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A 2011/1-es új tanügyi törvény és a kapcsolódó oktatási miniszteri rendeletek (pl. az utólag módosított 2011. évi 6564es) értelmében Romániában részben megváltoznak az egyes
oktatási intézmények típusainak hivatalos megnevezései. Az
egyes intézmények az új módszertannak megfelelő elnevezéseit az intézményeket fenntartó önkormányzatok még a
2012/13-as tanév kezdete előtt határozatba kell foglalják.
Az új szabályozás szerint új intézménytípusok, módosított
román elnevezések kerültek bevezetésre, emiatt a táblákat,
honlapokat, fejléceket stb. sok helyütt ki kell majd cserélni.
Mivel a Hivatalos Közlöny magyar kiadásában nem fog időben megjelenni a miniszteri rendelet hivatalos magyar fordítása, így ezzel az ajánlásunkkal próbáljuk elérni, hogy ez
egyes román szakkifejezések magyarul egységesen kerüljenek
megnevezésre.

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden javaslat, elnevezés
vitatható, s minden törekvésünk ellenére nem lehet olyan
fordítást találni, amely mindenkinek teljesen megfelel. Mivel
azonban a romániai magyar közösség érdeke az egységes magyar nyelvhasználat, ezúton kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint tartsa magát ehhez az ajánláshoz.
Egyben felhívjuk az érintettek települések figyelmét, hogy a
helyi közigazgatási törvény értelmében a legalább 20%-ban
magyar nemzetiségűek által lakott településeken az oktatási intézmények kétnyelvű feliratozásáról, az adott intézmény
oktatási nyelvétől függetlenül gondoskodni kell. Így a román
tannyelvű iskolák esetén is szükséges intézmény magyar nevének a meghatározása, illetve a vonatkozó tanácshatározat
magyar nyelven történő kiadása.
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Tanévkezdés — sztriktnécsészár

Tanévkezdés — sztriktnécsészár
Beperelem a szaktárcát, már ha a költségeket fedezendő közadakozásból nullaperc
alatt összejön a zseton.
A következő pillanatban letettem erről a
szándékról. Legalább hat okból, mert:
1. Kételkedem a szülők laza szolidaritásba
mártott erkölcsi támaszában, bár némelyikük megvette volna a lásztminit akciós
galapagosi tantúrajegyet a gyereknek, ha
a minisztérium idejében közli, hogy kitolja
az évkezdést.
2. A hazai oktatás első aktuális embere a napokban karambolozott (valószínűleg hivatalába igyekezve) egy bukaresti taxissal,
és nem lett volna sportszerű frissen sérült
embert perrel nyomasztani.
3. Ettől még mindig nem derül ki, hogy a tárca oktat, nevel vagy képez, fennmaradt
idejében pedig közvetít-e külföldre fénymásolt posztgraduális dolgozatokat.
4. Egy ilyen akció az össznemzeti minimumot
sem gerjeszti, mármint hogy az érdekeltek
megegyeznének abban, miért kell legalább
egy ötéves terven át koherens szakpolitikát kidolgozni és érvényesíteni, miniszter
és kormánycserék dacára.

rel, mely növelné a katyvaszt, és egyben
leplezné az utóbbi három tanév csúfos
adatait.
6. Az előkészítő éves, úgynevezett nulladik
osztályok című projekt sem fog felpörögni sztahanovista munkaverseny ritmusára, hogy a szakmai (ön)elégültség méltó
oromzatára tuszkolja a nebuló-szülőpedagógus trojkát.
És még két érv bónusznak:
– kinéztem az ablakon és belehallgattam
az időjárás-előrejelzésbe; pazar nyárutót jósolnak szeptember első felében, s a meteósok
prognózisa jóval megbízhatóbb, mint a tanév
kalendáriumának egyetlen betűje, illetve
– lázadozás közben szemkontaktusba kerültem a hírrel, miszerint egy dél-moldvai
városkában a pótérettségin tízessel vizsgázott történelemből egy diáklány, minekelőtte
a nyári megmérettetésen egyes érdemjegyet
szerzett, van tehát csodát pirongató momentum, léteznek a rendszerben titkos tartalékok.
Mindezeket latba vetve vélem: okafogyottá válik ez a jogi durcáskodás, az ügyvédnek
szánt honort pedig inkább félreteszem egy
tanulságos utazásra. Mondjuk Galapagosra,
az elnapolt sívakáció helyett.

5. Nem tántorodnak el szándékuktól az
educatio stratégái, hogy jövőre meglepjenek egy új, többlépcsős érettségi rendszer-

ROSTÁS-PÉTER ISTVÁN

A 2012/2013-as tanév szerkezete
Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter
augusztus utolsó napján jelentette be, hogy
módosul a tanév szerkezete, és a törvényben
foglalt szeptember 10-e helyett az okatatás 17én kezdődik. Ennek megfelelően a tavaszi vakáció megrövidült egy héttel, hogy ne változzon a
tanév 36 hetes struktúrája.
A 2012. szeptember 17-én kezdődő tanév 36
tanítási hétből áll.
I. félév
Tanítási időszak: 2012. szeptember 10.—2012.
december 21.

Az óvodások és elemi osztályosok vakációja:
2012. október 29.—november 4.
Téli vakáció: 2012. december 22.—2013. január
13.
II. félév
Tanítási időszak: 2013. január 14.—április 5.
A 27. héten, vagyis az április 1—5. közötti időszakban szervezik az Iskola másképpen programot.
Tavaszi vakáció: 2013. április 6.—14.
Tanítási időszak: 2013. április 15.—június 21.
Nyári vakáció: 2013. június 23.—szeptember 8.

2012 . augusztus–szeptember

2

LÁTHATÁR

Mire (nem) jó a videokamera?

Érettségi és legitim társadalmi szelekció a válság kontextusában

Mire (nem) jó a videokamera?
A politikai küzdelmek és botrányok
mellett az érettségi eredmények képezték az idei nyár-ősz „sztártémáját”:
tévéműsorok tucatjai elemezték az
okokat, lehetséges következményeket,

tükrében, illetve az oktatási rendszer
„rejtett” társadalmi szerepéről, arra keresve a választ, hogy van-e valamilyen
kapcsolat a tömeges bukások és a tomboló gazdasági válság között? Amellett

• Az oktatási rendszer „rejtett” társadalmi szerepe. Van-e valamilyen kapcsolat a
tömeges bukások és a tomboló gazdasági válság között?

