőrök és a pszichológusok az iskola vezetésével 
és dolgozóival megfelelően tudjanak együttműködni. 
A felmerülő problémás helyzeteket nyilván nem erőből, 
nem hatalomból kell megoldani. Egy olyan kapcsolat-
nak kell kialakulnia, amiben a pedagógusok érzik, hogy 
ez az intézkedés az ő helyzetükön segít, a gyerekek nem 
engedhetnek meg maguknak bármit az intézmények-
ben. Az elmúlt időszakban nem egy és nem kettő olyan 
felvétel került nyilvánosságra, ahol a pedagógus véd-
telen volt, nem tudott semmit sem tenni, ha tett volna, 
akkor pedig őt jelentik fel. Ezt a helyzetet mindenkép-
pen kezelni kell.

Elnök asszony harmincéves aktív tanári tapaszta-
lattal rendelkezik. Hiányzik a tanterem, a fizika és 
a matematika oktatása?

Jelenleg is tanítok a volt intézményemben, ahol isko-
laigazgató voltam. Számomra mindig nagyon fontos 
volt a tanítás, illetve a tanulókkal és a szülőkkel való 
jó kapcsolat is. A gyerekektől mindent meg lehet tudni 
az iskoláról. Amikor igazgató voltam, akkor is a kö-
telező óraszám fölött tanítottam. Amióta a KK-ban 
vagyok, egy osztályba járok vissza tanítani. Az online 
oktatás időszakában – bár hivatalosan nem én taní-
tottam a csoportomat – tartottam velük a kapcsolatot 
és feladatot is adtam nekik. Ha nem tanítanék, akkor 
hiányoznának a diákjaim, a kollégák és az iskola világa 
is. Részt vettem a végzősök bankettjén, van, akit már 
elsős kora óta, tehát 13 éve tanítok. Több szempontból is 
jó, ha az ember közel marad az intézményhez: egyrészt 
látom a különböző reakciókat, másrészt a gyerekkekkel 
való kapcsolat még mindig a legelső. Az egész hetem 
legszebb része az a három tanóra, amit az iskolában 
töltök.
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Az óvodák, iskolák és a többi köznevelési intézmény működtetése 
olyan állami szolgáltatás, melynek igénybevétele nemcsak 
a családok, hanem az egész társadalom közös érdeke. 
Urbán Ferenc Ábelt, az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási 
Főosztályának vezetőjét egyebek mellett arról kérdeztük, hogy 
a KIR-nek nevezett óriási adatbázisrendszer pontosan mit is 
tartalmaz, és miként segítheti az oktatási, nevelési ágazat 
különböző színterein zajló mindennapi munkát − óvodától 
egyetemig.

Szöveg: Ambrus Balázs

Mióta gyűjt és szolgáltat adatokat a KIR-nek nevezett hatalmas közne-
velési adatbázis?

A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) 2000 óta létezik, köznevelési, 
igazgatási és statisztikai adatokat gyűjt, melyekkel az oktatáspolitika, az okta-
tásirányítás szakmai programjait támogatja. Az Oktatási Hivatalnak (OH) egy 
hatalmas szerverparkja van Győrben, ahol mintegy 6000 intézmény, 14.000 
feladatellátási hely adatai szerepelne és akár egyszerre 30-40.000 felhaszná-
ló is dolgozik a rendszerben, különösen az októberi köznevelési statisztikák 
összeállításának időszakában. Az egész tanév során zajlik az adatszolgáltatás, 
a mi feladatunk egyebek mellett az, hogy a rendszerben valóságot tükröző, nap-
rakész adatok legyenek. 

A fenntartó szerinti szétválást követően mi történt a szakképző intéz-
mények nyilvántartásával?

2020. július elsejétől a szakképzést folytató intézményeknek a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) keretén belül saját Szakképzési 
Információs Rendszerük (SZIR) van. Közülük egyes intézmények köznevelési 
feladatot is ellátnak, ez esetben a fenntartónak el kell dönteni, hogy a képzés 
jellegéből adódóan melyik nyilvántartásban szerepeljenek. Szükséges tehát, 
hogy ez a két nyilvántartási rendszer kommunikáljon egymással. Ennek példá-
ul a szakképzési intézményekben zajló érettségiztetésnél van jelentősége, amit 
az OH szervez, de említhetném a kompetenciamérések folyamatát is. 

Hogyan történik a KIR-be beérkező adatszolgáltatás?

A KIR törzsnyilvántartásába a fenntartók, illetve az intézmények szolgáltatnak 
adatot. Minden intézményben vannak tanügyhöz értő kollégák, iskolatitkárok, 
a KIR-be történő adatszolgáltatást a gyakorlatban ők végzik, az itteni kollégák 
pedig megvizsgálják, hogy az intézmények szakmai alapdokumentumai szerint 
ezek átvezethetők-e az adatbázisba. Kapcsolatban állunk az Államkincstárral 
(a költségvetési intézmények adatait innen is kapjuk) és a kormányhivatalokkal 

Információkkal  
a köznevelés szolgálatában
Fókuszban a Köznevelési Információs Rendszer
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(ahol a nem állami intézmények adatait vezetik, működési engedélyeiket kiad-
ják), így – szükség esetén – a tőlük származó adatok alapján validáljuk a hoz-
zánk beérkező kérelmeket. A KIR-be így bekerült adatokat az OH valamennyi 
feladatellátási területén, további ellenőrzés nélkül felhasználhatják. 

Hogyan épül fel a rendszer struktúrája?

A Köznevelési Információs Rendszernek három alapköve van: a köznevelési 
intézménytörzs, mely nyilvántartja az óvodákat, iskolákat, kollégiumokat, pe-
dagógiai szakszolgáltatókat, szakmai szolgáltatókat. Emellett fontos szerepet 
kapott az elmúlt időszakban a gyermek, tanulói központi nyilvántartás, mely 
tartalmazza valamennyi Magyarországon köznevelésben részt vevő gyermek, 
tanuló adatát, s lehetőséget biztosít arra, hogy az iskoláztatási támogatásokhoz 
vagy az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságokhoz az Oktatási Hiva-
tal automatikusan jelentse a juttatásra, szolgáltatás igénybevételére jogosultsá-
gokat; így a szülőknek, intézményeknek már nem kell külön jelenteniük a jogvi-
szonyok változását az igazgatási szerveknek. A gyermek, tanulói nyilvántartás 
mellett a KIR tartja nyilván valamennyi pedagógus személyes és tanügyi adatát 
is, mely kiemelt jelentőségű a pedagógusok előmeneteli rendszerének működ-
tetésében, a pedagógusminősítési eljárások szervezésében. Az intézménytörzs, 
a személyek nyilvántartása mellett a harmadik fontos KIR-nyilvántartás 
a minden év októberében lebonyolított köznevelési statisztikai adatgyűjtés, 
mely során két hét alatt több mint 14 ezer köznevelési feladatellátási hely ad 
meg szinte minden részletre kiterjedő statisztikai adatokat az intézmények 
előző évi (ún. beszámolási), illetve az aktuális tanévi (ún. nyitó) adatairól.

Kik a legjelentősebb adatfelhasználók?

Ez a kör nagyon széles. Benne vannak a minisztériumok mint a köznevelési 
ágazat humán és infrastrukturális fejlesztéseinek projektgazdái (melyek ezen 
adatok alapján döntik el például, hová kell wifit telepíteni, hol kell fejleszteni 
a számítógépparkot. Mellettük természetesen ott van a Központi Statisztikai 
Hivatal, illetve az EUROSTAT, de az OECD időszakos nemzetközi kiadványai-
hoz szükséges, oktatást érintő alapadataik is innen származnak. Jelentős kört 
ölelnek fel a közérdekű adatigénylések is. 

Hogyan döntik el, hogy mely adat hozható nyilvánosságra? Tudjuk, 
hogy a rendszer nagyon sok szenzitív adatot is tartalmaz.

Az intézménytörzsi adatok, például, hogy melyik iskolának ki az igazgatója, hol 
a központja, közérdekből nyilvános adat. Évente 1000-1200 ilyen jellegű adat-
igénylés történik. A hivatal 2005 óta vezeti a tanulók nyilvántartását, 2012 óta 
az óvodások is ide tartoznak, jelenleg 1,5 millió gyermek adata található a KIR-
ben. A 3. életév betöltését követő szeptemberben már kötelező a gyerekeket 
óvodába adni. Erről idén áprilisban küldtünk is az érintett családoknak levelet. 

Ha mégsem viszik a gyereket óvodába, akkor milyen adatot szolgáltat 
a KIR és kinek?

Első körben szólunk a szülőknek, hogy vinni kell, ezzel párhuzamosan átadjuk 
a kötelező felvételt biztosító óvodáknak és a fenntartóiknak a körzetesen hoz-
zájuk tartozó gyerekek adatait. Tegyük hozzá, indokolt esetben lehet kérelmez-
ni a járási hivatalnál, hogy 4 éves korig kitolódjon ez a kötelezettség. Leggyak-
rabban óvodára való éretlenség indokával, illetve külföldi tartózkodás miatt 
nem íratják be a szülők a gyermekeiket. Egyébként külföldön is lehet az óvodai 
és tankötelezettséget teljesíteni, de ezt itthon be kell jelenteni. 

Mi a következő lépés?

Ha az óvoda megkeresése után sem történik meg a beiratkozás, akkor az OH 
jelzi az illetékes járási hivatalnak, aki ismét felszólítja a szülőt. Ha ez is 
eredménytelen, akkor kezdeményez csak szabálysértési eljárást az Oktatási 
Hivatal. Idén január 1-étől vezetjük csak az óvodakötelezettségi nyilvántartást, 
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korábban szétoszlott a nyilvántartásuk a jegyző és a járási hivatalok között. 
Mostantól ez egységes, és összekapcsolódik a gyermekek jogviszony adataival, 
illetve a Belügyminisztérium személyi és lakcímnyilvántartó adatbázisával 
is. Ez alapján már gyanítható, hogy ki, miért nem jár oktatási, nevelési intéz-
ménybe. Nagyon sok esetben a mulasztás hátterében sajátos nevelési igényű 
gyermek, illetve külföldi tartózkodás áll. Évente az esetek 2-3%-ában merül fel 
valamilyen probléma járási hivatali szinten, a rendőrséghez mint szabálysér-
tési hatósághoz néhány száz eset kerül. Szerencsére a központi nyilvántartás 
lehetővé teszi, hogy egyetlen gyermek se „vesszen el”.

Mikor kapják meg a gyermekek az oktatási azonosítószámukat?

Először megkapjuk a személy- és lakcímnyilvántartásból a 3 évesek listáját. 
Ekkor adjuk ki az oktatási azonosítószámokat, még azoknak is, akik külföldön 
vannak.

Mi olvasható ki ebből a számsorból?

Az elején a néven, lakcímen és az illetékességén kívül (hogy hol van az óvodai 
kötelezettsége) még semmi. Amint a gyermeket beíratják egy óvodába, on-
nantól kezdve azonban az életútját egészen akár a felsőoktatásig végig tudjuk 
követni, sőt, ha pedagógus lesz, akkor is ezt a számot viszi tovább. Tartalmazza 
a megszerzett végzettségeket is, ezek azonban már védett adatok, csak a jogsza-
bályban meghatározott kör számára adhatók ki. A kompetenciaméréseken szü-
letett eredményeket pedig egyenesen álnevesített titkosítással tarhatjuk csak 
nyilván. A tanulmányi előmenetel adatait nem gyűjtjük, de látjuk, ha a pályaív 
megszakad. Ezek összegzéséből a lemorzsolódási arányok jól kimutathatók. 
Ezzel összefüggésben az iskolák szintjén megjelenő problémákat igyekszünk 
detektálni. Igazgatási jellegű adatot is tartalmaz az oktatási azonosító, ilyen 
a hátrányos helyzet vagy a beilleszkedési, magatartási nehézség.

A külföldön élő gyermek szülei csak nyilatkoznak arról, hogy eleget tesznek 
az óvodáztatási, iskoláztatási kötelezettségnek, de adatokat onnan nem gyűj-
tünk, mert hiányzik a célhoz kötöttség.

A KIR felületén történik a pedagógusminősítési portfóliók és pályáza-
tok kezelése. Az oktatás színvonalának emelését ez, vagy a tanfelügye-
leti ellenőrzés szolgálja? 

A pedagógusminősítési rendszer működtetése az OH feladata, ezt a szakmai 
programot támogatja adatokkal a KIR. Az előmenetelük során, az egyes beso-
rolási fokozatok határpontjain vannak minősítési vizsgák, ezekre kell a peda-
gógusoknak jelentkezniük. Az új besorolási fokozatok: gyakornok, pedagógus 1, 
pedagógus 2, mesterpedagógus és kutató tanár. A jogszabály rendelkezik arról, 
hogy mikor kell ezeket abszolválni. Az itt megszerezhető fokozatok a bérezésre 
is hatással vannak, miközben a pályán eltöltött idő alapján, a bértábla szerint is 
lépnek előre. Már 8.000 mesterpedagógusunk van és 150-200 kutató tanár, ami 
azt jelenti, hogy sokan vesznek részt ebben a minősítési rendszerben. Ez a jövő 
iránya.

Ezzel párhuzamosan működik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, közkeletű 
nevén a tanfelügyelet, ami a múltból visszahozott, de megújított gyakorlat. 
Meglehetősen komplex tevékenység, melynek része az önértékelés is, de szeret-
ném többszörösen aláhúzni az ösztönző, támogató jellegét. A rendszer akkor 
működhet hatékonyan, ha a minősítési rendszerben a pedagógusok proaktívan 
vesznek részt, a hivatal pedig arra törekszik, hogy se a minősítés, se a tanfel-
ügyelet ne szükséges rutin, valamiféle adminisztratív dolog legyen. Az a cél, 
hogy a folyamatosan képzett szakértők, illetve szaktanácsadók által valódi 
szakmai súlyt és megfelelő támogatást tudjunk adni a köznevelési intézménye-
inkben zajló pedagógiai munkának.
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A 2020/2021-es tanév 
fontosabb napjai (kivonat)
Összeállította: Indri Dániel Janisz

Forrás: A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet (Magyar Közlöny, 187. szám)

Színkódok, jelölések, rövidítések:
 A tanév főbb időpontjai, szünetek
 TÉMAHÉT, TÉMANAP – Az EMMI által javasolt témahetek és témanapok kitűzött időpontjai
 DIFER, NETFIT, MÉRÉS – Mérésekkel, felmérésekkel, értékelésekkel kapcsolatos időpontok, feladatok
 ARANY – Az Arany János programokkal kapcsolatos események, feladatok
 VIZSGA – A felvételi és érettségi vizsgákkal kapcsolatos események, feladatok

Piros betű – ünnepek, munkaszüneti napok, valamint ledolgozandó munkaszüneti napok
OH – Oktatási Hivatal 

DÁTUM KÓD TEVÉKENYSÉG

Szeptember 1. Első tanítási nap

Szeptember 10-ig ARANY Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi 
Programba történő jelentkezésről.

Szeptember 21. – 
október 12.

MÉRÉS Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamos 
tanulók számára

Szeptember 25. TÉMANAP Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek 
témanap (Magyar Diáksport Napja)

Szeptember 30-ig VIZSGA Az OH a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

Október 9-ig DIFER Az iskola felméri azon első évfolyamosok körét, akiknél indokolt a 
DIFER-vizsgálat.

Október 16–26. VIZSGA Őszi írásbeli érettségi vizsgák

Október 20-ig VIZSGA A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – az OH által közzétett közleményben foglaltak 
szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi 
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a 
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Október 23. ÜNNEP Október 23. (péntek) – nemzeti ünnep

Október 22-ig DIFER Az iskola jelenti az OH-nak a DIFER-vizsgálatban érintett tanulók 
létszámát.
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Október 23. – november 1. Őszi szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), 
a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

Október 31-ig VIZSGA Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről.

November 12–27. VIZSGA Őszi szóbeli érettségi vizsgák

November 16-ig VIZSGA Az OH közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 8. évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 
jegyzékét.

November 20-ig MÉRÉS Az iskola megküldi az OH részére a május 19-i idegen nyelvi 
méréshez, a május 26-i országos méréshez, valamint a május 12-i 
célnyelvi méréshez szükséges adatokat.

December 4-ig DIFER DIFER-mérés, 1. évfolyam

December 4-ig VIZSGA A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása 
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

December 11-ig ARANY Pályázatok benyújtása az Arany János Tehetséggondozó Programra

December 9-ig VIZSGA A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jelentik az 
OH-nak a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők 
alapján a feladatlapigényüket.

December 12. ÜNNEP Szombati munkanap (december 24., csütörtök ledolgozása)

December 21. – január 1. Téli szünet
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
December 25–26. (péntek-szombat) – karácsony
Január 1. (péntek) – újév

Január 11. – április 23. NETFIT A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT), 
5–12. évfolyam

Január 20-ig ARANY Pályázatok benyújtása az Arany János Kollégiumi Programba

Január 22-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

Január 22. Az első félév vége

Január 23. VIZSGA Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára.
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DÁTUM KÓD TEVÉKENYSÉG

Január 29-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin 
részt vett tanulókkal.

Január 29-ig Az iskola értesíti a tanulókat/szülőket az első félév tanulmányi 
eredményeiről.

Február 8-ig VIZSGA A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények az OH által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 10-ig ARANY Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra 
benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes 
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – 
értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 
iskolákat.

Február 19-ig VIZSGA Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az 
OH-nak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről 
a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a 
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot az OH-nak.)

Február 23. – március 12. VIZSGA Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

Március 1–5. TÉMAHÉT „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Március 16-ig VIZSGA A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.

Március 15. ÜNNEP Március 15. (hétfő) – nemzeti ünnep

Március 22–26. TÉMAHÉT Digitális Témahét

Március 22–23. VIZSGA A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

Március 24-ig VIZSGA Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 
tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni az OH-nak.

Március 26-ig VIZSGA Az OH elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

Április 9-ig VIZSGA Az OH a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 
jelentkezettek listáját.

Április 14-ig VIZSGA A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 
megküldi az OH-nak.

Április 15–16. Beiratkozás az általános iskolákba

Április 1. – április 6. Tavaszi szünet
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 7. (szerda).
Április 3. (péntek) – nagypéntek
Április 4–5. (vasárnap, hétfő) – húsvét
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Április 19–23. TÉMAHÉT Fenntarthatósági Témahét

Április 23-ig VIZSGA Az OH kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).

Április 30-ig VIZSGA A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak.

Április 30. Utolsó tanítási nap a középfokú vagy szakképzési iskolák utolsó, 
befejező évfolyamán.
A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató 
szakiskolákban: május 31.

Május 3–25. VIZSGA Írásbeli érettségi vizsgák

Május 10–21. VIZSGA Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 
eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 
vettek fel.

Május 10. – augusztus 31. VIZSGA A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Május 12. MÉRÉS A két tanítási nyelvű általános iskolákban célnyelvi mérés, 6. és 8. 
évfolyam

Május 21-ig VIZSGA A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a 
felvételi kérelmekről.

Május 19. MÉRÉS Idegen nyelvi mérés (angol, német), 6. és 8. évfolyam

Május 24. ÜNNEP Pünkösd (hétfő)

Május 26. MÉRÉS Országos mérés, értékelés (szövegértés, matematika), 6., 8. és 10. 
évfolyam

Május 28-ig NETFIT Az iskola feltölti a NETFIT-rendszerbe a mérés eredményeit.

Június 1-ig VIZSGA A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 
befejezése a fenntartónál.

Június 6. ÜNNEP Pedagógusok napja

Június 3–25. VIZSGA Szóbeli érettségi vizsgák

Június 11-ig MÉRÉS Az iskola megküldi az OH-nak a május 19-i idegen nyelvi mérésben, 
valamint a május 12-i célnyelvi mérésben részt vett tanulók és 
intézmények adatait, továbbá az eredményeket közzéteszi saját 
honlapján.

Június 15. Utolsó tanítási nap

Június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba
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A tanévkezdés 
lelki kihívásai
Interjú Csabai Krisztinával, a PPKE BTK Fejlődés- 
és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék vezetőjével
Az iskola elkezdése, a szintek közötti váltás, vagy akár csak a nyári 
szünidőből történő visszarázódás jelentős kihívásokat jelenthet az egész 
család számára. Különösen igaz lehet ez az idei, a tavaszi tantermen kívüli 
digitális tanrendet követő tanévkezdés esetében. A felmerülő problémák 
lélektani hátterét és a lehetséges megoldási módszereket Csabai Krisztina 
pszichológus mutatja be.

Szöveg: Dallman Kristóf

Az óvoda után az általános iskolába, majd ezt követően a középiskolába lépés 
mindenképpen izgalmas, egy új életszakasz kezdete. A gyermekek változásra adott 
reakciói azonban eltérőek lehetnek. Milyen kihívásokkal kell megküzdenie a gyer-
mekeknek az oktatási szint változásakor?

A fejlődéslélektanban jelenleg bio-szocio-pszichológiai modellek uralkodnak, a csa-
ládokról rendszerszemléletben gondolkodunk. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a gyermek 
a család részeként jelenik meg, akit meghatároznak a biológiai sajátosságai. A pszicho-
lógiai változások a biológiai érés következményei, a lélek leköveti a testi változásokat. 
A biológiai és pszichés változások általában a gyermekek társas helyzetét is megváltoz-
tatják, az iskolai csoportosulások jellege megváltozik az intenzív fejlődési periódusok-
ban. Mindezekből következtethetünk arra, hogy az oktatási szint megváltozása a szülők 
számára is kihívásként értelmezhető. Ha a szülő nem képes az oktatási szint kihívásait 
kezelni, a gyermeknél viselkedési és pszichés problémák jelenhetnek meg. A gyerme-
keknek elsősorban a szülőkben megjelenő érzésekkel és gyermekkori élményeikkel kell 
szembenézniük. A szülők első nehézségei az alapfokú szakaszba lépésnél, a beiskolá-
zással kezdődnek. Olyan kérdések fogalmazódnak meg bennük, hogy melyik iskola áll 
legközelebb a család által fontosnak tartott értékekhez, hol lesz jobb helye a gyermeknek. 
Már az iskolakezdés előtt aktiválódhatnak azok a félelmek, melyek a rendszemléleti 
megközelítés alapján kiindulópontot jelentenek a gyermekek számára.

A szülői mintákon túl az alapfokú oktatási szintre való belépésnél a gyermek biológi-
ai érettsége alapvető: elbírja-e az iskolatáskát, képes-e a figyelmét fókuszálni, milyen 
az emlékezeti teljesítménye. Amennyiben az agyi érés megfelel az iskoláskori követelmé-
nyeknek, a szülői elvárások szerepe is megváltozik: önállóbbnak tekinthetik a gyermeke-
ket. Ez azt jelenti, hogyha a gyermeket kicsinek, sebezhetőnek és védtelennek látja a szü-
lő, vagy érzelmileg önállótlannak ítéli, netán félti a társas szituációktól – hangsúlyozom, 
hogy ebben semmi tudatos elgondolásnak nem kell lennie –, a gyermek önállósága és 
autonómiája sérülhet, akár szorongásos tünetek is megjelenhetnek. Ez megnyilvánulhat 
olyan viselkedési tünetekben, ami az adott fejlődési szinttől elmarad vagy korábban már 
meghaladott volt. Súlyosabb esetekben iskolafóbia és szociális szorongás jelenhet meg. 
Az iskolafóbia a szorongás speciális formája, mely kifejezetten az iskolai környezetre 
összpontosul és viselkedési problémákban mutatkozik meg. Amint a fenyegetettség 
elmúlik, a tünetek megszűnnek. Iskolafóbia esetén a gyermek nem kel ki az ágyból, sír, 
zokog, könyörög, hogy elkerülhesse aznap az iskolát, akár még azzal is fenyegetőzik, hogy 
öngyilkos lesz. Idősebb gyermek esetében, bár elindul otthonról, az iskolába mégsem 
megy be. Az iskolában visszahúzódik, fél, a tanító közelében marad. 
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Alapfokú oktatási szintnél inkább a szeparációs szorongáshoz kapcsolódó tünetek jelen-
hetnek meg, mint az otthonmaradás és a szülő közelségének igénye, a középfokú oktatási 
szintre való lépésnél inkább a teljesítményszorongás és a szociális fóbia tünetei mutat-
kozhatnak meg. A középfokú oktatási szintre való belépésnél nehézség lehet a tanárvál-
tások kezelése. Az osztályközösséghez való alkalmazkodás mindkét korosztályt érinti. 
Itt ki kell térnünk olyan iskolai rizikótényezőkre, mint a kortársbántalmazás, szociális 
izoláció (kiközösítés), érzelmi elutasítás a kortársak és akár a pedagógusok részéről. 
A középfokú oktatási szintre való lépésnél a túlterhelés nehézségei szintén a feljebb 
felsorolt tünetekhez vezethetnek. Itt meg kell említeni az alacsonyabb társadalmi réte-
gekbe tartozó fiatalok leszakadásának veszélyét, mely az iskolaelhagyásokhoz vezethet. 
Nemzetközi példák alapján az iskolaelhagyásokat nyári programok kialakításával lehet 
csökkenteni, ezek erősítik a gyermekek kortársakkal és a pedagógusokkal való kapcso-
latrendszerét. 

Optimális esetben az alapfokú és középfokú szakaszba lépés kezelhetők a család tagjai 
számára, de nehézségek esetén az egész család érintetté válik. Ennek kezelése sokszor 
pedagógiai feladat, hiszen ha egy gyermeknek rendszeresen nincs kész a házi feladata, 
az nem csak a gyermek hibája. Sokszor pedagógiai hiba, hogyha ezt kizárólag a gyermek 
képességeire, tulajdonságaira vagy csak a szülők elhanyagoló bánásmódjára vezetik 
vissza.

Mit nevezünk pszichés iskolaérettségnek? Milyen módon lehet ezt lemérni, megál-
lapítani?

Az iskolaérettség fogalma elsősorban az alapfokú oktatási szint esetén értelmezhető, 
manapság azonban sokkal inkább használatos az iskolára való alkalmasság. Szemlélet-
váltás történt ugyanis az iskolai készségek kialakulásának fejlődését tekintve, az utóbbi 
fogalom jobban kifejezi azt, hogy az iskolába lépő gyermek személyiségének érettsége 
határozza meg leginkább azt, hogy mennyire képes alkalmazkodni az iskolában rá váró 
feladatokhoz. Az iskola ennélfogva nem csupán a tudás elsajátításának és a képességfej-
lesztésnek, hanem a személyiség fejlődésének is a színtere. Ne felejtsük el, hogy az első 
iskolai évek tapasztalatai a tanulási tapasztalatokra óriási hatással vannak, megha-
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tározzák a gyermek iskolai előmenetelét is. Amennyiben az iskolába lépés a megfelelő 
készségek kialakulása nélkül történik meg, és a szakemberek nem helyeznek hangsúlyt 
ezek korrekciójára már az első évben, annak hosszú távú következményei – pl. tanulási 
nehézségek, magatartási, beilleszkedési és pszichés problémák – lehetnek. 

Mindezek rámutatnak tehát arra, hogy az iskolaérettség összetett fogalom, nem a gyer-
mek egy-egy tulajdonságára, hanem a személyiség érettségére utal. Ahogy fent is láttuk, 
ezek magukba foglalják a testi érés jellemzőit, a pszichés fejlődést és a társas kapcsolatok 
kezelésére alkalmas tulajdonságok meglétét. A testi érettségbe beletartozik az általános 
testi fejlettség – magasság, súly, fogváltás, első alakváltozás, kezesség kialakulása −, és 
az idegrendszer érettsége – kis- és nagymozgások összerendezettsége, vizuo-motoros 
koordináció, téri-orientációs képességek megléte (térérzékelés, térben való tájékozódás, 
téri irányok ismerete), figyelem és emlékezeti (felidézés) képességek optimális szintje 
(pl. fejben tud tartani 2-3 dolgot, figyeli az instrukciót). A pszichés érettség kritériumai 
közé sorolható az értelmi fejlődés, a beszéd- és kifejezőkészség, a feladattudat, a moti-
váltság és az érzelmi érettség. Az értelmi fejlődés terén elvárható, hogy az iskolába lépő 
kisgyermek elkezdjen a valósághoz alkalmazkodva megjelenni – ez nem azt jelenti, hogy 
a mese nem képezi a szükségleteit, hanem azt, hogy a vágyak, szükségletek háttérbe szo-
rulnak, és elsősorban a megfelelés igénye vezeti a gondolkodását. 

Ehhez szükséges a figura-háttér megkülönböztetés, melynek kialakulása segíti a kis-
gyermeket abban, hogy egy komplex ingerből kiszűrje a lényegit. Sokszor nevezi a pszi-
chológia „radírkorszaknak” ezt az időszakot, mert az iskolába lépő kisgyermek gondolko-
dási és érzékszervi érettsége a látotthoz hasonlítja a saját produktumot, és addig-addig 
tökéletesíti azt, amíg majdnem ugyanolyanná nem válik, mint az eredeti, azaz pszicho-
lógiai értelemben megfeleltet − vagyis sokszor radíroz a kisgyermek pl. egy rajznál vagy 
írásnál. Megfelel és megfeleltet – oda-vissza ható folyamatok. Ezzel párhuzamosan 
képessé válik ok-okozati összefüggések felismerésére, kialakul a számfogalom. Ezen 
túl képes kifejezni szándékait – a beszéd tartalmassá és formailag tisztává válik, előbb 
gondolkodik és később cselekszik (pl. felteszi a kezét, majd megszólal), vagyis képes 
a késleltetésre, a mozgásigény akaratlagos leküzdésére, megjelenik a feladattudat és 
a monotóniatűrés, és emellett jelen van a motiváció a sikerre, teljesíteni akar. Mindezek 
a tulajdonságok a kisgyermekeket a csoport értékes tagjává teszik. Elfogadják a szabályo-
kat, vágynak az útmutatásra és elfogadják az irányítást, vagyis alkalmazkodnak egy-
máshoz és a pedagógushoz. Mondhatjuk, hogy az iskolába lépő gyermek önállósodik. 

Az iskolaérettségi vizsgálaton a gyermekkel folytatott egyéni és csoportos helyzeteken 
túl figyelembe veszik a szakemberek a szülőkkel folytatott interjúban közölt fejlődési 
adatokat és lépcsőfokokat, és az óvodapedagógusok által elkészített pedagógiai anam-
nézist is. A kisgyermekkel való egyéni vizsgálati helyzetek a gondolkodási, emlékezeti 
teljesítményt mérik. A csoportos helyzetekben mérhető a gyermek érzelmi érettsége, 
szociális alkalmazkodása, szociális problémamegoldási készsége. Az iskolaérettség 
felfogható úgy, mint egy önszabályozási mechanizmus, mely magába foglalja a szocia-
lizációs normákat, a gyermek figyelmi szabályozásának és a tanulói szerephez való alkal-
mazkodásának képességét. Az egészséges, kiegyensúlyozott környezetben nevelkedő 
gyermek hatéves korára már vágyik az iskolába, és amint látjuk, idegrendszere képessé 
teszi az iskolai elvárásokhoz való alkalmazkodásra. Probléma akkor adódhat, ha az isko-
la elvárásai magasabbak, mint az óvodából kikerülő gyermek fejlődési sajátosságai.

Mire érdemes figyelnie egy pedagógusnak, amikor a tanév elején egy új csoporttal 
kezd el foglalkozni?

Elsősorban a csoportot alkotó gyermekek életkorára érdemes figyelni. Ez alapvetően 
meghatározza a csoportszerveződés szintjét, az alkalmazható pedagógiai eszközök le-
hetőségeit, és ezen túl a csoporthoz való alkalmazkodás mértékét. Bármilyen hihetetlen, 
a csoport akár még a csoportot alkotó tagok teljesítményét is meghatározhatja. Ezen túl 
figyelni szükséges a csoport nagyságára, összetételére, a csoportnormák kialakulására 
és az ezen keresztül kialakuló csoportdinamikára. Ez meglehetősen összetett feladat, 
ezért röviden nézzük részleteiben. 

Méret szerint az iskolai osztály leginkább kiscsoport, 3−20 főt tartalmazó közösség. 
Az ennél több fővel működő csoportokat már a nagycsoportok körébe sorolja a pszicholó-
gia. Ilyen esetekben a csoportdinamika nehézkesebben alakulhat, több kiscsoport − akár 
ellentétes céllal − is kialakulhat. Az iskolai osztály olyan formális csoport, amit megha-
tározott céllal, mesterségesen hoztak létre valamilyen döntés vagy választás következ-
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ményeként. Olyan másodlagos csoport, ami nem érzelmi elköteleződésen alapul, hanem 
ahol formális keretek fűzik össze a csoporttagokat. Az iskolai osztály összetétele tehát 
nem befolyásolható, véletlenszerűen alakul ki, heterogén, így széles spektrumon mozog-
hat. Heterogén az az osztály, ahol a tanulói készségek, attitűdök, motivációk, a gyerme-
kek személyiségvonásai, életkora és családi háttere jelentős eltérést mutat. Fel kell tenni 
a pedagógiai kérdést – mindig alkalmazkodva a csoport összetételéhez –, hogy mi kerül 
a csoport közös céljának fókuszába, van-e ilyen, és mennyire vannak tisztában ezzel 
a csoport tagjai? Inkább a feladatmegoldó funkció – közös munkavégzés, feladatmeg-
oldás, inkább a viselkedésbefolyásoló – csoportnormához való alkalmazkodás –, vagy 
inkább a kapcsolati célok – barátságok erősítése – kerülnek előtérbe? Ezek meghatározá-
sa azért fontos, mert a csoportnak a célon túl funkciói is vannak, mint például a valahova 
tartozás szükségletének kielégítése, a tudás megszerzése, a munkamegosztás lehetősé-
gei, erőforrások kiaknázása, ezeken keresztül pedig a csoporttagok szociális identitását 
is formálja. Egyik sem elhanyagolható, mivel ha a csoport összetartozása erős, fontossá 
válik a közös célok elérése, a feladatalapú kohézió a közös feladat megoldásáért tett 
erőfeszítéseket erősíti. A kohéziót erősítheti a csoport neve, a csoport közös szimbólu-
ma, közös tevékenységek. Ezeken keresztül érkezünk meg a csoportdinamikához, ami 
a csoportban ható erőkre utal: befolyásolják-e a csoporttagok egymás viselkedését, ki(k) 
a vezetők, ki kerülhet domináns pozícióba, ki kerül alárendelt pozícióba és milyen tulaj-
donságok alapján – vagyis a csoport összetétele itt is kiemelt szerepet játszik. Megemlí-
tendő, hogy a csoport és a vezető kapcsolati sajátosságai szintén befolyásolják a csoport 
működését és kohézióját, vagyis a vezetési stílus tudatos alkalmazása és formálása 
a pedagógus részéről sem elhanyagolható.

Az iskolai közeggel szemben fellépő szorongásnak eltérő dimenzió lehetnek. Med-
dig tud segíteni ezek feloldásában a szülő, a pedagógus, és mikortól érdemes inkább 
szakemberhez fordulni?

A válasz kialakításánál figyelembe kell venni a jogszabályi környezetet. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma az Egészségügyi Közlöny 2019. évi 15. számában kiadta 
a gyermekkori szorongásos zavarok ellátásának szakmai irányelveit, mely útmutatóként 
szolgál a szorongásos zavarok diagnosztizálásához és kezeléséhez. A szakmai irányelvek 
sajnos nem térnek ki arra, hogy mi a teendője pszichés tünetek észlelésekor magának 
a pedagógusnak, bár célja a szorongásos zavarok tüneteinek felismerése. A pedagógusok 
és a civil lakosság számára azonban az irányelv képes iránymutatást és felvilágosítást 
adni a szorongásos zavarok természetéről, tünettanáról és kezelési lehetőségeiről.

Nemcsak az új oktatási szint, hanem a nyári szünidő vége is jelenthet lelki megter-
helést a fiatalok számára. Hogyan könnyíthető meg az iskolába történő visszatérés? 
Milyen praktikákkal lehet felkészülni a tanévkezdésre?

Az idei nyári szünidőből való visszatérés a világjárvány okozta digitális tanrend mi-
att is nehéz, újra visszaülni az iskolapadba az otthoni tanulás után szokatlan. Ráadá-
sul − kapcsolódva a korábbi témánkhoz −, a szorongó gyermekek számára az otthoni 
környezet és a digitális tanrend igazi felüdülés volt. Így az iskolába való visszatérés ismét 
felerősítheti a szorongást, illetve kialakulhatnak új tünetek is. Amire lehet és érdemes 
támaszkodni pedagógusként, az a csoport megtartó ereje. Ahogy korábban mondtam, 
a csoportidentitiást erősítő, a valahova tartozás szükségletét kielégítő feladatokkal lehet 
erősíteni az osztálytársakhoz és ezen keresztül az iskolához fűződő érzelmi viszonyt. 
Ez megvalósulhat egy kötetlen, de iskolai programon keresztül, ahol a rég nem látott 
ismerősöket üdvözölni tudják a gyermekek, és ahol a nyári tapasztalatok kicserélhetők. 
Kisebbek számára strukturáltabb feladatokkal érdemes tarkítani ezeket az összejövete-
leket. Sok gyermek a szünidő alatt is kapcsolatban van osztálytársaival, velük tölti ideje 
egy részét, velük kommunikál, így erre bátran alapozhat a pedagógus.

A nyár végi iskolai feladatok már a visszailleszkedést segítik, érdemes a szülőknek ebbe 
bevonni a gyermeket – és erre gyakran a pedagógusok hívják fel a figyelmet: a taneszkö-
zök közös beszerzése, a tankönyvek bekötése, az iskolatáskák és egyéb tárgyak megtisz-
títása mind-mind segítik a visszailleszkedést. A nyár elmúltával ismét rutinszerűbbé, 
strukturáltabbá válik az élet, meghatározott időpontban kel a család, indul iskolába, 
munkába, ehhez már az utolsó hetekben érdemes alkalmazkodnia a családnak úgy, hogy 
odafigyelnek a lefekvés és felkelés idejére.
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Az érvényesülés 
kulcsa a digitális 
problémamegoldás 
Szeptembertől új tankönyvekből tanulhatják az ötödikesek 
és a kilencedikes gimnazisták az informatikai ismereteket. 
A tartalommal együtt a tantárgy neve is megváltozik. 
A módosítások, kiegészítések és hangsúlyváltások okairól 
Farkas Csaba és dr. Lénárd András tananyagfejlesztőket, 
a digitális kultúra tantárgy szakértőit kérdeztük.

Szöveg: Ambrus Balázs

2020 szeptemberétől az új Nemzeti alaptanterv szerint a digitális 
kultúra tantárgy leváltja az eddig sokak által informatika néven is-
mert és tanult tárgyat. A névváltoztatáson túl, az új tartalom milyen 
új koncepciót tükröz? 

Farkas Csaba: A NAT-ra és a kerettantervekre az Oktatás 2030 Tanulás-
tudományi Kutatócsoport készített javaslatot, melyet a digitális kultúra 
tantárgy esetében a minisztérium el is fogadott. A 2012-es Nemzeti 
alaptantervhez képest a mostani 2020-as módosításban két lényegi 
változás van. Egyrészt struktúrájában megújult, ugyanis a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően a tananyagot három tudásterület köré szer-
vezi: digitális írástudás (szöveges, rajzos dokumentumok készítése, 
internetes kommunikáció), problémamegoldás (összetett problémák, 
algoritmusok, táblázatok, adatbázisok, programozás) és információs 
technológiák (robotika, mobil- és webes alkalmazások). A korábbi 
Nemzeti alaptantervhez 2013-ban készült kerettanterv az alacsony 
óraszám miatt bizonyos témákat – például az algoritmizálás, programo-
zás – háttérbe szorított. A tantárgy oktatásánál a digitális írástudás állt 
a középpontban, sok elmélettel kiegészítve. A digitális írástudás mód-
szertani alapozása természetesen továbbra is a digitális kultúra tantár-
gyon belül zajlik, később pedig más tantárgyakban is gyakorolhatnak 
a diákok. Az egyik lényegi módosítás tehát a problémamegoldás, ezen 
belül az algoritmizálás-programozás témakörének megerősítése, ami vé-
gigkíséri a tanuló tanulmányait az életkori sajátosságainak megfelelően. 
Ez fejleszti ugyanis a logikai gondolkodást, kreativitást, együttműködési 
képességet, ezért tanítunk programozást is, nem azért, hogy progra-
mozókat neveljünk. A másik lényegi változás a módszertani megújulás. 
Így pl. az elméletre csak ott és csak olyan mértékben kerül sor, ahol arra 
szükség van. A tanulók elsősorban a hétköznapi, az iskolai életből vett 
gyakorlati problémákat oldanak meg, gyakran tantárgyközi, vagy az is-
kolai élethez kapcsolódó projektek keretében. Végül fontos, hogy ehhez 
a saját eszközeiket (pl. okostelefonok) is rendeltetésszerűen használják…

Lénárd András: Fontos megjegyezni, hogy alsó tagozaton a 2012-es NAT-
hoz készült kerettanterv első változata egyáltalán nem rendelt óraszá-
mot a tárgyhoz, hanem integrált informatikaoktatásban gondolkodtak, 

Dr. Lénárd András

A ROBOT ÁLTAL 
MEGVALÓSÍTOTT 

AZONNALI 
VISSZACSATOLÁS 

RENDKÍVÜLI 
MÓDON FEJLESZTI 
AZ ALGORITMIKUS 
GONDOLKODÁST.
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ahol minden tárgy vonatkozó informatikai részét megtanítja valaki, de 
ez a gyakorlatban azt mutatta, hogy – tisztelet a kivételnek – senki nem 
tanított meg semmit. 