felelősöket, sokszor egyenenesen bűnbakokat keresve-találva. Megszólaltak
a szülők, sikeres és sikertelen diákok,
tanárok és oktatáspolitikusok, szakmai
szervezetek, érdekszövetségek vezetői,
különféle szakértők. Magyarázkodott
a minisztérium feje, fenyegetőzőtt
néhány radikálisabb szakszervezeti
aktivista a blogokon és az internetes portálok kommentjeiben maguk
az „áldozatok” mesélték el személyes
történeteiket, sok esetben öniróniával
vagy maró gúnnyal vegyítve. Az oktatási rendszerről való átfogó társadalmi
vita mégis elmaradt, vélhetően a kusza
politikai események miatt. Pedig erre
okvetlenül szükség volna. Ez az írás ehhez a (sajnos csírájában létező) vitához
szeretne hozzájárulni.
A továbbiakban néhány szubjektív
megjegyzés következik az idei eredmények jelentőségéről a tavalyi „váratlan
események” (értsd: tömeges bukás)

2012 . augusztus–szeptember

érvelnék, hogy a válasz igen, van kapcsolat, illetve hogy ebben a viszonyban
a videokamerák fontos szerepet játszanak. (Természetesen mindez csupán
egy lehetséges értelmezés, ami nem zár
ki más interpretációkat és helyzetdiagnózisokat). Nos, lássuk ezeket.
Országos szinten az idei eredmények nagyvonalakban hozták a tavalyi „kettőből-egy” arányt, már ami a
sikeresek-sikertelenek relatív hányadát illeti. Erdélyben a patinás magyar
elméleti líceumok diákjai átlagon felül
szerepeltek, azonban a többi érettségiző helyzete alig mutat lényeges
különbséget a román társaik teljesítményéhez képest. (A sikeresen érettségiző román anyanyelvűek zöme is
a nagyvárosi elit középiskolákból került ki. Véleményem szerint az etnikai
hovatartozásnak ebben az egyenletben semmilyen meghatározó szerepe
nincs. Ezért eszmefuttatásomban a

továbbiakban nem is számolok az etnikai változóval).
A két egymást követő érettségi kudarc jellegében és természetében is
ugyanazokat a jegyeket viseli: az okok,
a vizsgakörülmények, a tananyag, a
formális feltételek, a vizsgák rendje is
azonosnak tekinthető. De ha a 2010-es,
2011-es és 2012-es érettségiket nézzük,
akkor egyetlen változó tekintetében
mégis van különbség a „boldog békeidő” (amikor majdnem mindenki érettségi diplomát szerez) és a „szomorú
jelen” (amikor csak a diákok fele szerzi
meg a nagykorúsítási diplomát) között:
ez pedig a kamera.
Így két dolog körvonalazódik: egyfelől, hogy a változás nagy eséllyel a kamerának tudható be, másfelől pedig, a kamerás vizsgáztatás esetében a siker elméleti valószínűsége csak kettő az egyhez.
A Hargita megyei eredmények alakulása alátámasztja kijelentéseinket, hiszen
a tavalyi átlagon jóval felüli arányokat
kamerás környezetben a diákok már
nem tudták megismételni. Azt is mondhatni, hogy a hargitaiak a tavaly kísérleti csoportként működtek – máshol
volt kamera, itt nem: eltérő eredmény
–, idén pedig máshol is, itt is volt kamera: hasonló eredmény. Továbbá fontos
megjegyezni, hogy a kamera korántsem
a végső oka az oktatási rendszer súlyos
diszfunkcióinak: az csupán láthatóvá
teszi azokat a strukturális problémákat,
amelyekről részletesen ezen lap hasábjain tavaly értekeztünk.
Ha őszinték akarunk lenni, akkor el
kell ismernünk, hogy az elmúlt években is a helyzet hasonló lehetett (volna), ha a rögzítő eszközöket korábban
szerelik fel. Nem arról van szó, hogy a
mindenkori diákok teljesítménygörbéje a tavaly óta hirtelen és váratlanul
„lezuhant”, hogy ez a két generáció
sokkal butább, mint a korábbiak, hanem sokkal inkább, hogy mindez csak
mostanság derült ki. A korábbi gyakorlat elfedte, torzította, módosította a valós helyezetet.
Jogosan merül fel a kérdés: kell-e a
kamera? Miért most? Könnyen meglehet, hogy igen. Miért?
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Egyfelől, nem kétséges, hogy minden
vizsgának fairnek kell(ene) lennie. Egy
deklaráltan meritokratikus környezetben, egyenlő feltételek mellett a folyamatos, rendszeres és kitaró tanulást,
tudást díjazni, ennek hiányát pedig
szankcionálni kell. A szorgalmas diák
és a „csaló” társa közötti eltérő tudásmennyiséget a vizsgajegy minél hűbben kell(ene) visszaadja. Másképpen
nem lenne méltányos, igazságos és
pontos a számonkérés. A probléma az,
hogy pillanatnyilag a rendszer ezt a fair
és a reális tudást visszaadó vizsgakörülményt csak a külső, brutális kontroll
feltétele mellett tudja biztosítani.

„A társadalom szempontjából soha nem az volt a tét,
hogy ki tudja felnőtt korban,
mikor volt a hastingsi csata,
vagy mi a kéndioxid képlete, hanem sokkal inkább
az, hogy később az iskolai
sikeresség és/vagy sikertelenség alapján egyeseket
megakadályozzon, hogy
adott társadalmi pozícióra
tegyenek szert, míg másokat
hozzásegítsen azok megszerzéséhez.”
A kamera az oktatási rendszerbe vetett bizalomhiány szimbólumának is
tekinthető. Nehezen vagy alig működhet olyan rendszer, amely nélkülözi a
szereplők közötti bizalmat. Ha a szülő
nem bízik az iskolában (rendszeresen
a tanárok nyakára jár, mindent jobban
tud, tetejében még a gyermeke előtt is
kifejezi rosszalló véleményét, csak mert
okosabbnak, ügyesebbnek vagy éppen
gazdagabbnak érzi magát a pedagógusnál), ha a pénzügyminisztérium a
kényszerből magánórákat adó tanárokat tekinti (az orvosok mellett) az országban uralkodó korrupció ikonikus
megtestesítőinek, ha a tananyagot a
diákok csupa fölösleges hülyeségnek
tekintik, ha a média folyamatosan
dekonstruálja a tudásalapú érvényesülés modelljét, akkor az oktatási rendszerbe vetett társadalmi bizalom mértéke annyira lecsökken, hogy képtelenné válik betölteni szerepét: motivációs
válságot generál, aminek eredményeképpen egyre kevesebben hajlandóak