Most viszont lesz információs technológia is. Ennek milyen formájá-
val találkozhat egy alsó tagozatos gyerek?

L. A.: Ha a robotikáról beszélünk, nem az a lényeg, hogy felnőttkorukban 
a robotokat alkalmazó üzemekben könnyen elhelyezkedhessenek a tanu-
lók; a gondolkodásuk fejlesztése a cél. A robot azonnal reagál az utasítá-
sainkra. Ha rossz üzenetet küld neki a gyerek, az a robot tevékenységéből 
hamar kiderül, amit persze rögtön ki is tud javítani, ez pedig egy kiváló 
pedagógiai lehetőség. A robot által megvalósított azonnali visszacsa-
tolás rendkívüli módon fejleszti az algoritmikus gondolkodást. Amikor 
a gyerek eszközt kap a kezébe, és gyakorolhatja rajta az egyes algoritmu-
sok elemi lépéseit, majd azokat komplett cselekvési egységekké szervezi 
össze, megold vele egy problémát, gyakorlatilag észrevétlenül alakul ki 
a problémamegoldó gondolkodás. 

A digitális technika fokozódó térnyerésével mintha a felhaszná-
lói kör is egyre fiatalabb lenne. A gyerekek szinte óvodás koruktól 
egymástól tanulnak bizonyos felhasználói területeken. Ön szerint 
milyen életkorban mutatkoznak először a digitális térben azok a kul-
turális és ismeretbeli hiányosságok, amelyeket tantervi keretek 
között érdemes kiegészíteni?

L. A.: Ez egy általánosan elterjedt sztereotípia, ami tévútra visz. Valóban 
sok mindent megtanulnak egymástól, de ez még messze nem a digitális 
írástudás. Ekkor a gyerekek a számukra szórakoztató alkalmazáso-
kat utánzásos tanulás vagy próbálgatás útján képesek kezelni. Ez nem 
eszközképes tudás, de főként nem alkalmas problémamegoldásra. Amit 
ezeknél a gyerekeknél látunk, az a gyakran ismételt cselekvések rutinja. 
A PISA-felmérés digitális kompetenciatesztje szerint a mai magyar 16 
éves populáció nagyobb része „digitális írástudatlan”. Az új digitális 
kultúra tantárgy a gyerekek digitális eszközökkel kapcsolatos, nyitott és 
motivált attitűdjére épít már alsó tagozatos kortól olyan módon, hogy se-
gíti ezeknek az eszközöknek a problémamegoldásban való alkalmazását.

Az oktatási rendszerünk tavasszal kényszerből digitális alapokra 
állt át, és kiderült, hogy még a humán és készségtantárgyak is oktat-
hatók online. Ennek tanulságai mennyiben befolyásolják a digitális-
kultúra-tankönyvek koncepcióját?

F. Cs.: Tavasszal, amikor a vírus miatt bevezették a távolságtartási sza-
bályokat, a tankönyvek elkészítése már lényegében befejeződött. A ha-
todikos és tizedikes tankönyvek tervezésénél azonban már figyelembe 
vesszük a digitális oktatás során szerzett tapasztalatainkat, hiszen mind 
a tanterv-, mind a tankönyvkészítők gyakorló tanárok. Ez az időszak 
megerősített bennünket abban, hogy jó irányban haladunk, vagyis nem 
a szűkebb értelemben vett „informatika”, hanem a mindennapjainkat 
átölelő „digitális kultúra” fejlesztése a cél, ezért arra kell törekednünk, 
hogy minél inkább a tantárgyakon átívelő, projekt jellegű tudás jelenjen 
meg a tananyagban.

L. A.: Eddig nem különösebben volt hangsúlyos témakör az információs 
társadalom keretei között való létezés, tanulás, szórakozás. Mi viszont 
a könyvünkben e-világ címszó alatt hangsúlyosan foglalkozunk a témá-
val, ami például a digitális oktatást is magában foglalja. A gyerek ugyanis 
nem önmagában „a” digitális tananyagot sajátítja el, hanem közben 
célzottan keres forrásokat, szűri az információkat, átalakítja beadható 
formátumra, közösen szerkeszt másokkal dokumentumokat, egyszóval 
elhelyezi magát a digitális térben. 

Farkas Csaba

ELMÚLTAK  
UGYANIS MÁR AZOK 
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MEGCSINÁLJUK.
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nuló tanulmányait valamennyi oktatási szakaszban. 
Minden tanuló a megfelelő életkorban egy micro:bit 
nevű, könnyen programozható, nagyon sok szenzorral 
ellátott eszközt kap, hogy megértsék és alkalmazzák 
a kódolás elemeit, módszereit… Ami igazán hiányzik 
az iskoláinkból, azok a robotok, tabletek, 3D-s nyomta-
tók. Tegyük hozzá, vannak tankerületek, ahol megpró-
bálják saját forrásokból ezeket előteremteni. A szegedi 
tankerület például az iskoláinak karácsonyra LEGO-
robotokat küldött. A váci tankerület pedig Kóspalla-
gon létrehozott egy digitális eszközökkel jól felszerelt 
alkotóműhelyt, és a gyerekek ide járnak tanulni. Úgy 
zajlik az informatikaoktatás, hogy a tanulók rajzórán, 
természetismeret-órán, matekórán előre végiggondolt 
és az informatikaórán megtervezett dolgokat valósíta-
nak itt meg. Nem arról van tehát szó, hogy ők önmaguk-
ban robotokat vezérelnek, hanem a tevékenységnek van 
egy produktuma, amit haza is vihetnek, és ez motiválja 
őket.

L. A.: Az eszközökkel való teljes ellátottság még közel 
sem általános, mi azonban azt látjuk, hogy alsó tagozat-
ban kifejezetten hasznos, ha két gyerek kap egy eszközt, 
mert így a kooperációs és kommunikációs képességeik 
is fejlődnek, megtapasztalják a digitális környezetben 
történő közös alkotást, munkavégzést is.

Ideális esetben milyen gyakorlati digitális kompe-
tenciákkal fejezheti be egy diák az általános iskolai 
tanulmányait? Mely ismereteikre épít leginkább 
a kilencedikes középiskolai tananyag?

F. Cs.: Azt szeretnénk, ha az általános iskola végén a ta-
nuló képes lenne a digitális kompetenciák alkalmazá-
sára más tantárgyakban, az iskolai életben és a hétköz-
napokban; tudná rendszerezni a különböző forrásokból 
begyűjtött IKT-elemeket. Legyen a tanuló felkészült 
az esetlegesen felmerülő veszélyekre, alakuljon ki 

Évtizedekig az informatika tárgy is nagyobbrészt 
lexikális tudás számonkérésére épült. A munka vilá-
gában viszont az informatika elsődlegesen a gyártás 
során, illetve a kommunikáció vagy adatbázis-ke-
zelés terén felmerülő kérdésekre keres megoldáso-
kat. Ez a fajta problémaorientált szemlélet hogyan 
tükröződik az új tana nya gokban?

F. Cs.: A tankönyvek tervezése során épp a probléma-
megoldás mint szemlélet került a középpontba, hiszen 
a mostani diákok évek, évtizedek múlva akkor tudnak 
érvényesülni a munkaerőpiacon, ha képesek lesznek 
a problémákat digitális eszközökkel megoldani. Már 
ma is látjuk, hogy a szakmák átalakulnak, megszűnnek, 
miközben olyan új, a digitális eszközök használatát 
igénylő munkahelyek jönnek létre, fognak létrejönni, 
amelyeket ma még el sem tudunk képzelni. Másrészt 
a digitális változás nem csak a munkaerőpiacot érinti, 
hiszen megváltozott a szókincsünk, az életmódunk, 
a kommunikációs kultúránk, ami új problémákat vet 
fel, új veszélyhelyzeteket teremt. Ezekre már kicsi kor-
tól fel kell a gyerekeket készíteni.

Mekkora a gyerekek lemaradása fejlett digitális kul-
túrával rendelkező nyugat-európai vagy amerikai 
társaikhoz képest?

L. A.: Kisebb, mint ami a köztudatban van. Lemaradás 
leginkább eszközökben, sávszélességben, internet-
tel való ellátottságban van. Sem régiós szinten, sem 
világviszonylatban nem jelentős a lemaradás, egyedül 
a tízujjas vakírásban vagyunk jelentős hátrányban.

F. Cs.: Talán érdemes példaként megemlíteni az angol 
gyakorlatot, mert korábban ők is abba a hibába es-
tek, hogy a digitális írástudásra került a fő hangsúly 
a problémamegoldás helyett. Ott is egy olyan tantárgy 
született új néven („computing”), ami végigkíséri a ta-
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benne tudatos felhasználói attitűd, amely az egyén és 
a szűkebb-tágabb közösség szintjén is megjelenik. Kell, 
hogy rendelkezzen bizonyos szintű problémamegoldó 
képességgel, ami nem egy adott eszközhöz kötődik, 
hanem általános, átfogó jellegű. Miután a gyermekek 
zöme általános iskola után nem gimnáziumban tanul 
tovább, a digitális kultúra tantárggyal való kapcsolatuk 
ezen a ponton véget ér. A gimnázium 9. osztályában 
az alapok áttekintésével indul a tanítás, hisz a tanulók 
eltérő hangsúlyokkal tanulták az informatika különbö-
ző tudásterületeit.

30 évvel ezelőtt még floppylemezeket és mátrix-
nyomtatót használtunk, de már akkor úgy gondol-
tuk, hogy a „számítástechnikában” nem sok szerepe 
lesz a tankönyveknek, a felhasználói készségeket 
gyakorlat közben szerezhetjük meg. Mely témáknál 
lehet mégis jelentősége a papíralapú könyveknek? 

F. Cs.: A kezdeti koncepció az volt, hogy a kilencedikes 
tankönyv már csak digitális formátumban jelenjen 
meg, de úgy tűnik, sokan még igénylik a papíralapú tan-
könyvet. Abból kellene kiindulnunk, hogy mi is a tan-
könyv célja. Elmúltak ugyanis már azok az idők, amikor 
kinyitjuk a könyvet és megnézzük, hogy mi a progra-
mozási feladat, aztán azt a leírtak alapján megcsinál-
juk. Ma már olyan feladatokat kell készíteni, amelyek 
fejlesztik a tanuló önálló gondolkodását, kreativitását, 
támogatják a tanulók együttműködését és gyakorla-
tiasak, nem tankönyvízűek. A papíralapú tankönyv 
egyetlen előnye, hogy segít, ha valaki át akarja ismétel-
ni az anyagot, mert ott rendszerezett formában találja 
meg a tudnivalókat. Alapvetően azonban azt tartom 
szerencsésnek, ha az alapokon túljutva összetett, tan-
tárgyközi feladatokat végeznek a diákok. A hetedikes 
tanulók nálunk például történelem házi dolgozatukat 
egy nagyobb dokumentum megszerkesztésével és tar-

talmi összeállításával készítették el, amire informati-
ka- és történelemosztályzatot is kaptak. Érdemes ebben 
az irányban gondolkodni.

L. A.: A papíralapú tankönyv jelentősége csökkenni fog, 
de talán éppen most van egy átmeneti időszak. Például 
a könyvben a megadott QR-kód vagy egyéb link mö-
götti tartalom folyamatosan frissíthető, változtatható, 
nem kell a könyvet újraírni. Biztos vagyok abban, hogy 
a következő generáció nem papírból tanul már. Ezzel 
párhuzamosan a tanári hozzáállásnak, módszertani 
kultúrának is változnia kell! 

Mi a véleményük az okostankönyvekről, azok meny-
nyiben segíthetik elő az újfajta tudásbővítést?

F. Cs.: A mai gyerekek érdeklődésének mentén, inter-
aktív anyagok keretében kell feldolgozni mindazt, amit 
meg szeretnénk nekik tanítani. Az okostankönyv akkor 
működik jól, ha a tanár számára rendkívül sok alterna-
tívát kínál fel, így lehetőséget ad egyéni tanulási utak 
tervezésére. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek 
elkészítése hatalmas munka, nagyon komoly erőforrá-
sokat igényel.

L. A.: Az okostankönyvek fejlesztése mellett változ-
tatni kell a tanulási módszertanon is, hiszen azok 
nem egyszerűen digitalizált papíralapú tankönyvek, 
más ismeretfeldolgozási metódust igényelnek. Sokkal 
nagyobb teret engednek az egyéni tanulási stílusnak, 
a differenciálásnak. Éppen ezek miatt mondom, hogy 
mindenképpen az okostankönyveké a jövő.
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Biztos alapokkal
Az olvasás, írás, számolás sebességmérésének jelentősége
Szöveg: László Ágnes fejlesztőpedagógus, Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

A pedagógus és tanítványai munkájának eredménye 
nagyon sokféleképpen értékelhető: közösségformálás, 
személyiségfejlődés, alapképességek erősödése, kompe-
tenciák, műveltségterületeken kialakult tudás. Az elvá-
rásoknak való megfelelés, a manapság egyre több tan-
órán kívüli program eltereli a figyelmet az iskola alsó 
tagozatának legrégebbi, elemi feladatáról, az olvasni, 
írni, számolni tanításról. 

Sokan idejétmúltnak tartják ezt a tudást, mondván, 
hogy a modern technika pótolja a képességbeli hiányos-
ságokat, ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy mivel az olvasni, írni, számolni tudás sok-sok 
képesség meglétét feltételezi, gyakorlásuk egyben 
ezeknek a fejlesztését is jelenti. Olyan képességekről 
van szó, melyek nélkül nem jöttek volna létre a digitális 
technológiák. A modern technikák kritikus, minőségi 
alkalmazásához is szükség van olvasni, írni, számolni 
tudásra. Az írás-olvasás elemi kultúrtechnika, alap-
készségnek számít.

Az iskolába kerülő gyerekek szeretnének megtanulni 
dolgokat. Azt persze csak sejtik, hogy mit is valójában. 
A sikeresség alapja, hogy egyértelművé tesszük ezeket 
számukra. A tananyagtartalmaknál ez a legalaposabb 
felkészítésnél sem egyszerű. Van azonban három terü-
let, amelyeken pontosan meghatározható, mit várunk 
el. Ez az olvasás, írás és elemi számolási sebesség. Mivel 
egzakt mérésről van szó, ha valaki számára nehézséget 
is okoz egy kategória elérése, az önmagához mért fejlő-
dést sikerként élheti meg, ami gyakorlásra ösztönözi.

A mérések célja
	� a lemaradók, gyakorlásra szorulók kiszűrése 
	� a tehetségek felismerése
	� a fejlődés nyomon követése
	� a tanulók motiválása.

Mit jelent a sebességmérés 
a gyerekeknek?
	� egyértelmű
	� konkrét a cél 
	� az önismeret biztonságérzetet ad
	� az önmagához mért javulás sikerélményt jelent
	� irányíthatja a saját fejlődését
	� egészséges versengés alakul ki.

Az olvasássebesség mérése
Az olvasássebesség-mérés jelentősége
Az olvasás célja és lényege természetesen a szövegértés. 
A hangos olvasás minősége, érthetősége szintén fontos 
tényező. Az olvasás tempója ráadásul ronthat mindket-
tőn: akkor miért fontos?

	� A mai világban nagyon nagy mennyiségű írott 
anyaggal találkozunk. Minél lassabban olvas valaki, 
annál kevésbé van türelme végigbogarászni egy 
szerződést, amin emiatt esetleg sok minden múlhat.

	� A kijelzőkön, televízión felvillanó szövegek gyorsan 
eltűnnek, még mielőtt elolvashatnánk. Ez a felirato-
zásra is igaz. Mivel a beszédtempó az utóbbi években 
felgyorsult, a feliratok megjelenése ezt követi, egyre 
gyorsabban váltják egymást a szövegek.

	� A tanulás során annak, aki lassan olvas, több időre 
van szüksége a tanuláshoz, de a dolgozatok, vizsgák 
utasításainak megértéséhez is. Minél lassabban ol-
vas valaki, annál hamarabb adja fel. Nem az értelmi 
képességei miatt morzsolódik le, hanem egyszerűen 
azért, mert úgy ítéli meg, túl sok időt és energiát kell 
az olvasásra fordítani. Bár nemcsak olvasva tanu-
lunk, de az írott források nehezen megkerülhetőek.
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Az olvasástempó jelentősége a tanulásban
	� a tanulók képessé válnak hosszabb szövegek elolva-

sására

	� ismeretében jobban tudják tervezni a lecke elolvasá-
sához szükséges időt.

A hangosolvasás-mérés gyakorlata
Az olvasás valódi tempójáról csak hangos olvastatás-
sal győződhetünk meg. Bár van olyan gyakorlat, hogy 
a gyerekek némán olvasnak magukban, és adott idő 
elteltével a tanító jelzésére húznak egy vonalat, ahol 
tartanak. Ez azonban elég bizonytalan visszajelzés. Va-
lóban odakerült a jelzés, ahol tartott a tanuló? Minden 
szót elolvasott? Vajon azt olvasta, ami le van írva?  

Az olvasás tempóját csak idegen szöveggel, egyénileg, és 
hangosan olvasva lehet reálisan mérni. 

Fontos, hogy a szöveg lehetőség szerint ismeretlen 
legyen. Egy ismert szöveg olvasásánál nem lehet elha-
tárolni az olvasásképességet a jó emlékezőképességtől. 
Vannak olyan tanulók, akik olvasási nehézségüket 
sokáig képesek azzal kompenzálni, hogy figyelnek, 
és könnyen megjegyzik a már hallott szöveget. Akik-
nek fejlett a nyelvi kultúrája, könnyebben megjegyzik 
a nyelvi fordulatokat. Ezért az a gyakorlat, hogy a gyere-
kek az osztályteremben a házi feladatként begyakorolt 
olvasmányt olvassák fel egymás után, nem az olvasási 
képességüket mutatja.

A hangosolvasás-mérés feltételei és korlátai
A szöveg tartalmának életkorhoz igazodónak kell 
lennie. Az olvashatóságát még ekkor is meghatároz-
zák az egyéni különbségek, az általános tájékozottság, 
a szociokulturális háttér. Minél fejlettebb valakinek 
a nyelvi intelligenciája, annál könnyebben boldogul 
az ismeretlen szövegekkel is.

	� Van, aki a hangos olvasását nehezebben érti, ezért 
bár az olvasástechnikából következtetni lehet a szö-
veg megértésére, nem célszerű a szöveg megértését e 
módon számonkérni.

	� A néma olvasási képességekre csak következtetni 
lehet.

	� A tempó függ a habitustól, a beszédtempótól is. 

A mérés gyakorlata 
A hangosolvasás-mérés menete

	� a gyerekek úgy olvasnak, hogy nem hallják az előttük 
olvasót

	� ismeretlen szöveget olvasnak 1 percig

	� az elolvasott szótagszámot értékeljük, a hibákat 
utólag beszéljük meg

	� akinél szükséges, további vizsgálatot végzünk a té-
vesztés jellegének pontos behatárolására.

A mérés időpontjai

	� első osztályban a betűtanítás befejezésekor – itt 
kitűnik, ismerik-e a betűket a gyerekek, kialakult-e 
az összeolvasás képessége, mutatkoznak-e esetleg 
technikai hibák (diszlexiára utaló tünetek)

	� első osztály végén

	� másodiktól nyolcadikig év elején és év végén

	� motivációs céllal időszakosan. 

Az olvasásmérés során tapasztalt 
tévesztések

Jellemző hibák:

	� újrakezdés: nagy lendülettel kezd egy szó olvasásába, 
közben jön rá, hogy mást olvasott, és ezt javítja

	� betűtévesztés

	� téves értelmezés, pl.: hazát – házat, az olvasott szó 
ismeretlen, vagy nem része az aktív szókincsének, 
egy számára ismerttel váltja ki.