a szabályok szerint eljárni – tanulni,
igyekezni, hivatásszerűen eljárni.
De a kamera egyben szelekciós eszköz is, amely a válságban különleges
szerephez jutott. Érdekes fejlemény,
hogy az érettségi kapcsán kialakult
„felhajtásban” alig esett szó arról, ami
a modern társadalomban alapvető jelentőségű: keveset beszéltek az iskolának a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésében játszott szerepéről.
Első látásra azt mondhatnánk, hogy az
oktatási rendszer elsődleges funkciója
az, hogy átadja a társadalmilag hasznos tudást az ifjabb generációknak.
Ez igaz is, de csak részben. Az alapvető tudás reprodukciója valóban fontos
dolog, hiszen nélküle aligha boldogulna bárki az életben. De az igazi funkciót mégis máshol kell keresni: tömören
azt mondhatnánk, hogy az iskola elsősorban arra való, hogy a társadalom
legitim módon kizárhasson egyeseket
a szűkös erőforrásokért való küzdelemből. Magyarán, az iskolai sikertelenségre hivatkozva egyeseket a társadalmi
ranglétra aljára szorítson. Ezért hibásak azok a diák és a szülő által gyakran
hangoztatott felvetések, miszerint az
iskolában tanultak nem korszerűek,
a mindennapi életben nem alkalmazhatóak, tehát haszontalanok – inkább
tanulnának közlekedéstant (is). A társadalom szempontjából soha nem az
volt a tét, hogy ki tudja felnőtt korban,
mikor volt a hastingsi csata, vagy mi
a kéndioxid képlete, hanem sokkal inkább az, hogy később az iskolai sikeresség ésvagy sikertelenség alapján egyeseket megakadályozzon abban, hogy
adott társadalmi pozícióra tegyenek
szert, míg másokat hozzásegítsen azok
megszerzéséhez. A modern társadalom
szempontjából nem az elsajátított tartalmak (ki mit tud, mit jegyzett meg), hanem a szocializációs folyamatban vállalt
egyéni szerepek a fontosak (konformista
módon „végigkínlódta”, elfogadta vagy
lázadozott, skacként kivonta magát
alóla, nem vett részt benne, az érvényben lévő szabályok szerinti vizsgán
nem teljesített). Ugyanis a társadalomban az erőforrások (anyagi, kulturális,
szimbolikus, kapcsolati tőkék) mindig
végesek, egyeseknek egyszerűen nem
jut belőle. A társadalomnak – az elitek
révén – azonban érvelnie kell, miért
van mindez, és legitim érvként az iskolai sikertelenséget hozza fel, amit diplomák, jogosítványok és egyéb kreditek
hiányával fejez ki, számoltat el.
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Válságban a mindennemű erőforrások volumene természetszerűleg lecsökken, vagyis egyre kevesebbnek jut
belőle. A fenti gondolatot alkalmazva,
a társadalomnak szűkítenie kell azok

„Az alapvető tudás reprodukciója valóban fontos
dolog, hiszen nélküle aligha
boldogulna bárki az életben. De az igazi funkciót
mégis máshol kell keresni:
tömören azt mondhatnánk,
hogy az iskola elsősorban
arra való, hogy a társadalom
legitim módon kizárhasson
egyeseket a szűkös erőforrásokért való küzdelemből.”
körét, akik valós eséllyel szállhatnak
harcba a jó karrierért, életminőségért,
társadalmi megbecsülésért: az elit
egyszerűen szigorít a diplomák megszerzésének a módján, jelen esetben
az érettségi vizsgán. Hogyan? A kamerák révén, hiszen az elitek mindvégig
tisztában voltak azzal, hogy a diákok
jó része valójában képtelen megfelelni
egy „rendes” vizsgának – a tavaly már
elemzett strukturális okokból.
A kamera így vált olyan eszközzé,
amely tudatosan – és véleményem szerint bár spontánul, de logikusan – „ritkítja” azok körét, akik beleszólhatnak
a véges javak megszerzésének társadalmi játszmájába. Ezért van az, hogy
a mostani kormánypárt bár bírálta tavaly az akkori vezetést a kamerák bevezetéséért, az idén – immár a hatalom
birtokosaként – további kamerákat
szereltetett fel!
Hogy mindez nem feltétlenül korrekt? Hogy másról szól, mint első látásra lászik? Hogy esetleg nem is helyes?
Meglehet, de a vizsgák mindig is a
tágabb társadalmi viszonyok és állapotok szerint alakultak, most sincsen
másképpen.
Majd ha a gazdaság növekedési pályára áll, akkor biztosan több lesz a sikeres érettségiző is...

PÉTER LÁSZLÓ
szociológus
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Pedagógusok jövő ideje
A pedagógusi versenyvizsgára jelentkező oktatók hetven
százaléka kapott átmenőjegyet az idei megmérettetésen. Ez
hajszállal meghaladja a tavalyi országos átlagot. Az „átmenők” többsége az ötös és hetes jegy közötti „érdemsávban”
keresendő, ami egy bukdácsoló, a szabad élet álfüggetlenségéről álmodozó diák esetében talán megbocsátható, de egy
intézményi oktatásra-nevelésre készülő diplomás tanár esetében aligha. Még akkor sem, ha teljes hitelt adunk azoknak
a véleményeknek, miszerint a vizsga szerkezetének, elvárásainak köze sincs a való, katedra előtti világ elvárásaihoz.
Aki azonban hajlamos puszta számháborúnak, félrevezető statisztikának beállítani a véglegesített pedagógusi állásokért kiírt vizsgákon évek óta gyenge színvonalról árulkodó
helyzetet, nemcsak magát és környezetét csapja be, de önös
érdekből kész áruba bocsátani a saját és elkövetkező generáj Mert ha az érdemjegyek
j gy alakulását befolyásoly
ciók jjövőjét.

„Aki azonban hajlamos puszta számháborúnak, félrevezető statisztikának beállítani
a véglegesített pedagógusi állásokért kiírt
vizsgákon évek óta gyenge színvonalról
árulkodó helyzetet, nemcsak magát és környezetét csapja be, de önös érdekből kész
áruba bocsátani a saját és az elkövetkező
generációk jövőjét.”
hatják is külső tényezők, a lényegen aligha változtatnak. Aki
nem képes vagy nem akar felzárkózni azokhoz a követelményekhez, amelyeket egy-egy vizsga kapcsán az „áldozatok”
szívesen neveznek életszerűtlennek, rossz pályára tévedt.
Kétszeresen is rosszra, hiszen nemcsak saját életét keseríti
meg napról napra, de maradandó károkat okozhat azokban
a fiatalokban, akiktől majd a saját életszínvonala magasabbra emelését kénytelen remélni.