Ritkábban előforduló hibák például  
(a teljesség igénye nélkül):

	� kihagyás, betoldás, reverzió

	� szóroncs, sorkihagyás.

Szövegértésre utaló hibák:

	� következetesen mást olvas

	� sokat hibázik, és nem javítja

	� helytelen hangsúly – már a szavak, szószerkezetek 
szintjén is megjelenhet a szokatlan hanglejtés. 

OLVASÁSI NEHÉZSÉGRE UTAL A SOK HIBA, ÉS 
HA ISMÉTLŐDIK EGY HIBATÍPUS. 

Az olvasási nehézségért számos képesség gyengébb 
szintű működése a felelős. Leggyakrabban a vizuális 
észlelés, a téri tájékozódás éretlenségét és a figyelemza-
vart tudtuk beazonosítani. 

A gyors beszédtempójú gyerekeknek gondot okozhat, 
hogy az olvasástempójuk nincs szinkronban a beszéd-
tempójukkal, így a kevésbé ismert szövegbe belezava-
rodnak, mert ezt is gyorsan szeretnék kimondani.

Diszlexia vagy olvasási nehézség?
A hétköznapi szóhasználatban „diszlexiás”-nak ne-
vezzük a nehezen olvasókat, diszlexiáról azonban csak 
súlyos esetben beszélhetünk, és ez egészségügyi kate-
gória. Csak az tekinthető diszlexiásnak, akit a szakszol-
gálat vizsgálata során annak minősítenek és a beteg-
ségek nemzetközi osztályozása alapján BNO F 81.0 
kódot kap.

Az iskola feladata itt elsősorban az, hogy a korai szűrés-
sel, fejlesztéssel és nyomonkövetéssel megakadályoz-
za az olvasási nehézség zavarrá, tényleges diszlexiává 
alakulását.
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Az olvasástempó alakulása 
(több év adatainak átlaga, és a legjobb, illetve leggyen-
gébb eredmény):

1. évfolyam május:  
átlag 70 szótag/perc (43–173)

2. évfolyam május:  
átlag 130 szótag/perc (46–268)

3. évfolyam május:  
átlag 151 szótag/perc (70–293)

4. évfolyam szeptember:  
átlag 195 szótag/perc (112–352)

5. évfolyam szeptember:  
átlag 205 szótag/perc (80–320) 

6. évfolyam szeptember:  
átlag 210 szótag/perc (158–300)

7. évfolyam szeptember:  
átlag 210 szótag/perc (85–320)

8. évfolyam szeptember:  
átlag 275 szótag/perc (150–345) 

Az élvezhető, érthető hangos olvasás tempója 200 szó-
tag körüli. Sokban függ az artikuláció egyéni sajátossá-
gaitól, hogy milyen ez a tempó. A tanulás szempontjából 
fontos néma olvasás, ami nyilván sokkal gyorsabb 
a hangosnál, tapasztalataink szerint az ilyen tempójú 
hangos olvasás mellett már jó ütemű, nem hátráltat-
ja a szövegfeldolgozást.

Az olvasástempó fejlesztése, az olvasás 
gyakorlása
A nehezen olvasóknak rendszeres gyakorlásra van 
szükségük. A számos olvastatási módszer, játékos 
feladat mellett a kitartó olvasás gyakoroltatása is 
elengedhetetlen. Néhány sor hangos elolvastatása ke-
vés a technika fejlesztéséhez. A legintenzívebb gya-
korlásnak a szósorok olvastatását tartjuk. Itt minden 
szóra oda kell figyelni, nem segít a szöveg szerkezete, 
a történet logikája a szavak kitalálásában. Egy-egy 
oldal hangos elolvasása nem jelent nehézséget a gyere-
keknek, ha fokozódó nehézségű oldalakkal találkoznak. 
Azt is gyakran tapasztaljuk, hogy az oldal végére nem-
hogy elfáradnának, hanem lendületesebben olvasnak.

A gyakorlásban leggyakrabban használt 
szószedetek
Meixner Ildikó: Játékház; Játékvár; Olvasógyakorlatok

Szótagoló olvasókönyvek

Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek-
nek I–III. 

Adorján Katalin: Gyakorlóanyag az olvasásmegértés 
fejlesztéséhez

Részképesség – „borítékos” feladatok

Írássebesség mérése
Az írástempómérés jelentősége
Írás a digitális világban? Az írástudás az emberiség 
fejlődésének egy állomása. Szükség van-e még a kézírás 
fejlesztésére, hiszen az agyagba vésést is elhagyhattuk, 
papiruszra sem festegetünk? A digitális eszközökön tá-
rolt információk előhívása energiát igényel, a hozzáfé-
rés kódolt, vagy adott lépésekkel érhető el. Az adathor-
dozók változnak, elavulnak, fennáll a veszélye annak, 
hogy eltűnnek, törlődnek. Ha csökken is a papíralapú 
írásosság aránya, jelentősége nem. Egyszerűsége miatt 
a kézírás része életünknek, és bizonyára az is marad. 

Az írástanítás nem csak önmagában az írás kialakí-
tását szolgálja. Az írás összetettsége miatt számos 
készség fejlesztését igényli, tehát az írástanulással ezek 
a képességeink is fejlődnek.  

Az írás sebessége, hasonlóan az olvasáséhoz, a tanulást 
támogatja. A lassabban írók nem készülnek el időben 
az órai munkával, nem írják fel, mi a lecke, és a kevés 
írásbeli feladatot is aránytalanul soknak tartják. 

Az írástempó az írásképhez hasonlóan egyedi, de a túl 
lassú tempó nehézséget okozhat.

Elvárható írástempó az egyes évfolyamokon:

	� előkészítő szint: 0–10 betű/perc (az 1. évfolyamos 
tanulókat jellemzi)

	� kezdő szint: 11–30 betű/perc (a 2–3. évfolyamos 
tanulókat jellemzi)

	� haladó szint: 31–50 betű/perc (a 4–5. évfolyamos 
tanulókat jellemzi)

	� befejező szint: 51–80 betű/perc (a 6–7. évfolyamos 
tanulókat jellemzi)

	� optimum: 80 feletti betűszám (az írást eszközként 
használó felnőtteket jellemzi)
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A mérés gyakorlata 
Egy kiválasztott szöveget hangos felolvasás után 5 
percig másolnak a gyerekek. 

Értékelés
Az írástempó számításánál a leírt betűk számából le 
kell vonni a hibák számát és elosztani öttel. A külalakot 
csak szóban érdemes értékelni, mivel most a gyorsaság 
a szempont. A hibaszámot ugyan már levontuk a sebes-
ségnél, de érdemes elkülönülten is feltüntetni. Tuda-
tosodnia kell a gyerekekben, hogy a tempó nem mehet 
a minőség rovására.

Az elemi számolási sebesség 
mérése
A matematikatanításnak az elemi számolási képesség 
csupán egy területe. A számológépek korában van, aki 
felesleges tudásnak gondolja. Kialakítása több lépésben 
történik, a megértés, az elsajátítás egyéni tempója szél-
sőséges határok között mozog. A látszólag egyszerű mű-
veletek elvégzése összetett gondolkodási tevékenység 
eredménye. A számolási képesség kialakítása nem csak 
öncél, a háttérképességek fejlesztését is eredményezi. 

*  Az aritmetikai eljárások végrehajtása 
az agyban
	� A különböző aritmetikai eljárásokat az agy különbö-

ző területein hajtjuk végre.

	� Az összehasonlítást és a kivonást elsősorban 
a mentális számegyenesen, vizuálisan megjelenítve 
könnyű végrehajtani.

	� A szorzást a bal agyfélteke nyelvi centrumaiban 
végezzük – elvont, szimbolikus szinten dolgozunk.

	� Az összeadás és az osztás általában több agyi terület 
bonyolult együttműködésével jön létre.

Az agyi területek részvétele attól is függ, hogy az illető 
hogyan reprezentálja a feladatot: szavakban, szimbólu-
mokkal, vagy térbeli diagramokkal.

(Jeager Péter: A matematika tanításának korszerű 
módszertana az 1–4. osztályban című online kézirat 
alapján) 

Nyilvánvaló, hogy bár csak „számolásról” beszélünk, ez 
nem egyetlen mentális tevékenység, és csak azért tűnik 
egyszerűnek, mert már annyira beépült a mindennapi 
életbe.

Az elemi számolási készség 
mérése
A mérés gyakorlatának leírása csaknem 50 éves múlt-
ra tekint vissza. Valószínűleg azért nem vált elterjedtté, 
mert a kiértékelése időigényes. Látszólag más, érdeke-
sebb tevékenységektől vonja el az energiát. Aki azon-
ban a gyakoroltatásra időt fordít, azt tapasztalja, hogy 
a gyerekek könnyebben oldanak meg logikus gondolko-
dást igénylő feladatokat is.

A feladatlap szerkesztésének szempontjai

1. Az összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás mű-
veleteit a maximális begyakorlottság szintjén kell 
tudni!

2. A pótlásban az a+x=b típusnak van jelentős szerepe, 
mert az írásbeli kivonás és osztás végzéséhez ez kell.

3. Az 500 elemi műveletből az egyszerűbbek elhagy-
hatók, így 375 db művelet mérésére van szükség, 
műveletrendszerenként 75 műveletre. 

A feladatlap A, B, C, D változata 75–75 összeadás, kivo-
nás, pótlás húszas számkörben (tízes átlépéssel is) és 
szorzás, bennfoglalás műveletet tartalmaz.

(Dr. Nagy József, 1971: Az elemi számolási készségek 
mérése és fejlettségének országos színvonala. Tankönyv-
kiadó Vállalat, Budapest.)

A vizsgálat menete
2. évfolyam: összeadás, kivonás, pótlás, a feladatokat 
5-5 percig írhatják a gyerekek.

3–5. évfolyam: összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, 
bennfoglalás, a feladatokat 2-2 percig írják a gyerekek.

Értékelés 
A hibátlanul elvégzett feladatok számát osztjuk a meg-
oldásra használt idővel, így kapjuk meg az 1 perc alatt 
elvégzett feladatok számát.  
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A sebességmérések értékelésének 
általános szempontjai
Minden pedagógiai mérésnél fontos a mielőbbi vissza-
jelzés, és annak egyértelművé tétele, hogy az eredmény 
csak arra vonatkozik, amit mértünk, és nem az egész 
egyént minősítjük vele. Lényeges, hogy az értékelés 
a gyakorlás módját meghatározó ajánlásokat is tartal-
mazzon. Abban a helyzetben fontosabbak a kimondott 
szavak, jobban megértik a gyerekek, hogy csak gyakor-
lással érhetik el céljukat. A számszerű adatok mellett 
azt is észre kell venni, ki mennyi munkát fektetett 
az elért eredménybe. A gyakorlás mennyisége nem 
mindig hozza meg a kívánt eredményt. Ha nagyon lassú 
a fejlődés, technikát kell változtatni. Bár mindenki 
számára fontos egy optimális tempó elérése, ha ez 
nyilvánvalóan nem fog teljesülni, olyan egyénre szabott 
praktikákat kell javasolni a gyerekeknek, amivel áthi-
dalhatják a nehézségeiket.   

Milyen motivációs lehetőség rejlik 
a sebességmérésben?
Egy dolgozat vagy felmérő megírása egy folyamat 
lezárása. A sebességmérés pedig maga a folyamatosság. 
Az értékelés után a következő szint elérése az új kihí-
vás. Ez egy konkrét és elérhető cél. A gyerekek megta-
pasztalják, hogy az eredmény eléréséhez gyakorlás-
ra van szükség. Ez is egy tanulási folyamat, amit nem 
könnyű tudatosítani, kézzelfoghatóvá tenni. Szükség 
van a folyamatos és rendszeres értékelésre, amíg el nem 
érik a tanuláshoz szükséges optimális szintet. A gye-
rekek kíváncsiak társaik teljesítményére, hozzájuk 
viszonyítva saját teljesítményüket is jobban megér-
tik. Ez versengésre ösztönzi őket. Saját eredményük 
javítása és a társuk megelőzése elérhető cél, ösztönző 
hatással van rájuk.

Eredmények
2–5. évfolyam (több év adatainak összesítése alapján)

Átlag 
ESZK 2. évfolyam összeadás 13,4 
ESZK 2. évfolyam kivonás 12,5 
ESZK 2. évfolyam pótlás 11,6 
ESZK átlag 2. évfolyam 12,5 
ESZK 3. évfolyam összeadás 26,0 
ESZK 3. évfolyam kivonás 22,7 
ESZK 3. évfolyam pótlás 20,9 
ESZK 3. évfolyam szorzás 17,9 
ESZK 3. évfolyam bennfoglalás 16,9 
ESZK átlag 3. évfolyam 20,9 
ESZK 4. évfolyam összeadás 31,5 
ESZK 4. évfolyam kivonás 28,0 
ESZK 4. évfolyam pótlás 26,0 
ESZK 4. évfolyam szorzás 24,0 
ESZK 4. évfolyam bennfoglalás 22,8 
ESZK átlag 4. évfolyam 26,5 
ESZK 5. évfolyam összeadás 32,3 
ESZK 5. évfolyam kivonás 27,6 
ESZK 5. évfolyam pótlás 25,7 
ESZK 5. évfolyam szorzás 23,4 
ESZK 5. évfolyam bennfoglalás 22,2 
ESZK átlag 5. évfolyam 26,2 



A  H Ó N A P  T É M Á J A

Iskolakezdés, 
diákönkormányzatok
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Óvodából 
iskolába
A címlapon is szereplő Nyári Lili és Gréti alig 
várják, hogy kinyíljon a kispesti Kós Károly 
Általános Iskola kapuja, és elkezdődjön az idei 
tanév. Ennek alkalmából édesanyjukkal, 
Karácsony Orsolyával beszélgettünk 
iskolaválasztásról, az iskolakezdésről és 
az elmúlt hónapok kihívásairól.

Szöveg és fotó: Indri Dániel Janisz

Milyen ikergyermekes szülőnek lenni, mi okoz, oko-
zott leginkább nehézséget?

Szerintem hasonló, mint kétgyerekes szülőnek, talán 
annyiban különbözik, hogy itt a születésüktől fogva 
minden egyszerre és egy időben zajlik, de számunkra 
már ez a természetes. Eleinte nagyon nehéz volt beosz-
tani az időt, és megszokni, hogy mindkét babával szinte 
egyszerre kell foglalkozni, pedig akkoriban a nagyszü-
lőktől, családtagoktól sok segítséget kaptunk. Ahogy 
telt az idő, láttuk, milyen szépen eljátszanak együtt, 
utánozzák egymást, a fejlődésben is húzták egymást 
előre. Rájöttünk, hogy megszámlálhatatlan előnnyel jár 
számukra és nekünk, szülőknek is, hogy egyidősek.

Azt szoktam mondani, hogy dupla munka, dupla áldás 
ikergyermekes szülőnek lenni, több az öröm, mint a ne-
hézség, arra azonban a mai napig figyelnünk kell, hogy 
azonos számú ölelést és puszit kapjanak mindketten. 

A lányokat hasonlóan öltöztetitek, ugyanazokat 
szeretik, vagy azért van különbség?

A hasonlóság külsőleg nagyon is nyilvánvaló, néha 
a családtagok, pl. édesapám sem tudja őket megkü-
lönböztetni, ugyanakkor Lili és Gréti teljesen önálló 
személyiségek, más-más tulajdonságokkal. Mindez 
az öltözködésükben, hajviseletükben, ízlésükben is 
megmutatkozik, ritkán öltöznek egyformába, annak is 
oka van: ünnepi alkalom vagy családtagok, óvó nénik 
megviccelése.

Lili kreatív, gazdag fantáziavilággal, humoros, meg-
válogatja, kivel barátkozik, de akit megszeret, ahhoz 
feltétel nélkül ragaszkodik, szereti a kihívásokat. Ki-
finomult az öltözködése, nem kedveli a húsos ételeket, 
annál inkább a tésztát. Gréti a bájosságával mindenkit 
levesz a lábáról, cserfes, önzetlen, szereti az állandósá-
got, könnyen barátkozik, mindenkihez van egy kedves 
szava, gesztusa, rendszerető, sportosan öltözködik, 
a rántott hús a kedvenc étele.
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Most mennek iskolába a lányok. Miért erre az isko-
lára esett a választásotok, volt esetleg valamilyen 
szempontrendszer?

A közvetlen lakókörnyezetünkben három általános 
iskola található, elsősorban ezek között nézelődtünk, 
valamint Kati tanító néni barátnőm iskolájában, ami 
azonban kicsit távolabb esik tőlünk. Tavaly november-
ben elkezdődtek az iskolabemutatók, iskolanyitogató 
rendezvények, melyek többségén a kinézett intézmé-
nyekben férjemmel és a lányokkal együtt részt vettünk, 
megismerkedtünk az első osztályos tanító nénikkel, 
beleláttunk kicsit az iskolák életébe, illetve a gyerekek 
kreatív foglalkozásokon vettek részt, a nyílt napokon 
pedig bepillanthattunk egy-egy tanórára. 

Ismerős iskoláskorú és iskolaválasztás előtt álló gye-
rekek szüleit is kérdeztem tapasztalataikról, akik sok 
értékes információval láttak el a helyi intézményekkel 
kapcsolatban, de azt mindig szem előtt tartottam, hogy 
minden gyermek egyedi, így lehet, hogy ami nekik be-
vált, az nekünk nem lesz megfelelő. Gondolok itt például 
arra, hogy egy szigorú, fegyelmező nevelés nem minden 
gyermeknek való − ahogy négy éve az óvodaválasztás 
esetén is egy családias légkörű intézményre esett a vá-
lasztásunk, úgy ez most is fontos szempont volt.

A lányok nagyon aktívak, odavannak a sporttevékeny-
ségekért, így a tanintézményben lévő sportolási lehe-
tőségek is nagyon jelentős befolyásoló tényezők voltak. 
Ezeken kívül számításba kellett vennünk, hogy milyen 
közlekedési módon és mennyi idő alatt lehet eljutni 
az iskolába, azt is figyelembe véve, hogy később, tizen-
évesen majd biztonságosan haza tudnak-e onnan jönni.

Összefoglalva, az alábbi főbb szempontjaink voltak: 
	� Pedagógusok személyisége
	� Iskola környezete, távolsága
	� Egész napos nevelés vagy napköziotthonos oktatás
	� Nyelvoktatási lehetőségek
	� Hitoktatási lehetőség
	� Iskolán belül választható sporttevékenységek, szak-

körök
	� Intézmény légköre, tisztasága
	� Várható osztálylétszám.

Előzetesen minek néztetek utána a kiszemelt iskolá-
val kapcsolatban?

A Kós Károly Általános Iskola, melyre végül válasz-
tásunk esett, jó hírnevű, patinás iskola, biztonságos, 
szinte idilli környezetben, közel a lakhelyünkhöz. 
Iskolanyitogató program keretében megismerkedtünk 
a leendő első osztályos tanító nénikkel, akik nagyon 
barátságosak, szimpatikusak voltak. A tantermek, 
a folyósok családias hangulatúak és tágas az udvara. 
Az alsó tagozatban hagyományos írás-, olvasástanítás 
folyik. A diákok néptáncoktatáson, drámapedagógiai 
foglalkozáson, úszásoktatáson és nyelvi órákon vehet-
nek részt, a nyelvtanulás első osztálytól biztosított. 
Az úszás mellett többféle sporttevékenység közül lehet 
választani: futball, kosárlabda, asztalitenisz, játékos 
torna, szertorna. Bár a várható osztálylétszám magas-
nak tűnt (30-32 fő), de mindezeket mérlegelve döntöt-
tünk az intézmény mellett.
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Tervezitek, hogy valamilyen különórára, edzésre járjanak majd 
a lányok?

Mindenképpen, hiszen kimondottan nagy a mozgásigényük. Öröm-
mel vesznek részt bármilyen jellegű sporteseményen, legyen az fu-
tás vagy csapatsport. Az óvoda szervezésében két téli időszakban 
jártak korcsolyázni, az is nagyon tetszett nekik. Az iskola szom-
szédságában van egy tanuszoda, így az úszástanulás adott lesz. 
Ezen kívül bármilyen csapatsport szóba jöhet, amihez kedvük lesz. 

Mennyire tudatosult bennük, hogy szeptembertől egy teljesen 
más közegben töltik majd a napjaikat? Hogyan tudtok erről 
beszélgetni velük?