„A tényleges iskolai autonómia garantáltan
olyan energiákat képes felszabadítani, ami
a minőségi neveléssel ahhoz a közösségi
tudatformáláshoz is hozzájárul, amelynek
alapjait — akár az írás-olvasás-számolás
szentháromságának esetében — vagy az iskolában kapja meg az emberpalánta, vagy
jó eséllyel soha.”
Magyarázat mindig van kéznél ilyenkor, leginkább az, hogy
a jelenlegi pénzügyi motiváltság – vagy motiválatlanság – mellett pedagógusainktól nem is lehet többet elvárni. Csakhogy
meghallgatva gyermekeink rémtörténeteit a suksükölő magyartanárról, az idegborzoló magyar–román keveréknyelven
beszélő pedagógusról, a tudását átadni képtelen, ettől folyamatosan ingerült, tanítványait lépten-nyomon megalázó
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„Csakhogy az évek során roppant nehéz a
működőképesség egyenúlyában tartani egy
olyan helyzetet, amelyben nem kerül veszélybe a tanári presztízs, miközben óhatatlanul nyesegetni kell az iskolából hazahurcolt, nem feltétlenül a szünetek duhajkodásai során szárba szökkenő vadhajtásokat.”
matektanárról, valahogy képtelenek vagyunk kizárólag béremelés kérdésévé tenni gyermekeink oktatását. Talán ismerős
a vicc: tudsz úszni? Nem? És ha megfizetlek?
Évtizedeken át rossz, ennek ellenére érinthetetlen tanügyi
rendszer „termésével” szembesülhetünk évente képességfelmérőkkor, érettségik alkalmával, vagy olyankor, amikor
a hóhért akasztják. Egy olyan rendszer produktumát, amely
eddig csak abban az esetben vetette ki magából az alkalmatlan pedagógust, ha alkoholizmusa már takargathatatlanná
vált vagy halmazati pedofíliát követett el. De ennek a rendszernek az alkotásai vagyunk mi, szülők is, akik vitatható
útravalóval küldjük iskolába gyermekeinket, hogy ott majd
a tanárok mindent helyre tesznek. Csakhogy az évek során
roppant nehéz a működőképesség egyenúlyában tartani
egy olyan helyzetet, amelyben nem kerül veszélybe a tanári
presztízs, miközben óhatatlanul nyesegetni kell az iskolából
hazahurcolt, nem feltétlenül a szünetek duhajkodásai során
szárba szökkenő vadhajtásokat.
A változtatás nemcsak elhatározás kérdése, de anélkül nem megy. És intézményi keretek nélkül sem. Ez utóbbit hivatott biztosítani az elvileg már idéntől életbe lépő új
rendszer, amely az iskolák hatáskörébe utalja a pedagógusválasztást. Sokat remélünk tőle, hiszen annak lehetőségét
ígéri, hogy egy iskola vezetői az általuk vezetett intézmény
céljaihoz, szellemiségéhez illő, ahhoz csatlakozni tudó és
akaró tanárt állítsanak az ott tanuló ifjak elé. És ha nem válik be, rövid úton mást lehessen állítani a helyébe, hiszen ha
valahol, akkor az oktatásban egyetlen pillanatig sem lenne
szabad tolerálni a selejtet. A tényleges iskolai autonómia
garantáltan olyan energiákat képes felszabadítani, ami a
minőségi neveléssel ahhoz a közösségi tudatformáláshoz is
hozzájárul, amelynek alapjait – akár az írás-olvasás-számolás szentháromságának esetében – vagy az iskolában kapja
meg az emberpalánta, vagy jó eséllyel soha.
Fájdalmas, de elodázhatatlan átalakulás előtt állunk,
amelynek a tanárképzés tartalmát is át kell rajzolnia, fokozatosan visszaadva a szakmának azt a rangot, megbecsülést
és jelentőséget, amelyről ma is legendákat mesélnek. Csodák
nélküli, lassú gyógyulási folyamat következhet. Közben pedig
még sok nyáron át izgulhatunk közösen a diákok és tanárok
g miatt.
vizsgái
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Az iskolakezdés kulcsszavai:
bizalom, biztonság és nyitottság
Az iskolakezdésről, az előkészítő és első osztályról, a gyerek, a pedagógus és a szülő helyzetéről Pálfy Alizt, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum pszichológusát kérdeztük.
– Megpróbáltatás-e a gyereknek az iskolakezdés?
– Mindenképpen új helyzet a gyerek számára (és persze az
egész család számára), nagyon sokat számít, hogy a szülő miként viszonyul az iskolakezdéshez, hogyan, miként,
mivel „engedi el” gyermekét. Gyakran lehet hallani, hogy
az első osztályba készülő gyerektől általában azt kérdezik a felnőttek: nos, mész-e iskolába? Igen, megyek – válaszolja a gyerek, mire azonnal jön a következő kérdés, hogy
várod-e? Az elején még természetesen várja, hogy iskolás
legyen, kipróbálja az új helyzetet, természetes készülődéssel kezeli, ám miután már huszadik alkalommal is felteszik
neki ezeket a kérdéseket, akkor szöget üthet a fejébe, hogy
vajon miért faggatják erről ennyit. Az, hogy az óvoda befejezése után iskola következik, a gyerekek számára sokkal
természetesebb, mint ahogy azt a felnőttek általában gondolják. A szülők többségében vannak félelmek, aggodalmak,
ami természetes, de gát lehet, ha ez túlzott mértékű, mert a
gyereket ezáltal arra tanítjuk, hogy féljen az iskolától. Ha azt
vetítjük előre, hogy: „meglátod, majd az iskolában 45 percet
egy helyben kell ülni, meglátod, milyen lesz, amikor tanulni
kell, amikor sok lesz a házi feladat” – akkor nyilván elültetjük
benne a félelmet, hiszen mindez nagyon fenyegetően hangzik. Ellenben ha a családban természetesen kezelik az iskolakezdést, új lehetőségeket magában rejtő kihívásként viszonyulnak hozzá, ha a gyerek azt élheti meg, hogy számíthat a
szüleire, hogy bizalommal vannak iránta, akkor bizalommal
megy iskolába és ez megkönnyíti a beilleszkedést. Jó, ha a
szülő és gyerek együtt készül az iskolakezdésre, ennek is sok
módja van. Mesélhet a saját iskolai élményeiről is, ám fontos, hogy a szülő egykori emlékei, élményei ne legyenek terhelőek, fenyegetőek a gyerek számára, hogy megmaradjon
az új helyzet iránti nyitottság, kíváncsiság. Az iskolakezdés
kulcsszavai a készülődésre vonatkozóan: bizalom, biztonság, nyitottság, következetesség. Ha ezt a felnőttek szem
előtt tartják, a gyerek természetesen éli meg a folyamatot.
– Ha a körülmények optimálisak, a szülő támogatja, biztatja
a gyereket, akkor lehetnek az első osztályos kisdiáknak nehézségei?
– Nem tudom, mennyire lehet ezt nehézségnek nevezni,
de mindenképpen új környezetbe kerül az addigi óvodás,
elválik az óvó nénitől, a csoporttársaitól, új helyen találja
magát, és ez mindenképpen izgalommal jár. Az iskola másfajta rendszer, mint amit az óvodában megszokott, ehhez
alkalmazkodnia kell. Mindenképpen energiabefektetést,
erőfeszítést kíván, hogy megszokja az új környezetet, az új
követelményeket, szabályokat, és megtalálja benne a helyét:

természetesen másmilyen érzelmi töltete van, mint a már
megszokottnak. Némelyik gyereknek ez valóban nehéz, más
sokkal könnyebben alkalmazkodik, hamarabb megtalálja a
helyét. Az a jó, ha a gyerek érzi, hogy a szülő mellette van,
számíthat rá, ha bizalommal lehet a tanító néni iránt, és akkor biztonságban, szépen tud nekiindulni a következő négy
évnek.
– A pedagógust mennyire segíti a felkészültsége, a rutinja, illetve mit várhat el a szülő a tanítónőtől?

• Pálfy Aliz: „Ha ezt az átvezetést szépen kitalálják,
megtörténik a pontos metodológiai leírása, lehetnek pozitív
hozadékai is.”

– Bármennyire rutinos vagy tapasztalt egy pedagógus, mindig óriási izgalommal és kíváncsisággal készül az első osztályra. Én minden tanító néninél azt láttam, hogy miután
befejeztek egy négyéves ciklust, elbúcsúztak a negyedikesektől, már az foglalkoztatja őket, hogy jönnek a kicsik, és
a fogadásukra nagyon tudatosan készülnek. A szülők sok
mindent elvárhatnak, de nem biztos, hogy ezek az elvárások
találkoznak azzal, amit a tanító tud nyújtani. A pedagógusnak fel kell készítenie a szülőt, el kell magyaráznia, hogy mi
vár gyerekére az iskolában, mi az, ami otthon is kérdéseket
vethet fel, amire hangsúlyosan figyelni kell. Segítheti a szülőt
az is, hogy le tudja győzni az iskolával vagy a gyereke beil-
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leszkedésével kapcsolatos félelmeit. Ha kialakul a megfelelő
együttműködés – és ennek érdekében sokat tehet a tanító –,
ha a szülő bizalommal tud fordulni a pedagógushoz, akkor
a kezdet sokkal könnyebb. Fontos az indulásnál – persze a
továbbiakban is –, hogy a szülő elvárásai reálisak legyenek,
a teljesíthetőség határain belül. Fontos ezeket a kezdet kezdetén kimondani, egyeztetni a szülő és a pedagógus részéről
egyaránt.

megy el otthonról. Első lépésben a pszichológusnak inkább
a szülőt, a pedagógust vagy a kettőt együtt kell támogatnia,
hogy a gyereket segíteni tudják a nehézségek áthidalásában.
Sok függ attól is, hogy a nehézségek milyen természetűek,
milyen okok húzódnak meg ezek hátterében, hiszen minden
gyerek más, lehetnek komoly eltérések közöttük, nemcsak az
érzelmi életüket illetően.