Júniusban az óvódában elbúcsúztatták az iskolába indulókat, úgy 
láttam, ekkor tudatosult bennük, hogy egy időszak lezárult. Azóta 
sok-sok kérdést tesznek fel: kik lesznek az osztálytársaik, milyenek 
lesznek a tanító nénik, ki kíséri őket iskolába, milyen óráik lesznek, 
milyen lesz egy tornaóra, kell-e délutánonként aludni, lehet-e ját-
szani stb. Így aztán sokszor szóba kerül az iskola, többször elsétá-
lunk arrafelé, nézegetjük a környéket, így kezdünk ráhangolódni 
az iskolakezdésre. Biztatom őket, hogy aranyosak a tanító nénik − 
Anikó nénire emlékeznek is, mert az iskolabemutatón engedte 
őket a táblára rajzolni −, lesznek új barátnők, barátok, és milyen 
izgalmas lesz, amikor majd egyedül tudnak elolvasni bármit. Bár 
bevallom, jelenleg leginkább azért várják az iskolás korszakot, mert 
ott nem lesz délutáni alvás. 

Hogy látod, mennyire lesz nehéz végigülniük egy-egy 45 perces 
órát? Nem szokott a figyelmük elkalandozni?

A kerületi nevelési tanácsadóban 11 alkalmas iskolaelőkészítő 
programon vettünk részt, így már akkor – igaz, játékos formában, 
de – elkezdődött a figyelemösszpontosításra, egy helyben ülésre 
való felkészítésük. Nemrég, egy kültéri rendezvényen 2x45 perces 
foglalkozáson voltunk, én igazán akkor szembesültem azzal, hogy 
mennyire koncentráltan tudnak figyelni és feladatsorokat végre-
hajtani, ekkor nyugodtam meg, hogy tényleg iskolaérettek lettek 
a lánykáim.

Azonos, vagy külön osztályba kerülnek a lányok?

Az iskolaérettségi vizsgálat során szóba került ez a kérdés is, több 
óvó nénitől, fejlesztőpedagógustól, pszichológustól kértem ta-
nácsot. Egybehangzóan az egy osztályba kerülésüket javasolták, 
mivel a lányok támogatják egymást és ösztönzően hatnak egymás-
ra, bennük nagyobb törést okozna, ha huzamosabb időre különvá-
lasztanánk őket. 

Törekszem rá, hogy néha rövidebb programokat, egy kis időt töltsek 
külön-külön Lilivel és Grétivel. Megfigyeltem, hogy fél óra elteltével 
már a tesót emlegetik és hiányolják. Természetesen vannak vesze-
kedések is közöttük, de általában kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, 
és igénylik egymás társaságát.

Említik már, hogy hiányozni fognak nekik az ovistársak? Mi-
lyen volt az óvoda, a közösség, az óvó nénik?

Az ovis barátnőkkel – mivel a környéken laknak – folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot, sőt az egyik kislány iskolástársuk is lesz. 
Az óvoda családias légkörű, gyermekközpontú volt, a lányok végig 
szerettek oda járni. A csodálatos Évi néni „Varázsmese” foglalko-
zása volt a mindenkori kedvenc, de a kirándulásokról, a bábszínhá-
zakról és a kreatív foglalkozásokról is mindig lelkesen meséltek.
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Az elmúlt hónapok karanténidőszakát hogyan élté-
tek meg? Miben tudott segíteni az óvoda?

Az első ijedtség után tudatosan alakítottam ki a na-
pirendünket, amit több-kevesebb sikerrel végigvit-
tem az egész karanténidőszak alatt. Ami nehézséget 
okozott, hogy mindenhol szerettem volna helyt állni; 
anyaként, a munkában (home office), a gyereknevelés-
ben, a háztartásban, azonban ennek összehangolása 
azért okozott némi feszültséget. Édesapjuk, aki folya-
matosan járt dolgozni, a délutáni, esti gyerekfelügye-
letbe és a bevásárlásba tudott besegíteni, én hajnalban, 
a reggeli és az esti órákban tudtam leginkább dolgozni 
és a munkával kapcsolatos feladataimat elvégezni. 
Törekedtem arra, hogy a lányok ne pizsiben és kócosan 
rohangáljanak egész nap, és bevontam őket a házimun-
kákba, pl. mosogatás, porszívózás, rendrakás, teregetés, 
kertészkedés. Délutánonként bringával vagy rollerrel 
mentünk a környékünkön pár kilométert, ez is a napi 
rutin része lett. A hétvégéket igyekeztem különválasz-
tani a hétköznapoktól, akkor tovább alhattak, a kedven-
cüket főztem, moziztunk, sétáltunk, muffint sütöttünk. 

Az óvodától e-mailen heti rendszereséggel kaptunk 
tematikus „home ovi” feladatokat, foglalkozási javas-
latokat, illetve a logopédustól gyakorló feladatsorokat. 
Sokat játszottak az okosdoboz.hu oldalon fejlesztő, 
koruknak megfelelő feladatokat, ezen kívül több tár-
sasjáték is előkerült, de a lányok kitaláltak maguknak 
egyedi játékokat, programokat is, pl. sátrazást, bunker-
építést, vagy teapartit a plüssökkel. 

Hálás vagyok nekik és értük, igazán jól tudtak al-
kalmazkodni a hirtelen megváltozott helyzethez. Új 
szavakat, fogalmakat tanultunk: koronavírus, maszk, 
fertőtlenítés, karantén stb. Sokat beszélgettünk az új 
helyzetről, így folyamatosan oldódott bennük a bizony-
talanság, a feszültség. Utólag azt mondhatom – a nehéz-
ségeivel együtt –, számunkra ajándék volt ez az együtt 
töltött időszak.

Hogyan telik a nyári szünet, mivel töltik a gyerekek 
az időt?

Jelen helyzetben nehéz előre tervezni, idén a nyá-
ri szünet főként itthon telik. Pár programmal azért 
készülünk, szeretnénk egy margitszigeti és egy állat-
kerti kirándulást, egy hétvégi balatoni kiruccanást, és 
a nagyszülők meglátogatását is tervezzük.

Beszereztetek már minden szükséges eszközt az is-
kolához, vagy ez még hátravan? 

A karanténidőszak alatt nagyon kedvező áron sike-
rült megrendelnünk az iskolatáskákat, a tolltartókat, 
a tanszercsomag összeállításában pedig az iskola nyújt 
segítséget. Az íróasztalok beszerzése még hátravan, bár 
van olyan szülő, aki a konyhaasztalra esküszik, „úgyis 
ott fognak tanulni” jelszóval. A nyár folyamán édesap-
jukkal együtt a lányok szobáját szeretnénk kifesteni, 
átrendezni, kicsit átalakítani az új funkciókhoz, tanu-
lásra alkalmassá tenni.
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Önkormányzatiságra nevelés
– A DÖK-segítő pedagógus feladatai

Interjú Deák Bélával, a Komáromi 
Jókai Mór Gimnázium tanárával
A diákönkormányzatok, diákparlamentek egyre több és 
egyre mélyebb lehetőséget nyújtanak a tanulóifjúságnak 
érdekeik érvényesítésére, hangjuk hallatására. Azonban 
ahhoz, hogy valóban aktív és tudatos önkormányzatiság 
alakulhasson ki az iskola falai között, szükség van egy 
lelkes, segítő pedagógusra is. A diákönkormányzat munkáját 
segítő pedagógus (DMSP) feladatairól és felelősségéről 
Deák Bélát kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf

Hogyan lesz valakiből egy iskolában a diákönkormányzat munkáját 
segítő pedagógus? Volt esetleg előzetes tapasztalata vagy élménye 
a diákképviselettel, mielőtt elvállalta a feladatot?

A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust a diákönkormányzat 
javaslatára az intézmény vezetője bízza meg ötéves időtartamra. Ez nyolc 
évvel ezelőtt az én esetemben is így történt. Huszonnégy éve vagyok 
a pályán, sok tapasztalatot gyűjtöttem ez idő alatt. A diákképviselettel 
azonban korábban csak az osztályfőnöki munkám keretében találkoztam, 
illetve mint a gimnázium egyik tanára, folyamatosan figyelemmel kísér-
tem iskolánk akkori diákszervezeteinek munkáját, rendezvényeit.

Miben áll egy DÖK-segítő pedagógus feladata? Milyen jellemző kihí-
vások jelennek meg a tanév során?

A DÖK-segítő pedagógus elsősorban egy kapocs a nevelőtestület és a diák-
önkormányzat között. Mivel a tizennyolc év alatti korosztály nem képes 
teljes mértékben saját jogait érvényesíteni, ezért szükség van egy felnőtt, 
nagykorú segítőre. Természetesen a DÖK-segítő pedagógusnak nem lehet 
célja a diákönkormányzat irányítása, vezetése. Inkább szemléletformálást 
végez abból a célból, hogy a diákok képesek legyenek döntéseket hozni, vé-
leményüket kialakítani és érvényre juttatni a saját, iskolai életüket érintő 
kérdésekben. A segítőnek elsősorban azokat a kereteket kell megteremte-
nie, melyek között a diákok el tudják végezni az általuk vállalt munkát. 

A diákönkormányzatnak számos feladata van egy tanév során, kezd-
ve a saját tisztségviselőinek megválasztásától, az iskola hagyományai 
szerinti diákrendezvények, illetve új rendezvények megszervezésén át 
egészen a legfontosabb feladatáig, a tanulók érdekképviseletéig. A diák-
önkormányzat dönt például egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
is. Mindezeket a tevékenységeket a tanév elején elkészített munkaterv 
alapján végzi. A DÖK-segítő pedagógus folyamatos támogatást nyújt a diá-
koknak az említett feladatok sikeres elvégzéséhez.
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Az utóbbi években egyre több városi, tankerületi és 
megyei diákönkormányzati szövetség jön létre, idő-
közönként pedig a diákparlamentet is megrendezik. 
Ön hogyan értékeli ezt a folyamatot, a tanároknak 
ezeken a magasabb szintű fórumokon is tevékenyen 
kell segíteniük a diákokat?

Valóban így van, a fiatalok több fórumon is képvisel-
hetik érdekeiket, szervezhetik településük, megyéjük 
diákéletét. Ez egy pozitív folyamat. Amiről személyes 
tapasztalatom van, az Komárom városának diákszer-
vezete (Divisz), mely megalakulása óta jelentős erőfe-
szítéseket tesz a város tanulóifjúságának összefogása 
érdekében. Kísérőtanárként jelen lehettem az elmúlt 
tanévek megyei diákparlamentjein is, és megfigyelhet-
tem az ott folyó munkát. Több esetben nagy aktivitást 
tapasztaltam a gyerekek részéről, de előfordultak 
olyan tanévek is – például ilyen volt az idei is –, amikor 
adósak maradtak ezzel a tanulók. A kérdésben említett 
fórumok mellett megemlíteném még az Országos Diák-
tanácsot (ODT), melybe minden megyei diákparlament 
1-1 főt delegálhat. Számomra különösen örömteli, hogy 
Komárom-Esztergom megye tanulóit immár három éve 
iskolám, a Komáromi Jókai Mór Gimnázium diákjai 
képviselik az ODT-ben. Korábban Turi Ádám, jelenleg 
pedig Horváth Csongor.

A DÖK-kel, a diákokkal történő foglalkozás mekkora 
többletmunkát jelent egy aktívan oktató pedagógus 
számára?

Ezt a munkát döntően tanítási idő alatt kell végezni, 
hiszen akkor lehet a diákokkal személyesen találkozni. 
Természetesen előfordul, hogy néhány diákrendezvény 
kapcsán délután vagy akár kora este is elfoglaltsággal 
jár ez a tevékenység. Korábban nem gondoltam végig, 
hogy ez pontosan mekkora többletmunkát jelent. A köz-
nevelési törvény hetente egy óra kedvezményt biztosít 
a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusnak. 
Az biztos, hogy még egy jól működő DÖK esetén is ennél 
azért több időt kell erre a tevékenységre szánni.

Természetesen látom és tapasztalom, hogy a pedagógu-
sok nagy része nem szívesen vállalja ezt a munkát. El-
sősorban nem azért, mert nem szeretnék, hanem mert 
a tanóráik és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenysé-
geik mellett erre már nem maradna idejük, energiájuk.

Mik a diákképviselet erősségei és szépségei? Miben 
lehetne még segíteni a diákok közéleti szerepválla-
lását?

Számos erőssége és szépsége van. Segít megismerni 
a demokráciát, bevezet az önkormányzatiság világába. 
A diákönkormányzatokban dolgozó tanulók aktívan 
alakíthatják iskolájuk életét. Megtanulhatják felis-
merni, megfogalmazni és képviselni saját és társaik 
érdekeit. A vélemények ütköztetésével fejleszthetik vi-
takultúrájukat és kommunikációjukat, részt vehetnek 
az intézmény közösségfejlesztésében. A diákképviselet 
során a tanulók megismerhetnek más személyeket, 
ezáltal fejleszthetik kapcsolatrendszerüket. 

A diákok aktív közéleti szerepvállalását segíthetik 
mindazok az ifjúsági szervezetek, diákönkormány-
zatok, fórumok, melyek az iskolákban, településeken, 
tankerületekben létrejönnek. Természetesen ilyenek 
a diákparlamentek is, de csak akkor, ha ezek a szerve-
zetek nemcsak „papíron” léteznek, hanem komolyan 
működnek. Szerepvállalásuk függ tőlünk, felnőttektől 
is, attól, hogy mi mennyire vesszük komolyan a fiatalok 
ilyen jellegű igényeit és milyen lehetőségeket biztosí-
tunk számukra ezen a területen. 

Mit üzen azoknak a fiatal, pályájuk elején álló peda-
gógusoknak, akiknek megfordult a fejükben, hogy 
a DÖK munkáját segítő tanárrá váljanak?

Elsősorban azt, hogy ha lehetőségük nyílik rá, min-
denképp vágjanak bele, próbálják ki magukat ebben 
a szerepben. Hatalmas élmény a gyerekekkel tanórákon 
kívül, kötetlenebb légkörben találkozni, beszélgetni, 
tevékenykedni. Sok diák óriási kreativitással van „meg-
áldva”, jó érzés látni, ahogy ez felszínre kerül a közös 
munka során. Szerintem majd minden iskolában lehet 
ilyen tanulókat találni, hol többet, hol kevesebbet.

A pedagóguspálya nem „csak” abból áll, hogy megtart-
juk a tanórákat. Számos egyéb tevékenység is végezhető 
az évek során. Ezekből csak egy a diákönkormányzat 
munkáját segítő tanáré. Azt kívánom a fiatal, pályájuk 
elején álló kollégáknak, hogy próbáljanak ki minél több 
ilyen, a pedagóguspályához kapcsolódó munkát, hiszen 
így ismerhetik meg egészében ezt a szép hivatást.

SZÁMOS ERŐSSÉGE 
ÉS SZÉPSÉGE VAN. 
SEGÍT MEGISMERNI 

A DEMOKRÁCIÁT, BEVEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG 

VILÁGÁBA. 
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Diákképviselet minden szinten
Interjú Boncsarovszky Péterrel, a győri Révai Miklós Gimnázium 

DÖK-elnökével, a győri Városi Diák Fórum jegyzőjével, a győri Tankerületi 
Tanács Diákönkormányzatok által delegált tagjával és az Országos Diáktanács 

Győr-Moson-Sopron megyei póttagjával

Péter ugyan még csak középiskolás, mégis több évnyi aktív érdekképviseleti, 
közösségszervezési tapasztalattal rendelkezik. Gimnáziumi DÖK-elnökként és városi 
diákvezetőként érdekvédelmi, rendezvényszervező, illetve kapcsolattartó feladatokat lát el, 
de bekapcsolódik a győri Tankerületi Tanács és az Országos Diáktanács (ODT) munkájába is. 
A hazai diákképviselet szintjeiről és az ezekben végezhető feladatokról beszélgettünk.

Szöveg: Dallman Kristóf

Hogyan kerültél a diákképviselet világába? Milyen 
elképzelésekkel vágtál bele a diákönkormányzati 
munkába?

Már az általános iskolában is buzgó diáknak tartottak. 
A tanárok és a kortársak sokszor mondták, hogy „na…, 
ott jön az az aktív kisgyerek”. Az osztálytársak kicsit 
rossz szemmel is nézték a ténykedésem eleinte, de 
a tanárok felfigyeltek rám. Az alsó tagozatos osztály-
főnököm azzal viccelődött, hogy biztosan államtitkár 
lesz belőlem. Ötödik osztályban bekerültem az iskolai 
diákönkormányzatba, hetedikben a szervezet titkára 
lettem, nekem kellett megírnom az ülések jegyzőköny-
veit és egyéb adminisztratív dolgokat intézni, nyolca-
dikban pedig elnök lettem. Szerintem sikeres időszakot 
tudhatok magam mögött, egykori alelnök társaimmal 
a mai napig visszajárunk nosztalgiázni az iskolába – 
például az érettségi szünetben.

Milyen lehetőségei vannak az általános iskolai 
DÖK-nek?

Szerintem alapvetően az összes általános iskolai DÖK-
nek megvan arra a lehetősége, hogy aktívan vegye ki 
a részét az iskola mindennapjaiból. Mi egy tanévben 
két rendezvényt, egy mikulás- és egy farsangi sulibulit 
rendeztünk, természetesen idomulva az általános is-
kolai keretekhez. Emellett szerveztünk évente egy-egy 
tanár-diák vetélkedőt, amelyek szintén jól sikerültek. 
Itt azonban még messze nem volt akkora szerepe a di-
ákönkormányzatnak, mint a középiskolában, de így is 
igyekeztünk minél jobb programokat szervezni. 

Ezt követően, nyolcadikban felvételt nyertem a győri 
Révai Miklós Gimnáziumba, ahol már a gólyatáborban 
is figyeltem a szervezők összehangolt munkáját. Ősszel 
volt a Révai Gólyabál, ahova már szervezőnek jelent-
keztem.

Ahelyett, hogy kiélvezted volna a gólyaévedet?

Ez egy nehéz kérdés… Édesanyám is sokszor meg-
kérdezte az évek folyamán, hogy miért nem pihenek, 
bulizom, miért nem nézem meg a dolgokat résztvevői 
oldalról? Most már még annyira sem tehetem ezt meg, 
mivel én „viszem” a szervezetet. Eleinte az okozott 
gondokat, hogy nem tudtam megfelelően delegálni 
a feladatokat. Mindig túl sok mindent vállaltam, ezért 
nem tudtam jól teljesíteni a programokon. Mostanra 
megtanultam mindent jól kiosztani és van lehetőségem 
néha fellélegezni.

A már említett gólyabálra egyébként a második leg-
több jegyet tudtam értékesíteni elsősként. A bál után 
megrendezték a Diák-Diri kampányt, majd a DÖK-
elnökválasztást, ezt követően pedig egy diákparlamenti 
szavazás keretein belül dőlt el a DÖK Vezetőségbe való 
felvétel. Nálunk, a Révaiban az a szabály, hogy már első 
évben be lehet kerülni, de az utolsó évben az érettségi 
felkészülés miatt már nem lehet tisztséget vállalni. 
Minden osztályból egy osztálytitkárt és egy osztálytit-
kár-helyettest hívtak össze, ők szavaztak arról, hogy ki 
kerülhet be a 13 fős DÖK-vezetőségbe. Bekerültem, és 
az első évemet a Révai Mentorprogram tanácsadója-
ként töltöttem. Ezt követően, nyáron, a gólyatáborban 
már csapatvezetőként vettem részt. A következő év 
októberében egy újabb Diák-Diri kampányt követő-
en elindultam a DÖK-elnökválasztáson. Első elnöki 
ciklusom alatt több sikeres bált szerveztünk, városi 
rendezvényeken, ünnepélyeken képviseltük iskolán-
kat. Nyáron pedig már a gólyatábor főszervezőjeként 
tevékenykedtem.

A győri Városi Diák Fórumhoz (VDF) szintén 
a 2017/18-as tanév az elején csatlakoztam. Igyekeztem 
minél több dologban részt venni, szervezni, fotózni – 
ezt mint hobbit is nagyon szeretem –, majd 2018-ban 
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megválasztottak a szervezet jegyzőjének. Én ezt a titu-
lust jegyző-alelnöknek szoktam hívni, mivel ugyanany-
nyi beleszólásom van a dolgokba, csak adminisztratív 
jellegű teendőim is vannak.

A Városi Diák Fórum teljesen függetlenül működik 
az iskolától?