– Idén új helyzet állt elő, ugyanis előkészítő osztály indul. Ezt
– Mikor kérheti a szülő a pedagógus segítségét, hol az együtt- másként kell-e kezelniük a tanítóknak és a szülőknek, vagy az
működés határa, hogy ne terhelje feleslegesen?
első osztályhoz hasonlóan?
– Ha a szülőnek nehézsége, aggálya van a gyerekével kap- – Annak, hogy az előkészítő bekerül az iskola keretei közé,
csolatosan, mindenképpen meg kell keresnie a tanítónőt. Ez lehetnek előnyei is. Ez félig óvodás, félig iskolás állapot, mire
a gyereknek is a javára válik, a szülőt pedig megnyugtatja, ha első osztályos lesz, a kisdiák mindenképpen megszokja már
válaszokat kap a kérdéseire. Azt tapasztaltam, hogy a tanító- az iskolát mint új helyszínt. Ha ezt az átvezetést szépen kitanők a tanév elején vagy még az előző tanév végén felveszik a lálják, megtörténik a pontos metodológiai leírása, lehetnek
kapcsolatot a szülőkkel, felkészítik őket és rögzítik az együtt- pozitív hozadékai is. Alaposan át kell gondolni és elő kell kéműködés szabályait. A pedagógus elmondja, hogy mikor és szíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, viszont ezt
hol kereshető, működik az üzenőfüzetes módszer is. Az első az alaposságot egyelőre nem tapasztalom.
osztályban általában sokkal erősebben
tartják a kapcsolatot, mint később. Az is
– Hogyan kövesse a szülő a tanulási fojó, ha mind a két fél arra törekszik, hogy
lyamatot, milyen elvárásai legyenek a
„A gyereknek sem biztos,
a gyerek önállóságát, beilleszkedését erőgyerekével szemben?
hogy jó, ha az édesanyja
sítse. A gyereknek sem biztos, hogy jó, ha
– Erre sincs recept, hiszen gyerektől
vagy az édesapja állanaz édesanyja vagy az édesapja állandóan
függ, hogy mennyi odafigyelést igényel,
ott van az iskolában, ez bizalmatlanságot
mennyire önálló, milyen beállítottságú,
dóan ott van az iskolásugallhat. Szükség van egyfajta kíséretre,
milyenek a készségei, képességei. Én –
ban, ez bizalmatlanságot
amíg a gyerek beilleszkedik, de a mértékelsősorban szülőként – abban hiszek,
sugallhat. Szükség van
tartás nagyon fontos. Ha idejében felálhogy az első osztályt érdemes fokozotegyfajta kíséretre, amíg a
lítják a szabályokat, az együttműködés
tabban végigkövetni. Ez nem azt jelengyerek beilleszkedik, de a
kereteit, hogy folyamatos és következetes
ti, hogy otthon még órákon keresztül
legyen a kapcsolattartás, sok nehézséget
együtt tanulunk, húzzuk a vonalkákat,
mértéktartás nagyon fonmegelőzhet mindegyik fél. Vannak perkikérdezzük, a végtelenségig gyakoroltos.”
sze mindig kivételes helyzetek, de ezeket
tatjuk a betűket, de érdemes követkea tanítók általában jelzik, hiszen a gyezetesen jelen lenni a tanulás folyamarekek természetesen különböznek: akad
tában. Jó, ha a szülő napirenden van
olyan első osztályos, aki már egy hónap után jól érzi magát azzal, hol tart a gyereke, ha érzékeli, hol adódnak nehézségek
az iskolában, elemében van, de olyan is, akinek kell egy fél év – igaz, ezt a tanítónők általában jelezni szokták. Nem árt, ha a
vagy még több is a beilleszkedéshez.
szülő is tudja, mit érdemes jobban gyakorolni vagy mibe szükséges több energiát fektetni. Ennek ellenére az első osztályos
– Milyen esetben kell külső segítséget kérni, például iskolapszi- gyerek délutánja semmiképpen nem arról kell szóljon teljes
chológustól?
mértékben, hogy házi feladatot old, tanul a következő napra.
– Erre nincs szabály, én általában azt szoktam tanácsolni: ha Fontos a mozgás, a családdal együtt eltöltött minőségi idő, és
az első fél év után még mindig nehézségek adódnak, és úgy még sok egyéb tevékenység, hiszen ezáltal is fejlődik. Az már
tűnik, nem az alkalmazkodás fele halad a gyerek, akkor ér- elég, hogy délelőtt 3-5 órát eltölt az iskolában – akik délutáni
demes külső segítséget kérni, hogy azonosítsák az okot, ami oktatásra maradnak, még többet –, már ennyi is megterhelő
akadályozza a gyereket abban, hogy megtalálja a helyét az lehet egy kisiskolásnak, ugyanakkor ennyi idő alatt általában
iskolában. Figyelnünk kell arra, hogy a gyereket semmikép- el tudja sajátítani az új készségeket. Ezeket meg kell erősíteni,
pen se bélyegezzék meg. Minden gyerek a maga ritmusában erre természetesen időt kell szánni, ám fontos, hogy a gyerek
halad, ezt érdemes szem előtt tartani, időt kell neki adni. számára élvezhető is legyen a gyakorlás, hogy kialakuljon egy
A pszichológus támogathatja a pedagógust a munkájában, megfelelő tanulási stílus, ami illeszkedik a gyerek képességeiolyan esetekben, ha a gyerekeknél beilleszkedési nehézség hez. Gátolja a gyerek fejlődését és a beilleszkedést, ha úgy inlép fel. Nehéz a kisdiákot annyira körültekintően iskolapszi- dul neki az első osztálynak, hogy elvárjuk tőle: a maximumot
chológushoz vinni, hogy semmiképp ne érezze úgy – és a teljesítse, ha netán olyasmit várunk tőle, amire még nincs
szülei sem –, hogy valami nincs vele rendben. Ez újabb teher felkészülve és amire az életkorát tekintve még nem is lehet
e és te .
lehet a gyerek vagy a szülő számára, az effajta terheléseket felkészíteni.
pedig érdemes megelőzni. Nem vagyunk egyformák, lehet,
hogy az a gyerek, akinek lassabban megy a beilleszkedés,
zárkózottabb, vagy az életkörülményei nehezítik az alkalmazkodást, például kistestvére született és ezért nehezebben
BÍRÓ BLANKA
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Megmarad-e a játék az előkészítő osztályos
gyermek fő tevékenységi formájának?
Köztudott, hogy az előkészítő osztály, vagyis a hatéves életkor alatti iskolai oktatás már régóta működik a fejlett európai államokban. A 2012–2013-as tanévtől kezdődően nálunk is beiskolázták a 6 év körüli gyermekeket, mégpedig az
iskola-előkészítő osztályokba. A tanügyminisztérium szerint
ennek a változtatásnak az lenne az egyik célja, hogy az eddig óvodába nem járó gyerekeket is kötelezzék az előkészítő
osztály elvégzésére, hogy minden egyes gyermek kellőképpen felkészült legyen az első osztályra. Ezzel kapcsolatban
az én személyes tapasztalatom is az, évtizedek óta, hogy
– bár nagyvárosi központi iskolában tanítok – az első osztályba iratkozó 20-30 gyermek közül mindig akad háromnégy, aki nem járt egyáltalán óvodába. Az érintett szülők
egy része nem örül a változtatásnak, mondván, hogy az
óvodában jobbak voltak a feltételek, a fizikai körülmények,
nem fektettek nagy hangsúlyt a tanulási eredményekre és
ezek értékelésére, több szabad tevékenységet biztosítottak
az óvodások számára, a napközis gyermeknek biztosított
volt a napi háromszori étkezése, az ebéd utáni pihenése, az
alvás lehetősége stb. Ebben a kérdésben a pedagógusok véleménye is eltér. Egyesek szerint a hatéves gyermek túl kicsi
az iskolához, éretlen az iskolai követelményekhez képest, és
az iskola intézménye sem tudja biztosítani azokat a feltételeket, amelyeket az óvoda biztosított. Mások szerint eddig is
akadtak szép számban olyan hatéves gyermekek, akik megfeleltek az első osztályos követelményeknek is, nemhogy
az enyhébb iskolaelőkészítős feltételeknek, és csak rajtunk,
pedagógusokon múlik, hogy olyan módon befolyásoljuk
a gyermekek fejlődését, hogy valóban bekövetkezzen az
iskolaérettség hétéves korra. De vajon az iskolák, az elemi
osztályokban tanítók valóban fel vannak-e készülve erre a
változásra? Vajon az iskola előkészítő osztályos tanulói kapnak-e lehetőséget arra, hogy fokozatosan vezessék be őket
az iskolai életbe, s ami talán még fontosabb: megmarad-e a
játék az előkészítő osztályos gyermekek fő tevékenységi formájának? A játéktevékenységnek ugyanis óriási a szerepe a
gyermeki fejlődésben.
A nélkülözhetetlen gyermeki tevékenység
A játék nélkülözhetetlen gyermeki tevékenység, de ritkábban és más jelentéssel megtalálható a felnőttek életében is:
kezdve a pici kortól való, utánzáson alapuló játéktól a gyermekek tanulási folyamatán át a felnőttek szabadidős játékáig, minden életkorban és élethelyzetben fellelhető. Már a
csecsemő is játszik; kezdetben ugyan csak azt látjuk, hogy
– mintegy önmaga szórakoztatásaként – bizonyos mozdulatokat ismételget, ezeknek köszönhetően azonban átélheti
a belőlük adódó funkcióörömet is. Kisgyermekként először
a magányos játék, később – közösségben – a társak jelenlétét is feltételező párhuzamos játék jellemzi tevékenységét,
és az iskoláskor közeledtével mindinkább fogékonnyá válik
az együttműködő játék élményei iránt is. Ennek a játékformának az öröme elsősorban abból adódik, hogy miközben a
játékosok együttműködnek egy közösen elfogadott szabály-

rendszer alapján, a jó eredményért, a nyerésért egymással
egyidejűleg versenyezni is kényszerülnek. A játék ugyanakkor hatással van a gyermekek értelmi képességeinek fejlődésére, gazdagítja érzelemvilágukat, kreativitásukat. Nem
utolsósorban segíti a bármilyen korú gyermeknek az iskolai
tevékenységben és a tanulásban való aktívabb részvételét is.
A játékon keresztül a gyermekek számos olyan készséget és
kompetenciát sajátítanak el, amely nemcsak az iskolai előmenetelben, hanem felnőttkorban is hasznukra válik majd:
fejlődik a szókincsük, problémamegoldó képességük és logikus gondolkodásuk. A játék tehát nemcsak a tanulás kezdetének tekinthető bizonyos értelemben, hanem alkalmat ad
– egyebek között – arra is, amit főként az iskola előtti és a
kisiskolai oktatás annyira lényegesnek tart: hogy létrejöjjön
a pedagógusnak a gyermekkel és a gyermekeknek egymással való közvetlen kapcsolata.
Mennyire lesz megterhelő a gyerekek számára a tanterv?
Az óvodai tanterv az öt-hét éves gyermekek részére a három
tevékenységtípusból eddig hetente 12 közös tevékenységet
írt elő: anyanyelvi nevelés, román nyelv, környezetismeret,
matematika, közösségi nevelés, gyakorlati-háztartási nevelés, ének-zenei nevelés, képzőművészeti nevelés és testnevelés, ezenkívül pedig egy-két választott tevékenységet.
Ugyanakkor kitűzött 14 szabad tevékenységet, amelyek tulajdonképpen játékos tevékenységek, az előkészítő óvodai
csoportban pedig 30-35 perces tevékenységek zajlottak.
Ezzel szemben az iskola-előkészítő osztály tantervében heti
minimum 21, maximum 23 óra van előírva, igaz, hogy csak
30-35 perces tanítási-tanulási tevékenység formájában úgy,
hogy a tanítási órából fennmaradt időt szabadon választott
tevékenységekkel kell kiegészíteni. Azt hiszem, hogy eléggé
szembetűnő a különbség az eddigi óvodai közös tevékenységek száma (12+1/2), valamint a leendő iskolai tanítási órák
száma (21-23) között. Hogy mennyire fogja megterhelni a
leendő előkészítő osztályosokat ez a heti óraszám, a jövő
titka. Nyilvánvaló, hogy a gyermek számára nagyon fontos a játék, minden értelmi, érzelmi képességével részt vesz
benne, ugyanakkor a játék nyújtotta oktatási és nevelési lehetőségek kimeríthetetlenek. A játék ezenkívül biztosítja a
kikapcsolódás lehetőségét is, ezért meglátásom szerint nagyon lényeges feladata kell legyen az előkészítő osztályban
tanító pedagógusnak, hogy – betartva az előkészítő osztály
tantervét és módszertanát – a játékos tevékenységet a tanulás egyik nélkülözhetetlen szervezési formájaként gyakran
és megfelelően hasznosítsa a hatéves gyermekek tanítása
során. Ide illik Platón gondolata, amelynek üzenete ma is érvényes: „többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint
gy év beszélgetés alatt.”
egy

KOVÁCS ANNA-MÁRIA
a nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános
Iskola tanítónője

2012 . augusztus–szeptember

8

Ó
ÓVODA

Tanévkezdeti gondolatok — biztonságot a bizonytalanságban

Tanévkezdeti gondolatok —
biztonságot a bizonytalanságban

Fotók • TÓTH ORSOLYA

A nyári hőség leáldozóban és az ősz szele hozza már a tanévkezdés izgalmát szülőnek és gyereknek egyaránt. Az idei
tanévkezdés a szülők egy részének talán több izgalmat is
okoz a megszokottnál, mint az eddigiek, hiszen az iskolarendszerben történt változások nem megnyugtatóak, túl
sok kérdés van függőben, és megannyi gond megoldatlan maradt a hatévesen iskolába menő gyerekeket illetően. Nyitott vagyok az új iránt általában, de fenntartásaim
vannak az előkészítő csoport iskolába való áthelyezésének

• Támpontok. Kulcsfontosságú a pedagógus szerepe a folytonos
változásban

sikerével kapcsolatban, mert úgy látom, hogy nem tisztázottak a körülmények. A tantervet illetően a részletek nincsenek eléggé kidolgozva, és arra sem figyeltek oda kellőképpen, hogy a hatéves gyerekkel mi lesz az iskolai program befejeztével.
Változás és dilemmák
A gyereknevelésben a legfontosabb – a család és a nevelő
részéről egyaránt – a gyerek testi épségének és egészségé-
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nek a megőrzése. Eddig a most előkészítő osztályossá váló
kisgyerek többnyire napközis programban vett részt, ahol
biztosították számára a rendszeres és változatos étkeztetést, a délutáni pihenést, a szülő pedig délután, munkája
végeztével vitte haza a gyereket. Vajon gondolkodtak a törvény megalkotói és megszavazói, hogy azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő dolgozik – és ez a gyakoribb –, mi
lesz a kicsik sorsa? Merthogy nem terjedt el a napközis iskola Romániában, a külföldi iskolákban azonban, ahonnan
a mintát vették, hogy korában kezdjék a kicsik az iskolát
– igen. Sokan mondják erre, hogy „a mi nyakunkba is kulcsot akasztottak annak idején, önállóak voltunk”, és sokan
emlékeznek arra, hogy volt még időszak, amikor hatéves
korban kezdték a gyerekek az iskolát. Azok, akik kitalálták
és megszavazták ezt a változást, számoltak viszont azzal,
hogy jelenünkben sokkal több veszély fenyegeti a kisgyereket, ha egyedül kell ellátnia magát? Gondoljunk csak arra,
hogy délben, ha az iskola véget ér, neki haza kell jutnia.
A mostani forgalomban lassan falun sem lehet a gyereket
egyedül utcára engedni, nem beszélve a nagyobb városokról, ahol gyakran hosszú időbe telik az út hazáig és igencsak körülményes. És ha hazajutott? Tud önállóan étkezni?
Valami szárazat vagy semmit. Így vigyázunk az egészségükre? És az sem mellékes, hogy mivel foglalja le magát. Tévé,
számítógép, internet… Jórészt kifogyhatatlanok a helytelen
szokások kialakulásának lehetőségei. A minap egyik szülő
mondta, hogy majd jelszóval védi le a gépét és bezárja a tévés szoba ajtaját. Ez is egy megoldás, de nem győzött meg,
hiszen tudom, hogy ilyen óvintézkedést is kevesen hoznak,
és sokkal többen vannak azok, akik azt mondják, hogy
„majd játszik a gépen, amíg hazaérünk”, úgymond „lefoglalja magát”, így reménykedve abban, hogy a gyerek nem
tesz semmi rosszat… Magam is anya vagyok, igaz, gyerekeim túl vannak az előkészítős időszakon, de a fent említett
gondokat tartom a legkomolyabbaknak és legsúlyosabbaknak, mert abban bízom, hogy a rátermett pedagógusok az
iskolában is megtalálják azokat a módszereket, amelyekkel
az előkészítősök optimális fejlesztését elérhetik.
Fennáll a veszély, hogy túlterheljük a gyerekeket
A minap beszélgettem egy most előkészítő osztályt kezdő
kollégával, aki faggatásomra sem tudott megnyugtatni,
hogy igen, tudják a pedagógusok, mi az elvárás, mi a tanterv, milyen programban kell gondolkodni. Mondhatom
fanyar iróniával, hogy talán sosem volt ilyen jó, mert nem
kell gondolkodni a szabadság alatt, mivel nincs amin.
Olyan minimális támpontot kaptak az illetékes pedagógusok, hogy arra nem lehetett terveket alapozni. Harminc
év tanügyi régiséggel a hátam mögött bizonytalanságot
érzek. Igaz, nem előkészítős tanító leszek, de mint óvónő
is tájékozatlan vagyok. Ezidáig tudtam, hogy milyen csoportot kezdek ősszel, és a nyár egy kicsikét arról is szólt,
hogy ráhangolódtam a programra, a rám váró feladatokra, kötelezettségekre. Most küszöbön az új tanév, de nem