Pontosan, itt egy iskolából bármennyien részt ve-
hetnek. A győri PÁGISZ (Pattantyús-Ábrahám Géza 
Technikum) rendszerint megtölti a padokat, ők nagyon 
aktívak. Az a tervem, tervünk, hogy Győr összes – el-
sősorban – középiskolájának aktív diákjait tömörítse 
a szervezet, tehát mindenhonnan legyen minimum 
egy-egy tag. Idén már második éve töltöm be a jegyzői 
tisztséget a VDF-nél, mellette pedig 2019-ben DÖK-
elnökként is újraválasztottak. Ezt követően történt, 
hogy a győri tankerület igazgatója küldött egy e-mailt 
az igazgató úrnak, hogy várják a tankerületi tanácsba 
a diákképviselőt. Úgy voltam vele, hogy elég az, amit csi-
nálok, így sincs sok szabadidőm. A válogatás napján már 
telefonon hívták az iskolát, hogy „Péter nem küldött 
még semmiféle bemutatkozó szöveget”. Nem volt más 
lehetőség, gyorsan, tesióráról kikéredzkedve megírtam 
a szövegemet, amit be is fogadtak, majd aznap délután, 
végül a Tankerületi Tanács Diákönkormányzatok által 
delegált tagjaként jöttem ki a helyi Tankerület épületé-
ből. Itt a győri tankerület igazgatójával, a megyei köz-
gyűlés elnökével és hasonló komoly szereplőkkel van 
aktív egyeztetési lehetőség. Ez jó lehetőség a párbeszéd-
re, de még van mit csiszolni a dolgon, több kérdésben is 
meghallgathatnák a diákok véleményét. 

Nem sokkal a Tankerületi Tanácsba történő megvá-
lasztásom után rendezték meg a megyei diákparlamen-
tet, ahova az iskolánk engem delegált, ott megválasz-
tottak az Országos Diáktanács tagjának is, azonban 
erről lemondtam kicsit több szabadidőért cserébe, 
jelenleg póttagként veszek részt a munkában. A póttag 
és a tag között – mint később kiderült – a különbség 
csak egyetlen szavazati jog. Úgy érzem, sok mindenben 
szerepet vállalok. Azt is hallom vissza, hogy aktivi-
tásomban nincsen hiány. Azóta pedig még a Nem-
zeti Ifjúsági Tanács diákönkormányzatokért felelős 
munkacsoportjába is bekerültem. Elég jól haladunk, 
még a karanténhelyzet alatt is több esetben tartottunk 
online megbeszéléseket. 

DÖK-elnökként milyen lehetőséged van az érdek-
képviseletre az iskoládban? Milyen ügyekkel foglal-
koztatok az elmúlt évben?

Az elnök tartja a kapcsolatot a Diákönkormányzat 
munkáját segítő pedagógussal, valamint az intézmény 
vezetésével is, kizárólagos aláírási joggal rendelkezik. 
Amikor az iskola diákságát képviselni kell, azt is az el-
nök látja el, mint ahogy a megyei diákparlamentekre is 
a DÖK-elnök az elsődleges meghívott. Az iskolán belül 
az elnök vezeti a diákparlamenteket, a rendezvényeken 
pedig főszervezőként vesz részt, továbbá az évnyitó és 
évzáró beszédeket is a DÖK elnöke mondja. A 24 órás 
vetélkedőn is ő a csapatkapitány, szavazategyenlőség-
nél ő hozza meg a végleges döntést. Az elmúlt évben 
sok előadást szerveztünk, például pályaorientációs 
témában online és személyesen is. Tuba Orsolya a finn 
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oktatási rendszert és előnyeit mutatta be. Emellett az 
I. Országos Online 24 órás vetélkedőn vettünk részt, 
ahol harmadik helyen végeztünk.

A koronavírus-járvány következtében kialakult 
helyzetben miben tudtátok segíteni az iskola veze-
tését?

Legfőképpen kommunikációs oldalról tudtunk se-
gítséget nyújtani. A révais Facebook-csoportokba mi 
töltöttük fel a vezetőségtől érkező friss tudnivalókat. 
Természetesen a leendő gólyákkal is folyamatosan 
kommunikáltunk. Szerencsére a gólyatábort is sikere-
sen meg tudtuk rendezni. Amikor Novák Katalin állam-
titkár asszony kitette Facebook-oldalára a szavazást 
a nyári gyermektáborokkal kapcsolatban, akkor egyből 
megosztottuk, hogy „na, most kell szavazni!”.

Milyen hagyományokkal rendelkezik az iskolád, 
illetve Győr városa az ifjúsági, illetve diák-érdek-
képviselet terén? Mennyire kellett neked, vagy 
a közvetlen elődeidnek kijárnia az utat?

A legtöbb diákönkormányzat alapvetően nincs könnyű 
helyzetben, de úgy tűnik, hogy a tanártársadalom és 
az intézményvezetés egyre jobban próbál nyitni a DÖK-
ök felé. Nálunk szerencsére igazgató úr igazán elfogadó, 
és amiben tud, támogat minket. Tisztelettel viszonyul 
hozzánk és a munkánkhoz, ugyanakkor nyitott és 
rugalmas. Ebből következik, hogy nekünk nem kellett 
nagyon utat törnünk, de természetesen ki kell állnunk 
a magunk igazáért, és meg kell mutatnunk azt is, hogy 
a diákok véleményére is figyelni kell.

A Városi Diák Fórum 2013-ban alakult újra, azóta 
leginkább rendezvényszervezéssel foglalkozik. Január 
vége óta új polgármesterünk van, Prof. Dr. Dézsi Csaba 
András személyében, aki rendkívül támogató az ifjúság 
felé. Idén januártól először van az önkormányzatnál 
ifjúsági referens is. Nemrég meglátogatott minket Rácz 
Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár, akivel 
kötetlenül, de előremutató módon tudtunk beszélgetni. 
A VDF-eseknek van még egy minimális kiváltságuk 
a városi rendezvényeken, mégpedig az, hogy önkéntes-
ként meglehetősen jó pozíciókat szoktak kapni.

Meglátásod szerint miként működik az Országos 
Diáktanács? Mekkora hatékonysággal képes képvi-
selni a középiskolás diákságot?

Az ODT egy nagyon jó kezdeményezés. Vannak, akik 
úgy tartják, hogy ez csak egy álszervezet és csak papír-
alapon létezik. Aki még nem ismeri közelről a szervezet 
működését, az hiheti ezt, de ha részt venne egy ülésen, 
akkor látná, hogy igenis zajlik a munka. Mielőtt valami-
lyen oktatással, diáksággal kapcsolatos jogszabályt be-
vezetnének, egyre többször kikérik az ODT véleményét. 
Kifejezetten erős és jó párbeszéd zajlik a szervezet és 
a köznevelésért felelős tárca között. Az ülések az EMMI 
épületében, dr. Maruzsa Zoltán államtitkár és helyet-
tese, Kisfaludy László jelenlétében szoktak zajlani. 
Az ülések mellett különböző kiegészítő programokon, 
tréningeken is részt vehetünk.

Vettél már részt Országos Diákparlamenten?

Igen, a 2020. februári, Székesfehérváron megrendezett 
Országos Diákparlamenten én is jelen voltam. Nagyon 
jó és hasznos, de egy kicsit megterhelő rendezvény volt, 
rengeteget tanul itt az ember és sok új ismeretségre 
is szert lehet tenni. Az első este a magyar köznevelés 
irányításában érdekelt szinte összes szereplő megje-
lent, ezt követően részt vettünk egy előkészítő ülésen, 
majd másnap elindultak a szekcióülések. A leghúzósabb 
rész az egész éjszakán át zajló szerkesztőbizottsági ülés 
volt, ahol letisztáztuk, összeraktuk és előkészítettük 
az utolsó plenáris ülésre az államtitkárságnak benyúj-
tandó pontokat.

Milyen fejlesztési, stratégiaalkotási lehetőségeket 
látsz ma a diákképviselet terén, legyen szó intézmé-
nyi, vagy akár országos szintről?

A rendszer alapvetően jól működik szerintem. Ha van 
az iskolában egy alkalmas tanár, aki összefogja a szer-
vezetet, valamint minimum egy tenni akaró diák, aki-
ből elnök lehet, akkor sok mindent el lehet érni. Persze 
ki lehetne bővíteni a DÖK-ök jogköreit, lehetőségeit, 
például a házirendek vagy az igazgatói pályázatok véle-
ményezésével kapcsolatban. Ezt bele is foglaltuk az idei 
diákparlamenti ajánlások közé. A forráshiány, az önálló 
költségvetés hiánya problémát szokott jelenteni, de ez 
nehéz kérdés, hiszen a DÖK nem rendelkezik önálló jogi 
személyiséggel. Úgy gondolom, hogy a megyei diákpar-
lamentek ülésezhetnének egy kicsit gyakrabban, hogy 
ott is ki tudjon alakulni egy összetartó közösség. 

Hogy érzed, milyen ma a diákság közéleti aktivitása?

Úgy érzem, hogy jó az aktív-inaktív arány, bár talán 
lehetne több aktívabb ember. Győrben előfordult, hogy 
kérdésessé vált, el tudunk-e indítani egy rendezvényt. 
Szerveztünk pályaorientációs előadást, hívtunk meg 
backpacker utazót, próbáltunk programokat szervezni, 
de itt is jelentkezett az a probléma, hogy sokan délutá-
nonként elfoglaltak, a különórák miatt az ilyen progra-
mok már nem férnek bele az idejükbe. A COVID-helyzet 
alatt egy előadást szerveztünk online formában, 
ex-révais előadó diákokkal, de sajnos azon sem voltak 
annyian, mint reméltük.

Tervezed felsőoktatási tanulmányaid során, vagy 
akár később is folytatni az érdekképviseleti, közös-
ségszervezési munkát?

Természetesen egyetemi tanulmányaim alatt is nagyon 
szeretnék részt venni az érdekképviseletben. Jó érezni 
azt, hogy ilyen szinten bele lehet folyni a dolgokba. Ér-
demes lenne minél többeknek megpróbálni, akinek nem 
való, az úgyis rá fog jönni. Alapvetően a jogtudomány 
vonz jelenleg a leginkább. Azon belül inkább a bírói, 
közjegyzői irány, de gondolkodom a diplomáciában is. 
Szerintem annak is a jogi képzés tudna egy biztos ala-
pot adni. Leginkább az utoljára említett szakma lenne 
érdekképviseleti, közösségszervezési munka, de ahogy 
a mondás tartja: „Addig még sok víz lefolyik a Dunán.”
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Diákönkormányzatosokat 
kérdeztünk
Nemcsak iskolai, hanem osztályszinten is képviselőket választanak maguknak a diákok. Ezúttal 
két DÖK-képviselőt kérdeztünk motivációjukról, az iskolai közösségről, az általuk fontosnak ítélt 
ügyekről, témákról. 

Szöveg: Ambrus Balázs

Milyen indíttatásból csatlakoztál az iskolai Diákön-
kormányzathoz (DÖK)?

Mindig társaságkedvelő voltam, ezért is gondoltam, 
hogy csatlakozom. Fontos számomra, hogy egy iskolá-
ban hogyan zajlik az élet, és a diákok hogyan és meny-
nyit alakíthatnak rajta, valamint szerettem volna részt 
venni egy-egy iskolai program kitalálásában, szervezé-
sében és megvalósításában.

Hogyan oszlik meg a munka a DÖK elnöke és az ön-
kormányzat tagjai között?

A DÖK elnöke koordinátorként is jelen van a progra-
mokon, illetve ő képviseli a fegyelmi tárgyalásokon 
a diákságot. A DÖK többi tagja megvalósítja a megbe-
szélt programot, ilyen például a gólyaavató, DÖK-nap, 
Valentin-nap, maskaranap, pedagógusnap, faliújság- és 
egyéb versenyek.

Melyek azok a témakörök, amelyekkel a legtöbbet, 
illetve a legszívesebben foglalkozik nálatok a diák-
önkormányzat?

Olyan programokat szeretünk elsősorban megvalósíta-
ni, melyek színesítik a hétköznapokat, összekovácsol-
ják a tanulókat, mosolyt fakasztanak, és jó hangulatot 
kölcsönöznek az adott eseménynek. A karácsonyi 
teremdekoráció-verseny és közös teázás például 
az ünnepi hangulata miatt nagyon népszerű. Nálunk 
a DÖK a karitatív programok szervezésében is részt 
vesz, minden évben viszünk adományt a Mikulásgyár-
ba. A gólyaavató vetélkedőt viszont az ismerkedés és 
közösségformálás jegyében szervezzük, ahol az összes 
9. osztályunk, az osztályfőnökök és az egész DÖK egy 
vidám hangulatú, kreatív feladatokból álló délutánt tölt 
el együtt. Itt a DÖK tagjai közül van, aki segíti a tanulók 

A Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium  
DÖK-képviselője, Fülöp Ágnes, 10. A osztályos tanuló
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koordinálását, van, aki a feladatok megvalósításában 
vállal szerepet, van, aki zsűriz. De az egyik legkedve-
sebb és legegyszerűbb programunk az első tanítási 
napon a 9. osztályosok kísérése a termeikbe, mivel 
iskolánkban kissé bonyolult a közlekedés a szintelto-
lások miatt. Itt az új diákok már találkoznak azokkal 
a felsőbb évfolyamra járó DÖK-tagokkal, akik mesélnek 
nekik az iskoláról, programokról.

Iskolátok mottója: Kanizsay: Nektek, miattatok, 
értetek! Hogy látod, mennyire nyitottak az ötletei-
tekre, felvetéseitekre a tantestületben?

A hagyományos, régóta működő programokat támogat-
ja a tantestület. Idén a Valentin-napot, a maskaranapot 
– mint új programot – kértük, és engedélyt kaptunk 
a megszervezésre. A Florence Nightingale születésének 
200. évfordulójára meghirdetett és szervezett plakát-
versenyre minden osztály benevezett, és a DÖK egyik 
tagja is szerepet kapott a zsűrizés folyamatában, hiszen 
én pontoztam.

Hogyan jellemeznéd a DÖK tagjainak közösségét?

A felsőbb évfolyamra járók már ismerik egymást, és 
nem gond az ötleteket bedobni, kiállni értük. Az új ta-
nulók visszahúzódóbbak, ezért ők az első időkben csak 

megfigyelőként vannak jelen. Ahogy egyre több DÖK-
gyűlés van, a „kicsik” is egyre jobban kinyílnak. Fontos, 
hogy az osztályok DÖK-delegáltja egy céltudatos, 
megbízható, „jó értelemben vett nagyszájú”, kreatív, 
mások által elfogadott tanuló legyen, hisz a DÖK tagjai 
nemcsak programot szerveznek, hanem képviselik 
is az adott osztályt, és ez esetben szükség van egy jó 
kiállású tanulóra, aki ezt véghez is viszi. Szerintem mi 
jó kis csapat vagyunk együtt.

A digitális oktatási rend hogyan befolyásolta a DÖK 
munkáját?

A DÖK elsősorban közösségi programokat valósít meg 
a közösségért. A digitális oktatási rend sajnos nem ked-
vezett ennek. Elmaradt a Húsvétoló, a pedagógusnapi 
meglepetés, valamint a DÖK-nap, ami a diákok igényei 
szerint összeállított, sokszínű programokban bővelke-
dő nap, melyen nemcsak a DÖK tagjai, hanem a tantes-
tület is aktívan részt vesz. Az iskola közösségi portálján 
voltunk jelen ebben az időszakban, összegyűjtöttük 
az egészségügyben dolgozó volt diákjainkat, és megkö-
szöntük a munkájukat. Több mint száz volt kanizsays 
tanulónk jelentkezett, akikről végül montázst is készí-
tettünk. Most, a nyári szünetben viszont a Gólyatábort 
készítjük elő, így van feladatunk, hisz a lebonyolításban 
is segíteni fogunk.
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A Városmajori Gimnázium DÖK-
elnöke, Nemes Gáspár József, 
12. osztályos tanuló

Miért tartod fontosnak, hogy a ti iskolátokban is 
működjön Diákönkormányzat (DÖK)?

Azért, mert a diákok elképzelései a DÖK-ön keresztül 
képesek érvényesülni. Nagyon sok jó ötletünk és gon-
dolatunk van nekünk is, melyeket ilyen módon továbbí-
tani tudunk a tanárainknak vagy az iskolánknak, és ha 
szerencsénk van, még meg is hallgatják ezeket. Szinte 
minden programot mi szervezünk. Úgy gondolom, 
ezek nélkül sokkal kevésbé lenne érdekes és változa-
tos az iskolaév. Sajnos az érdekképviselet részét nem 
nagyon használják ki a diákok, de remélem, egyszer oda 
is eljutunk majd.

Mik azok a feladatok vagy problémák, amelyekkel 
a DÖK-ben általában a legtöbbet foglalkoztok? Mi-
lyen javaslatokat fogalmaztatok meg a tantestület 
felé az elmúlt évben?

Bármennyire meglepő is lehet, de a leggyakrabban fel-
merülő probléma a diákok körében elterjedt általános 
érdektelenség. Vannak programok, ahol mindig nagyon 
sokan vagyunk, de nehéz új hagyományokat bevezetni, 
mert sokan nem hajlandóak sulis programokra eljön-
ni. Azt gondolják, biztos rossz, mert az iskolában van. 
Gyakran előfordul az is, hogy nem mernek csatlakozni 
valamelyik közösségi eseményhez, mert milyen „kínos”, 
ha mindenki őket nézi. Ebben az évben volt esedékes 
nálunk a házirend-módosítás, a tantestületi ülésen 
részt is vettem, és képviselni tudtam a diákok vélemé-
nyét: előtte több ülésünk is erről szólt. Van lehetősé-
günk leülni az iskola vezetőségével, ilyen alkalmakkor 
szóba jött még a rosszul működő beléptetőrendszer 
megváltoztatása, és táborszervezés is.

Ha volt rá igény és lehetőség, miként tartottátok 
meg az üléseket a karantén ideje alatt? Ekkor mi-
lyen témák kerültek napirendre?

Sajnos a karantén alatt teljesen kiestünk a ritmusból, 
és nem nagyon tudtam összeszedni az embereket, 
mindenki máshol volt. Egy-két közvéleménykutatás és 
beszélgetés erejéig érintkeztünk, de ülésünk nem volt.

Hogyan, mivel segítik a tanáraitok a Diákönkor-
mányzat munkáját?

A Diákönkormányzatot segítő tanáraink sokat segíte-
nek a programok lebonyolításában és abban, hogy kicsit 
tanárfejjel gondolkodjunk. Vannak olyan tanáraink, 
akik velünk együtt ötletelnek és segítenek abban, hogy 
hogyan tudnánk jobban működtetni a DÖK-öt, vagy 
milyen program lenne még érdekes.

Tapasztalatod szerint az iskoládban a tanulókat 
mennyire érdekli a diákok érdekképviselete, meny-
nyire tartják ezt egy jól bevált fórumnak?

A diákok az egész iskolát érintő kérdéseken kívül (há-
zirend) egyáltalán nem fordulnak hozzánk érdekkép-
viselet miatt. Ha valami problémájuk van, vagy maguk 
vívják meg a harcukat, vagy pedig nem tesznek semmit, 
nem szólnak senkinek, és hagyják, hogy tovább foly-
tatódjon, ami addig történt. Idén csapatépítő progra-
mokkal próbáltuk meg a diákok érdeklődését felkelteni 
a DÖK iránt, és szeptemberre egy tábort is szervezünk. 
Sajnos a vírushelyzet miatt még semmi sem biztos, de 
szerintem egy négynapos csapatépítő tábor erős alapja 
lehet egy új közösség létrejöttének.

Ha ebben az iskolában befejezed a tanulmányaidat, 
szeretnél a későbbiekben is esetleg mások képvise-
letével foglalkozni, netán más diákszervezetekhez 
csatlakozni?

Szeretnék érdekképviselettel foglalkozni, habár még 
nem tudom, hol és mivel kapcsolatban. Szerintem ez 
egy nagyon fontos téma, és a számomra fontos közeg-
ben mindenképp képviselném társaim érdekeit, persze 
ha ők is engem tartanak az erre megfelelő embernek.
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Képviselet és párbeszéd 
a hazai fiatalokért
Interjú Hegedüs Zoltánnal, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökével
A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) ernyőszervezetként nyújt közös platformot a hazai ifjúsági szektor 
szereplőinek, az ifjúsággal foglalkozó, vagy az ifjúság által működtetett szervezeteknek. A NIT 
szerepével és felelősségével, a magyar fiatalok közéleti aktivitásával és a futó projektekkel 
kapcsolatos kérdéseinkre a szervezet elnöke válaszolt.

Szöveg: Dallman Kristóf

A Nemzeti Ifjúsági Tanács idén ősszel tölti be fenn-
állásának nyolcadik évét. Milyen mérföldköveket, 
eredményeket ért el a szervezet a megalapítása óta?

Az első nagy eredmény maga a szervezet létrejötte és 
annak töretlen működése. A rendszerváltást követően 
több sikertelen próbálkozás is történt annak érdekében, 
hogy létrejöjjön az egységes ifjúsági ernyőszervezet. 
Fontos kiemelni, hogy Európa-szerte csaknem minden 
országban működik nemzeti szintű „Youth Council”, 
ezért fontos eredmény, hogy végül 2012 decemberében 
Magyarországon is meg tudott alakulni a Nemzeti If-
júsági Tanács. Az alakulás folyamata alulról szervező-
dött, nagy eredmény volt, hogy a különböző ifjúsági sze-
replők, szervezetek, szakemberek egy asztalhoz tudtak 
ülni, és sikerült egy olyan értékközösséget kialakítani, 
ami mentén a mai napig képesek együttműködni. 

Ernyőszervezetként a tagszervezeteink képviseletét 
látjuk el, de emellett az egész ifjúságot is képviselnünk 
kell. Ez a tevékenység az elmúlt években szisztema-
tikusan épült ki: 2016-ban, illetve a tavalyi évben is 
aláírtunk egy stratégiai partnerségi megállapodást 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Ez egyfajta 
keretrendszert biztosít a fiatalokat érintő kérdések és 
különböző szakpolitikai területek mentén. Mindemel-
lett folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, 
ahol be tudunk csatlakozni a képviseleti folyamatokba. 
A NIT 2016 óta tagja a Köznevelés-stratégiai Kerekasz-
talnak, illetve a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 
Fórumnak. Előbbiben a diákoktól, diákönkormányza-
toktól érkező visszajelzéseket csatornázzuk be a szak-
politika szintjére, míg az utóbbi feladata a tehetséggon-
dozás rendszerének összehangolása, illetve a Nemzeti 
Tehetség Program működésének az ellenőrzése, 
koordinálása. Az elmúlt időszakban számos rendelet-
módosítást kezdeményeztünk az ifjúsági, illetve civil 
területre vonatkozóan. Folyamatosan részt veszünk 
az Országos Diáktanács ülésein, egyfajta mentorként 
kívánjuk segíteni a szervezet működését. Számos 
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képviseleti anyagot készítettünk, illetve több sikeres 
program is az elmúlt időszak eredményei közé sorolha-
tó. Idén már ötödik alkalommal rendezzük meg sza-
badegyetemünket. Szintén nagy eredmény, hogy a NIT 
létrejöttével az European Youth Forumon biztosítjuk 
a magyar fiatalok európai szintű képviseletét is.

A NIT különböző projektek keretében nyújt aktív 
támogatást a hazai fiatalság számára, hogy egyéni 
és szervezeti szinten is minél többen találhassák 
meg a saját hangjukat az érdekképviseletben, ifjú-
sági szektorban. Milyen fokú ma Magyarországon 
az ifjúság közéleti aktivitása?

A fiatalokat mindig is érdekelte és érdekelni is fogja 
a saját sorsuk alakítása. A generációs változás folya-
matos, ez akár pár éves terminusokban is tetten érhető. 
Mások a problémák, mások a prioritások, más a dina-
mika, mint két-három évvel korábban, de minden ge-
nerációnak megvannak a saját, számukra fontos ügyei, 
amiért akarnak és képesek is tenni. Akár a NIT-ben, 
akár egyéb szinteken olyan modelleket kell kínálnunk 
a fiatalok számára, amiben megtalálják a lehetőséget 
a saját ügyeik alakítására. Fontos, hogy a fiataloknak 
legyen lehetősége a helyi mikroközösségekben – akár 
az iskolai diákönkormányzatban, akár a települé-
si fórumokon – képviselni a saját ügyeiket. Legyen 
párbeszéd a helyi ifjúság és a polgármester, vagy bárki 
olyan személy között, aki az ifjúsági ügyekkel foglalko-
zik. Fontos, hogy azok a fiatalok, akik elkezdenek ezzel 
foglalkozni, pozitív megerősítést kapjanak. Számos 
esetben tapasztalom, hogy van egy ügy, ami mentén 
elkezdenek szerveződni, majd nem történik semmi. 
Ha kétszer, háromszor nekifutnak a falnak, akkor egy 
idő után elmegy a kedvük, elveszítik a motivációjukat. 
Sikerek, apró eredmények kellenek, illetve nyitottság 
kell a döntéshozók részéről is.

A „Lépj fel!” programsorozat 2019-ben indult útjára, 
melynek célja az ifjúság aktuális problémáinak 
rendszerezése, és a lehetséges beavatkozási pontok 
azonosítása lett. Milyen tartalmi csomópontok 
kerültek a NIT látóterébe a program hatására, és 
milyen lépésekkel lehet ezekre válaszolni?

A „Lépj fel!” célja, hogy az ernyőszervezeti működés sa-
játosságaiból eredően, megpróbáljuk folyamatosan ke-
resni azokat az alkalmakat, amikor közvetlenül tudunk 
beszélgetni a fiatalokkal. A helyben begyűjtött igények 
és problémák lokális vagy globális szinteken megol-
dandó feladatokat biztosítanak a NIT részére. A prog-
ram során minden megyében rendeztünk egy Megyei 
Ifjúsági Napot, ahol bemutattuk a NIT és a hazai civil 

szféra működését, illetve a fiatalok érdekérvényesítő 
képességét fejlesztő tréningeket szerveztünk. Emellett 
cél volt, hogy párbeszédet alakítsunk ki a fiatalok és 
a döntéshozók között. Az alkalmak során összegyűjtött 
véleményekből egy több mint kétszáz elemből álló prob-
lématérképet állítottunk össze, hét nagy téma mentén: 
ifjúsági érdekképviselet, munkavállalás és jövőterve-
zés, oktatás, közösségi és közéleti aktivitás, közlekedés, 
szabadidő és egészség, digitális média és műveltség. 
Az azonosított problémák mentén elkészítettünk egy 
ajánláscsomagot,1 volt, ahol konkrét rendeletmódosí-
tást javasoltunk, illetve felmerültek új projekt-, illetve 
programötletek is. Az elkészült anyag érdekképviseleti 
egyeztetése megkezdődött, a vírushelyzet mérséklődé-
sét követően, az utóbbi hetekben újra tudtuk indítani 
az ezzel kapcsolatos folyamatokat. Hosszabb távú ter-
vünk, hogy időközönként újra és újra megrendezzük ezt 
az országjárást, egyrészt azért, hogy felmérjük, hogy 
a már azonosított problémákkal kapcsolatban milyen 
változás tapasztalható, illetve hogy újabb fiatalokat 
kérdezhessünk meg.

A „Közéleti Mentorprogram” egyéni segítséget kí-
ván nyújtani a közélet, a társadalmi felelősségválla-
lás iránt érdeklődő fiatalok számára. Milyen tudást 
szerezhetnek a programban részt vevő középiskolás 
korú fiatalok? Mennyire nehezítette meg a program 
megvalósítását az idei évet beárnyékoló koronaví-
rus-járvány?

A program négy pillérből áll: az első pillért a közéleti 
hétvégék adják, ahol képzéseken, beszélgetéseken, 
előadásokon vagy éppen filmklubon vehetnek részt 
a mentoráltak. A második pillért a mentor-mentorált 
viszony jelenti, ahol a mentor egy, az ifjúsági szférában 
hosszú ideje aktívan tevékenykedő személy. A mentor 
és a mentorált közösen keresnek olyan témákat, amiket 
regionálisan fontosnak találnak. A harmadik pillért 
látóutak és önkéntes programok, a negyediket pedig 
a témafeltáró előadások adják. A program – nagyság-
rendileg negyven fiatal részvételével – január végén 
indult el, és szeptemberben fog zárulni. Olyan jártas-
ságokat próbálunk fejleszteni, ami segíti a közéleti 
aktivitást, ilyen például a vitakultúra vagy a vezetői 
kompetenciák fejlesztése, a projektmenedzsment, 
illetve a kutatásmódszertan vagy a társadalomisme-
ret. Az előre kidolgozott képzési anyag átadásán túl 
igyekszünk a mentoráltak egyéni céljaira, igényeire is 
tekintettel lenni. A vírushelyzet teljesen új szituációt 
teremtett. Márciustól júniusig nem tudtunk személye-

1  https://ifjusagitanacs.hu/blog/2020/03/04/lathatova-tettuk-
a-hazankban-elo-fiatalok-javaslatait/ 

FONTOS, HOGY A FIATALOKNAK LEGYEN LEHETŐSÉGE 
A HELYI MIKROKÖZÖSSÉGEKBEN – AKÁR AZ ISKOLAI 

DIÁKÖNKORMÁNYZATBAN, AKÁR A TELEPÜLÉSI FÓRUMOKON – 
KÉPVISELNI A SAJÁT ÜGYEIKET.

https://ifjusagitanacs.hu/blog/2020/03/04/lathatova-tettuk-a-hazankban-elo-fiatalok-javaslatait/
https://ifjusagitanacs.hu/blog/2020/03/04/lathatova-tettuk-a-hazankban-elo-fiatalok-javaslatait/
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sen találkozni, a munka teljes egészében az online térbe 
helyeződött át. A közéleti beszélgetéseket is online 
rendeztük, ezeken az ifjúságkutatás tapasztalatairól, 
a civil társadalom magyarországi működéséről, a gene-
rációk közti tudástranszferről, vagy éppen más, orszá-
gosan működő mentorhálózatokról esett szó. Az online 
lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalataink pozitívak, 
feltehetően az őszi időszak során is így fogunk meg-
szervezni bizonyos előadásokat.

Európai Uniós projekt keretében valósul meg 
a „Szólj bele!” Ifjúsági Párbeszédet elősegítő prog-
ramsorozat. A jelenlegi ciklus kiemelt témakörei 
a fiatalok munkavállalása, az ifjúsági munka, vala-
mint a fiatalok vidéken maradása. Mennyien érdek-
lődnek a lehetőség iránt? Milyen szintű a magyaror-
szági fiatalok érdekérvényesítő képessége?

A „Szólj bele!” program az Európai Uniós Strukturált 
Párbeszéd keretében valósul meg. A program keretében 
2020 tavaszán öt településen végeztünk fókuszcsopor-
tos kutatásokat 14–30 év között fiatalok bevonásával. 
A kutatás eredményeképp megállapítható, hogy az is-
kolaválasztás és a munkakeresés a két legfontosabb 
szempont, amiért a fiatalok elhagyják szülőhelyüket. 
A tendencia megváltoztatásában sok múlik azon, 
hogy a fiatalok mennyire tudják hallatni a hangjukat 
a településeken. A fiatalok alapvetően aktívak, de 
ez nagymértékben függ a helyi körülményektől. Sok 
múlik azon, hogy ha egy középiskolás fiatal valamilyen 
ügyben megkeresi a települési önkormányzatot vagy 
az ifjúsági referenst, akkor annak lesz-e eredménye. 
A döntéshozókat helyi szinten kell érzékenyíteni, hogy 
partnerként kezeljék a fiatalokat. Ez azért lenne fontos, 
mert egy települési önkormányzat addig tud hatni 
egy fiatalra, amíg az otthon van. Addig tud kialakulni 
benne az a fajta lokálpatriotizmus, helyhez kötődés és 
tenni akarás, aminek az eredményeképpen később, 
az egyetemi tanulmányok elvégeztével visszatérhetnek 
a településre. A magyar ifjúsági képviseleti rendszer-
nek megvannak a strukturált és kevésbé strukturált 
módjai. A strukturált rész a közneveléshez és a közigaz-
gatási rendszerhez hozzárendelhető iskolai, települési, 
megyei, országos diákönkormányzatiság. Ezek eseté-
ben fontos lenne, hogy legalább bizonyos területeken 
szélesítsék a szervezetek jogköreit, mert a fiatalok 
képesek arra, hogy a saját életükkel kapcsolatos dön-
tésekbe partnerként beleszóljanak. A felsőoktatásban 
a hallgatói önkormányzatok esetében pedig van egy há-
rom évtizedes múlt, egy jól kialakult struktúra, aminek 
a mentén ők szintén képesek önmaguk képviseletére. 
A NIT-nek kulcsszerepe van abban, hogy ezeket a rend-
szereket összehangoljuk és megteremtsük a párbeszéd 
feltételeit. A félévente megrendezett Európai Ifjúsági 
Konferenciák előtt igyekszünk kutatást végezni a fia-
talok körében, hogy az általuk megfogalmazott ügyeket 
tudjuk képviselni. 

Milyen területeket gondolsz fejlesztendőnek?

A diákönkormányzatok jogainak bővítését már említet-
tem. Emellett az országban több ezer olyan civil szerve-
zet létezik, ami vagy a fiatalokkal foglalkozik, vagy fia-
talok működtetik. Van egy generációs változás, aminek 
hatására a fiatalok kevésbé gondolkodnak szervezeti 
struktúrákban. Annyira dinamikusan változik az ér-
deklődésük és változik körülöttük a világ, hogy gyorsan 
szeretnének eredményeket elérni. Ezért hajlamosak in-
kább ügyek mentén szerveződni, mintsem a klasszikus 
szervezeti struktúrák kereteit kihasználni. Fontosnak 
tartom, hogy a fiatalokat a szervezetek irányába tudjuk 
orientálni, bemutassuk nekik a civil szektort, az ala-
pítványi kereteket és azt, amit ezek biztosítani tudnak. 
Fontos lenne az azonos területeken – például a pálya-
orientáció vagy a tehetséggondozás – tevékenykedő 
szakemberek és szervezetek cél- és eszközrendszerét 
összehangolni. Ugyan a különböző pályázati források 
keretösszege, például a Nemzeti Együttműködési Alapé 
emelkedik, mégis egyfajta forráshiány mutatható ki 
a szektoron belül. Egyrészt szükség van olyan, az ifjú-
sági szektort célzó központi pályázati forrásokra, amik 
jelenleg nem állnak rendelkezésre, másrészt pedig 
szükséges lenne szemléletformálásra is, hogy a pro-
jektalapú működés és a pályázatfinanszírozás mellett 
kezdjünk elmozdulni a CSR, tehát a vállalati társadal-
mi felelősségvállalás irányába.

Mik a NIT jövőbeli tervei? Milyen projektek marad-
nak aktívak, és mivel bővülhet a portfólió az elkö-
vetkező időszakban?

Jelenleg úgy fest, hogy minden futó projektünknek lesz 
folytatása. A következő országjárás pontos időpontját 
a külső körülmények fogják meghatározni. Új program-
ként szeretnénk az útjára indítani egy vitasorozatot, 
aminek az érveléstechnika és a vitakultúra fejlesztése 
lesz a célja. A terveink között szerepel egy fenntartha-
tósággal foglalkozó projekt, illetve szeretnénk elmoz-
dulni a társadalmi innovációk irányába is. Ezek mellett 
szeretnénk elindítani a szervezet szolgáltatási portfóli-
óját is, amellyel tagjaink számára szeretnénk segítséget 
nyújtani, legyen az egy szervezetfejlesztési tréning, 
vagy kommunikációs tanácsadás.
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RECENZIÓ

Az „elég jó” diákok
Thomas S. Greenspon: Amikor a jó nem elég jó 
A maximalizmus igazi arca
HARMAT Kiadó, Budapest, 2020.

Szöveg: Szabóné Kármán Judit

Az „elég jó” – mint minősítés, elegendő és elérendő cél – 
a 20. század második felében jelent meg a neveléstu-
dományi, pszichológiai szakirodalomban. A kifejezést 
Donald W. Winnicott, brit gyermekorvos, gyermekpszi-
chiáter, pszichoanalitikus alkalmazta először az „elég 
jó anya” (good enough mother) leírására, 1971-ben meg-
jelent Playing and Reality1 című könyvében. A fogalmat 
átvette és kibővítette Bruno Bettelheim – amerikai 
pszichológus és terapeuta –, 1987-ben kiadott A Good 
Enough Parent: A Book on Child-Rearing2 című, nagy 
sikert aratott munkájában, melyben az „elég jó szülő” 
fogalmát írta le és elemezte. Az új szemlélet – azaz, 
hogy nem tudunk, de nem is kell tökéletesnek len-
nünk – felszabadítóan hatott anyák és szülők millióira, 
s a gyermeknevelésnek, a szülői, nevelői habitusnak 
új tartalmat adott. Ezt követően egyre több „elég jó …” 
könyv jelent meg (The Good Enough Child, The Good 
Enough Teen, The Good Enough Manager),3 s hazánk-
ban is számos követője lett az „elég jó” szemléletnek.4 

A neves amerikai pszichológus, család- és pártera-
peuta, Thomas S. Greenspon Amikor a jó nem elég jó 
című, a Harmat Kiadónál ez év elején megjelent könyve 
voltaképpen ebbe a sorozatba illeszkedik. Amint az al-
cím – A maximalizmus igazi arca – is elárulja, azoknak 
a diákoknak szól a könyv, akik még nem tudják elfogad-
ni, hogy elegendő „elég jó”-nak lenni. 

A kötet már a borítójával felkelti a figyelmet anyaga 
és illusztrációja révén, belelapozva pedig az ígéretes 
tartalom, tördelése, szerkesztése, a kiváló betűméret 
olvasásra ösztönöz. Hátszövege szerint a szerző aján-
lása: „Néha mindenkivel előfordul, hogy elbizonytalano-
dik magában. Ha ez gyakran megesik veled, ez a könyv 
a segítségedre lesz. A maximalizmus olyan, mintha 
állandóan egy idegesítő hang szólna a háttérben, vagy 
egy téglákkal megpakolt hátizsák nyomná a válladat. […] 
Sok gyereknek és felnőttnek sikerült leküzdenie maxi-
malizmusát a könyv útmutatásai alapján.” Az igényes 
külső mögött a tartalom újszerű, utat mutató, hangne-
me megértő és bátorító. A könyv kilenc, egymásra épülő 
fejezetből – két nagy témára osztva –, tárgymutatóból, 

1 Magyarul: D. W. Winnicott (1999): Játszás és valóság. Animula 
Kiadó, Budapest.

2 Hazánkban: B. Bettelheim (1994): Az elég jó szülő – Könyv 
a gyermeknevelésről. Gondolat Kiadó, Budapest.

3 Az elég jó gyerek, Az elég jó tini, Az elég jó menedzser
4 Vekerdy Tamás (2017): Belső szabadság – Elég jó szülő, elég jó 

gyerek. Kulcslyuk Kiadó.

irodalomjegyzékből, s rövid szerzői biográfiából áll, 
a fordítást Ladányi Klára végezte. 

Az Ismerd meg a „soha-nem-elég-jó” érzéseidet fe-
jezeteiben mindarra választ kap az olvasó, hogy mi 
a maximalizmus, miben különbözik a jó teljesítményre 
törekvéstől, miért alakul ki, milyen módon szabadulhat 
a terhe alól az ember?

„Sokaknak nem okoz problémát, hogy nem tökéletesek. 
Azt mondják: Sebaj, majd legközelebb megpróbálom 
jobban csinálni. De a maximalistáknak nehezen megy ez 
a sebaj-dolog. Ők úgy gondolják, hogy ha hibáznak, az azt 
jelenti, hogy valami nincs rendben velük.”

Számos praktikus tanácsot ad, gyakorlatokat, „teher-
könnyítő” megküzdési technikát tanít, nagy türelem-
mel: „a maximalizmus terhén könnyíteni hosszú folya-
mat, nem megy egy csapásra […] Valahányszor elvégzel 
egy feladatot, egy téglával kevesebb lesz abban a bizonyos 
maximalizmus-hátizsákban.” 

Mindezek mellett sok szó esik az „énképről”, a szemé-
lyiség fejlesztéséről, kortársi, szülői, családi kapcsola-
tokról. A könyv külön érdeme, hogy minderről pozitív 
hangon szól, s miközben bemutatja a maximalizmushoz 
vezető utat, nem okol, nem hibáztat senkit. 

A második, Segítség a nehezen kezelhető problémákhoz 
című részben már olyan érzelmi, gondolati, viselkedési 
zavarokról (szorongás, testképzavar, depresszió, kény-
szeresség) esik szó, amik kísérői lehetnek a maxima-
lizmusnak, de könnyen össze is lehet téveszteni azzal. 
A megértés kedvéért – mint a korábbi fejezetekben – itt 
is rövid esetleírásokat iktat közbe a szerző: „A tizen-
egy éves Alexnek van egy szokása, amiről, úgy tűnik, 
képtelen leszokni. …” „Carlost a kilencéves ’paragép’-nek 
nevezik. […] Nem tud mit tenni a félelmei ellen.” A író 
itt már nem csak a gyermekekhez szól, Megjegyzés 
a felnőttekhez című fejezetében megszólítja a szülőket, 
nevelőket is.

 Thomas S. Greenspon műve hasznos olvasmány, segítő 
kézikönyv mindenkinek – érintetteknek, családtagjaik-
nak, szakembereknek –, a pedagógusok számára pedig 
nélkülözhetetlen szakkönyv. Útmutatót ad a maxima-
lizmussal küzdő diákok felismeréséhez, megértéséhez, 
kezeléséhez, kiváló segítség a téma megbeszéléséhez 
osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken is.

 A könyv megértésre, elfogadásra, az „elég jó” szemlélet 
elsajátítására sarkall, annak a célnak a kitűzésére és 
megvalósítására, hogy „elég jó” pedagógusok „elég jó” 
tanítványokat bocsássanak ki az iskolákból. 
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1919 szeptemberében új állam jelent meg Európa térképén, 
amelyet egy költőből lett politikus katonatiszt alapított új 
ideológiai alapokon. A Carnarói Olasz Kormányzóság történe-
te kevésbé ismert, ám nagyhatású pontja az első világháború 
végét követő és új rendet hozó békediktátum időszakának.

Olaszország az 1915-ös londoni egyezmény keretei között 
a Monarchia több régiójában szerzett új területeket, de Fiume 
városát egy titkos egyezmény miatt a Szerb−Horvát−Szlovén 
Királyságnak ítélték. Ez a döntés hosszú távú következmények 
mellett azonnali elégedetlenséget váltott ki, amelynek élére 
Gabriele D’Annunzio állt. 

A költő-politikus figyelemre méltó karrierje tizenhat éves 
korában kiadott első verseskötetével, majd római és nápolyi 
újságok munkatársaként kezdődött. Rövidesen az olasz parla-
ment képviselője lett, közéleti érdeklődése elsőként szocialis-
ta, majd nacionalista színt öltött. Fiatalkoráról a legtöbb forrás 
kalandos és csapongó, botrányokkal teli képet fest. A világhá-
borús olasz részvétel hangos támogatójává vált, szónoklatai és 
irodalmi munkássága mellett katonaként is részt vett a har-
cokban, elvesztette fél szemét. Egy alkalommal egészen Bécsig 
repült egységével, hogy ott propagandaanyagokat szórjon szét. 
Az antant győzelem után felháborodva értesült a Fiumét érintő 
döntésről, amely azonnali cselekvésre késztette, szabadcsapa-
tot szervezett, amellyel elfoglalta az angol−francia ellenőrzés 
alá vont kikötővárost. 

A sikeres megszállást követően egy kérészállamnak tekinthető 
politikai kaland kezdődött, amely több mint egy évre (1919. 
szeptember – 1920. december) emelte az ekkorra leghíresebb 
olasz költőt Fiume élére, ezzel D’Annunzio neve összeforrt 
a rövid életű városállammal. A Carnarói Olasz Kormányzóság 
nem egészen egyéves fennállása sokkal inkább hosszú távú 
politikai hatása miatt fontos történelmi állomás. D’Annun-
zio önmagát Commandante (parancsnok) címmel, diktátori 
hatalommal ruházta fel, és nemcsak saját bélyeget, de önálló 
alkotmányt is kiadott, amelyben sok protofasisztának tekin-
tett elem is megjelent, mint a szindikalizmus, a korporatív 
államelmélet és az ókori nagyságra támaszkodó olasz naciona-
lizmus. Ugyanakkor további érdekes részleteket is találhatunk 
a dokumentumban, amelyek a Commandante költő-idealista 
személyéről árulkodnak: az alkotmány hatvanötödik pontja 
szerint minden közösség kötelessége saját kórust szervez-
ni, a fővárosban pedig grandiózus, tízezer fős koncertterem 
építését rendelte el, amelynek látogatása „Isten ajándékaként 
ingyenesen biztosított”. 

Az állam külsőségeiben is Benito Mussolini diktatúrája elődjé-
nek tekinthető, D’Annunzio különítményei fekete egyenruhát 
viseltek. Az állam minden szempontjából mintaként szolgált 
az olasz, spanyol, portugál, japán és német szélsőségesen 
nacionalista diktatúrák számára. A futurista uralom egyéves 

Költoi Diktatúra Fiumében:  
A Carnarói Olasz Kormányzóság

Szöveg: Fodor Richárd
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fennállását még megünnepelhette, de az olasz kor-
mány külpolitikai érdekei miatt tüzérségi támadással 
vetett véget a költő uralmának, aki Lombardiába vonult 
vissza. Önkéntes száműzetése ugyanakkor nem tartott 
soká; három évvel később, Mussolini hatalomátvétele 
után ismét nagy köztiszteletnek örvendhetett, hercegi 
címet és bőkezű nyugdíjat kapott, végül az akadémia 
elnökeként hunyt el vidéki villájában. 

Képek: 
https://trianon100.hu/galeria [2020. 07. 28.]

Irodalom:
A carnarói olasz régensállam  
https://bit.ly/2D7w5nk [2020. 07. 28.]

Fiume Question: Encyclopedia Britannica  
https://www.britannica.com/event/Fiume-
question [2020. 07. 28.]

Leopold Froehlich: A Poetic Regime  
https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/
poetic-regime [2020. 07. 28.]

https://trianon100.hu/galeria
https://www.britannica.com/event/Fiume-question %5b2020
https://www.britannica.com/event/Fiume-question %5b2020
https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/poetic-regime
https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/poetic-regime
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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Ambrus Balázs, Dallman Kristóf

Iránytű
Közel ötezer gyermeket és 
szüleiket segítik a tanodák új 
műszaki eszközei

Lezárult a Belügyminisztérium megbí-
zásából, a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság által kiírt tanodafejlesz-
tési pályázat: 177 intézmény összesen 
323.244.488 Ft-ot nyert. A pályázat célja 
a tanodák korszerűbb informatikai és 
internet-hozzáférést segítő eszközök-
kel való felszerelése. A digitális oktatási 
rendszerben sokszor gondot jelentett 
az ilyen készülékek hiánya. A tanodák 
2576 tabletet, 403 laptopot, 1201 mobil 
interneteszközt, fénymásolókat, nyomta-
tókat, fényképezőgépeket, fülhallgatókat, 
mosó- és szárítógépeket szerezhetnek be 
mindennapi működésük megkönnyítésé-
re. A nyertes pályázók 1,5 és 1,9 millió Ft 
közötti összeget kaphatnak ezen eszközök 
beszerzésére. 

Országosan 181 tanoda több mint ötezer 
tanuló hátránykompenzálását végzi. A ta-
noda program a nehéz szociális körülmé-
nyek között élő tanulókat segíti iskolán kí-
vüli, a tanítási idő után csoportos és egyéni 
tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokkal, 
ami a korai iskolaelhagyást csökkenti. 
Az oktatási feladatok mellett célja: a kul-
turális hiányok pótlása, az életpálya-épí-
tés, a szakmaválasztás, a közösségépítés. 
A programban általános iskolás alsó és 
felső évfolyamos, valamint középfokú isko-
lai tanulók vesznek részt. (MTI)

Idén is kiosztották a Kincses 
Kultúróvoda díjakat

A minisztérium ötödik alkalommal hir-
dette meg a Kincses Kultúróvoda pályá-
zatot valamennyi belföldi óvoda részére. 
A díjazottak Kincses Kultúróvoda 2020 
címet feltüntető dísztáblát vehetnek át, és 
1,3 millió forint pénzügyi támogatásra jo-
gosultak. Idén 29 intézmény nyerte el a cí-
met, közöttük összesen 37,7 millió forintot 
osztottak szét, a békéscsabai pályázatban 
például a könyvtárat, a múzeumot és a báb-
színházat bevonva készítették el a prog-
ramtervet. Az EMMI-nek a pályázattal 
„kiemelt célja, hogy az óvodai és kulturális 
területen meglévő értékeket elismerje, 
és az óvodai, valamint a kulturális intéz-
ményrendszer együttműködését erősítse”. 
A múzeumoknak, könyvtáraknak, köz-
művelődési és művészeti intézményeknek 
kiemelt szerepük van a gyermekek szemé-
lyiségformálásában, identitásuk erősíté-
sében, képességeik kibontakoztatásában, 
erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésé-
ben. Ennek érdekében szeretnék elősegí-
teni, hogy az óvodák egyre tudatosabban 
vegyék igénybe a kulturális intézmények 
küldetéséből fakadó, nevelést segítő prog-
ramokat, és a kulturális tartalmak minél 
sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi 
pedagógiai programjába. (MTI)

Szeptembertől minden nappali 
tagozatos tanuló ingyen kap 
tankönyvet

A kormány döntése értelmében 2020 
szeptemberétől minden nappali tagozatos 
diák, csaknem 1,2 millió tanuló, ingyenes 
tankönyvellátásban részesül – mondta 
az EMMI köznevelésért felelős államtit-
kára. Maruzsa Zoltán a KELLO Könyvtár-
ellátó Nonprofit Kft. raktárában közölte, 
hogy a múlt évhez képest 150-160 ezer 
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tanulóval több részesül térítésmentes 
tankönyvellátásban, amire a költségvetés-
ben 13,8 milliárd forintot biztosít az állam. 
Hozzátette, hogy 2013-ban, amikor elin-
dult az ingyentankönyv-program, szociális 
alapon a diákok 54 százaléka, 614.804 fő, 
2019-ben pedig már a diákok 85 százaléka, 
1.080.836 fő részesült ingyenes tankönyv-
ellátásban. Egyszerűsödik az ellátás folya-
mata, mivel ez évtől a KELLO-val közvet-
lenül számol el az EMMI, ami könnyíti 
az oktatási intézmények bürokratikus 
terheit is – jelezte az államtitkár. 

Maruzsa Zoltán beszélt arról, hogy mivel 
módosult a Nemzeti alaptanterv, összesen 
61 új vagy átdolgozott tankönyv készült 
el, amit 12 ezer oldalon, 130 szakértő írt, 
szerkesztett, tördelt, lektorált. Közöl-
te, az idei tankönyvjegyzéken 52 kiadó 
2907 tankönyve szerepel, a jegyzéken 
szereplő könyvek csaknem 54 százaléka 
az Oktatási Hivatal kiadásában készült el. 
Összesen 1918 állami kiadású tankönyv 
szerepel a jegyzéken, ami az összes könyv 
65 százaléka. Az államtitkár azt mondta, 
hogy az idén 4073 iskola 13 millió 455 ezer 
könyvet rendelt, ami az elmúlt tanévhez 
képest 385 ezerrel több. Tőczik Zsolt, 
a KELLO ügyvezetője arról beszélt, a jár-
ványhelyzet ellenére sikerült megoldani, 
hogy a tanévkezdésre eljussanak az is-
kolákba a tankönyvek. Úgy fogalmazott, 
hogy a minőséget tekintve világszínvonalú 
tankönyvek kerülnek a tanulók, tanárok és 
szülők kezébe. (EMMI)

Tízezer pedagógus kap bruttó 
ötszázezer forint egyszeri 
juttatást

Kásler Miklós közölte: a kormány úgy 
döntött, hogy négyszáz hátrányos helyze-
tű településen dolgozó 10 500 pedagógus 
és „az oktatást segítő kolléga” kap ilyen 
juttatást a hátrányos helyzetű diákok fel-
zárkóztatásáért. Hozzátette: június 2-ától, 
a járványhelyzet javulásával lehetővé vált 
ugyan egyéni vagy kiscsoportos foglal-
kozások megszervezése az iskolákban, 
hogy a gyerekek szükség esetén pótolni 

tudják a lemaradást, de a tanulók egy része, 
a leghátrányosabb településeken élők, nem 
tudták kellően elsajátítani a tananyagot. 
Kiemelte: a kormány több mint hatmilliárd 
forintos programjának éppen az a célja, 
hogy ezek a hátrányos helyzetben élő gye-
rekek be tudják hozni a lemaradást, minél 
kevesebben hagyják el az iskolát végzettség 
nélkül, egyben támogassák a pedagógusok 
helyben és pályán maradását. Az érintett 
települések állami fenntartású iskoláiban 
dolgozó több mint tízezer pedagógus ezért 
a – január 31-éig tartó – felzárkóztató mun-
kájáért kapja a bruttó 500 ezer forintos 
egyszeri juttatást − tette hozzá. (MTI)

Nyolcvanezer gyermek vett részt 
a napközis Erzsébet-táborokban

Minden eddiginél több, nyolcvanezer 
gyermek vett részt a napközis Erzsébet-tá-
borokban idén nyáron – közölte az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák 
Katalin kiemelte, hogy nyolcszáz telepü-
lésen szerveztek táborokat, amelyekre 
a kormány kétmilliárd forintot fordított. 
A részt vevő gyerekek negyven százaléka 
hátrányos helyzetű volt, a legtöbb tábor 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében 
volt. A gyerekek többsége kisiskolás volt: 
a 7−10 éves korosztályból 53 ezren tábo-
roztak idén – ismertette a részleteket. 
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy minden 
jelentkezőt fogadtak a táborok. Elmond-
ta: a gyerekek júliusban és augusztusban 
reggel 8-tól délután 5 óráig jelképes, 100 
forintos összegért vehettek részt a tábo-
rokban, ahol biztosították a napi négyszeri 
étkezést a diétás igényekre is tekintettel, 
és sajátos nevelési igényű gyerekeket is 
fogadtak. A koronavírus-járvány miatt 
minden táborban ellenőrizték a higiénés 
szabályok betartását, a rendszeres fer-
tőtlenítést, s hogy egy csoportban az elő-
írásnak megfelelően maximum 20 gyerek 
tartózkodik-e. A táborozók sok időt töltöt-
tek a szabadban, továbbá kiemelt téma volt 
a vírus elleni védekezés – tudatta.

Novák Katalin beszélt arról is, hogy a jár-
vány miatt idén nem szerveztek ottalvós 
Erzsébet-táborokat, de ezt kihasználva 
Zánkán felgyorsították az építkezést, és 
teljes egészében felújították a táborhe-
lyet. Hamarosan kezdődik az építkezés 
Fonyódligeten is, ahol jurtatábort alakí-
tanak ki. Ezeknek köszönhetően jövőre 
az eddigi 30 ezer helyett 50 ezer táborozót 
tudnak majd fogadni – mondta az államtit-
kár. (MTI)
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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Ambrus Balázs, Dallman Kristóf

Pályázatok
Pályázati felhívás a tanoda szolgáltatást 
működtető szolgáltatók befogadására és 
költségvetési támogatására

A Belügyminisztérium általános pályázatot hirdet 
„a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befo-
gadására és költségvetési támogatására”. A pályázati 
csomag dokumentumai letölthetők a BM honlapjáról 
(https://kormany.hu), a Főigazgatóság honlapjáról 
(https://tef.gov.hu/), illetve a Szociális Ágazati Por-
tálról (http://szocialisportal.hu/). A részletszabályo-
kat a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázat benyújtása:  
https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html

A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. szeptember 14.

További információ: tanodapalyazat@tef.gov.hu

Pénzügyi Tudatosság Országos Verseny 
és Diákfórum a szakgimnáziumok/
technikumok és a szakközépiskolák/
szakképző iskolák tanulói számára

A versenyen a szakgimnáziumok/technikumok 
és a szakközépiskolák/szakképző iskolák tanulói 
vehetnek részt, jelentkezési lap kitöltésével. A döntő 
első három helyezett csapata egynapos bécsi tanul-
mányúton vehet részt, az Erste Bank támogatásával. 
A kirándulás 2021. január–június közötti időszakban 
valósul meg.

Az első, online forduló időpontja: 2020. október 1.

A második forduló időpontja: 2020. október 8–20.

A budapesti döntő időpontja: 2020. november 4. 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

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

Rendkívüli pályázatbeadás: a COVID19-
helyzet nyomán létrehozott Erasmus+ 
stratégiai partnerségek

A COVID-19 járvány alapvető hatással van az okta-
tás, a képzés és az ifjúság területére is. Ilyen kivételes 
körülmények között az Erasmus+ programnak még 
nagyobb szerepe van az ezeken a területeken megvaló-
suló innovációk elősegítésében, valamint a személyes, 
a szociálpedagógiai és a szakmai fejlődési lehetőségek 
megteremtésében. Ennek érdekében az Erasmus+ 
2020-ban rendkívüli támogatást nyújt a COVID19-
helyzet nyomán létrehozott stratégiai part-
nerségek (Strategic Partnership in Response of the 
COVID-19 Situation) elnevezésű pályázattípusban 
az alábbi célokkal megvalósuló projekteknek:

  Stratégiai partnerség a digitális oktatási  
készség fejlesztése érdekében a köznevelés,  
a szakképzés és a felsőoktatás területén.

E projektek célja az oktatási és képzési rendszerek 
olyan eszközökkel való erősítése, amelyek segítségével 
meg tudnak birkózni az online és távoktatásra történt 
közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival, többek 
között a tanárok számára nyújtott támogatás által 
digitális kompetenciáik fejlesztésében, valamint a ta-
nulási lehetőségek befogadó jellegének megőrzésével.

  Stratégiai partnerség a kreativitásért  
az ifjúság, a köznevelés és a felnőtt tanulás  
területén.

Az ebben a kategóriában támogatott projektek 
lehetővé teszik, hogy a formális, az informális és 
a nemformális oktatás területén dolgozó szervezetek 
a kulturális szektorral közösen dolgozzanak. A pro-
jektek célja a kultúra és az európai tudatosság ter-
jesztése, valamint a pályázók támogatása abban, hogy 
a közösségük újítói legyenek. A célok közé tartozik 
a célcsoport képessé tétele arra, hogy rendkívüli tár-
sadalmi kihívások esetén kreatív és innovatív megol-
dásokkal álljon elő.

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2020. október 29.

A köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási és fel-
sőoktatási projektek futamideje 12−24 hónap lehet. 
Az ifjúsági projektek futamideje 6−24 hónap lehet.

További információ: https://bit.ly/3lJKA1O

https://kormany.hu
https://tef.gov.hu/
http://szocialisportal.hu/
https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html
mailto:tanodapalyazat@tef.gov.hu
https://tka.hu/palyazatok/14260/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-a-kozneveles-teruleten
https://tka.hu/palyazatok/14261/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-a-szakkepzes-teruleten
https://tka.hu/palyazatok/14269/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-a-felsooktatas-teruleten
https://tka.hu/palyazatok/14259/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-az-ifjusag-teruleten
https://tka.hu/palyazatok/14260/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-a-kozneveles-teruleten
https://tka.hu/palyazatok/14258/a-covid-19-helyzet-nyoman-letrehozott-strategiai-partnersegek-a-felnott-tanulas-teruleten
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a legmagasabb

látogatottság tavasz óta

106 000
feladatot osztottak ki

a regisztrált pedagógusok

a tanulócsoportokban
saját okosfeladatot

készítettek a tanárok

1265 9718

Tanulócsoportok
száma

Hány okosfeladat
érhető el?

Multimédiás

anyagok száma

Az új NAT szerint 
átdolgozott 

okostankönyvek 
már elérhetőek 

a portálon:

Hány regisztrált
felhasználó van?
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■ Matematika 5.
■ Irodalom 5.
■ Magyar nyelv 5.
■ Történelem 5.
■ Etika 5.
■ Természetismeret 5.
■ Matematika 9.
■ Irodalom 9.
■ Magyar nyelv 9.
■ Történelem 9.



Helyes
kézmosás

Nedvesítés
Folyó vízzel  
nedvesítse be a kezét!

Szappanozás
Tegyen a kezére 
szappant!

Dörzsölés
Dörzsölje be a kezét  
20-30 mp-ig!

Öblítés
Öblítse le a kezét 
folyó vízzel!

Szárítás
Törölje szárazra  
a kezét!

Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek 
vírusok és baktériumok.

Ezért:
Ne fogja meg az arcát 
feleslegesen, és mosson 
kezet naponta többször!

Mikor?
 � étkezés előtt
 � WC használat után
 � amikor megérkezik 
valahová

 � tüsszentés, köhögés, 
orrfújás után

 � állat érintését követően

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

20-30
másodperc