9
Tanévkezdeti gondolatok — biztonságot a bizonytalanságban

tudni, hogy mettől meddig tartunk az adott korcsoportban,
hiszen nem ismertek a követelmények, lévén a régi programunk magába foglalja az előkészítős követelményeket
is. Lesz egyáltalán tanterv? Vagy mindenki akkora kanállal
merít, amekkorával akar? Fennáll a veszélye a gyerekek túlterhelésének, mert erre vagyunk hajlamosabbak: „Nehogy
már azt mondják nekünk, hogy nem dolgozunk!” Félő, hogy
a nagy zavarban elveszítjük a fonalat, kapkodunk, és elmaradnak fontos dolgok, amiket nem lehet kikövetkeztetni a
felmérők eredményeiből, nem hagy nyomot munkafüzetben, pedig a kisgyerek nevelésének, óvodáskori fejlesztésének lényegét kellene képeznie. Egyre inkább bebizonyosodik, az elkövetkező időkben nem a tudás birtoklása lesz a
fontos a hiteles információk gyors változása miatt, hanem
az, hogy olyan életvitelre tanítsuk meg a gyerekeket, olyan
létformát alakítsunk ki számukra, amely az egészséges életvitelt biztosítja fizikai és szellemi szinten egyaránt. Elmúlt
az információk halmozásának ideje, mert azok nap mint
nap változnak, a ma megszerzett tudás már holnap érvényét veszti. Azt gondolom, hogy akkor járunk jó úton, ha a
tudás megszerzésének módjait tanítjuk meg, olyan képességeket alakítunk ki a mai gyerekekben, amelyek lehetővé
teszik, hogy személyisége kibontakozhasson és helyes döntést hozhasson bármely szituációban.
Ép testben ép lélek
Az „Ép testben ép lélek” bölcsessége nem mond semmi
újat, mégis mennyire lényeges lenne megszívlelni. Sajnos,
nálunk nem fektetnek hangsúlyt a testi fejlesztésre, óvodáink némelyikében van csak tornaterem, nagyon szegényes a sporteszközök tára, ezek jóformán az óvónői kreativitás termékei (rongyból font kötél, téglák, kövek, töltött
palackok, seprűnyelek stb.). Mégis arra biztatok minden
g hogy
gy figyeljen
gy j oda jobban
j
kollégát,
a testnevelésre, a min-

„Egyre inkább bebizonyosodik, az elkövetkező időkben nem a tudás birtoklása lesz a
fontos a hiteles információk gyors változása miatt, hanem az, hogy olyan életvitelre
tanítsuk meg a gyerekeket, olyan létformát
alakítsunk ki számukra, amely az egészséges életvitelt biztosítja fizikai és szellemi
szinten egyaránt.”

dennapos, rendszeres mozgásra. Ilyenformán gond van a
gyerekek tartásával, épp a helytelen életvitel (sok görnyedt
ülés, statikus játék, alkalmatlan cipőviselet stb.) miatt, az
erőnlétükkel nemkülönben. Ugyanakkor sok gyereket helytelenül „védenek” a természettől (összekeni magát, megfázik stb.), nem teszik ki erőkifejtésnek, még az óvodába
is autóval viszik, nehogy kifáradjon. Ebben az évben felfigyeltem arra, hogy a legbetegesebb gyerekeim azok közül
valók voltak, akiket a széltől is óvtak. Ezek a gyerekek hamarabb kifulladtak a mindennapos torna alatt, mint én, és
ezt felkiáltójelnek tekintem. Figyeljünk jobban oda a gye-
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rekek testének karbantartására, attól függetlenül, hogy az
óvodai program milyen nyomatékosan kéri azt. Merjünk
találékonyak lenni, hiszen a sok mozgásos játék alkalmas

• Törvénykezésen innen és túl. Mindig aktuális a biztonságos
háttér kialakítása

arra, hogy edzze a kisgyereket. Ne ragadjunk le a dalos
gyermekjátékoknál, keressük a népi hagyományok közt a
sportjátékokat, ügyességi játékokat, találjunk ki magunk
hasonlókat, igazítsuk azokat az óvoda körülményeihez.
Minél kisebb korban alakítjuk ki a helyes életmód igényét
a gyerekben, annál inkább életformájává válik, igénye lesz
rá az élete során. Tapasztaltam, hogy milyen egyszerűen
rá lehet szoktatni a kisgyerekeket a helyes táplálkozásra,
ha partnerré tesszük ebben a szülőket. Tegyünk lépéseket
ebben az irányban, mert törvénykezéseken innen és túl, az
egészségvédelem mindig aktuális. Az egészséges testben
egészséges lélek lakozik. Az egészséges gyereknek jó a teherbírása, fizikai, mentális és lelki terhelés szempontjából
egyaránt, kiegyensúlyozottabb, bátrabb, döntésképesebb,
önértékelése jó irányt mutat. Sokkal nagyobb szükség van
ma a fentiekre, mint bármikor. És ha megfelelő kompetenciákkal vértezzük fel a gyerekeket már kiskorban, akkor könynyebb lesz az iskolakezdés, az iskolai élet, a pályaválasztás
és mindenfajta megpróbáltatás leküzdése. Köztudott, hogy
a bizonytalan holnapot tudni kell fogadni, ehhez pedig biztos érzelmi alapokat kell lerakni, jó szokásokat kialakítani,
megtanítani a gyereket bátor véleménynyilvánításra, a saját nézet megvédésére és nem utolsósorban az információk
fogadására, felkutatására és szelektálására.

CSEREI IZABELLA
a kézdivásárhelyi 5. számú óvoda
pedagógusa
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A kisebbségi oktatás gondjai

Beszélgetés Pásztor Gabriella volt oktatásügyi államtanácsossal

A kisebbségi oktatás gondjai
– Pásztor Gabriella hat esztendőn át dolgozott a tanügyi döntéshozók legszűkebbnek mondható körében, de talán mégsem
ez a hat év az elsődleges indoka annak, hogy ha a kisebbségi
oktatás kerül szóba, akkor a tanerők java része az ő nevét említi. Hiszen az egyetem elvégzése óta, három évtizede, erőt és
energiát nem kímélve, minden idejét rászánva azon van, hogy
a lehetőségek szerint jobbítson a változni csak nagyon lassan
„hajlandó” körülményeken. Személyes véleményemmel bátorkodtam ismerős és ismeretlen kollégáinkra is hivatkozni – kérdés, hogy Pásztor Gabriella magyar szakos tanár, volt oktatásügyi államtanácsos is ugyanígy érzi-e, vagy akképp rendezi el
magában, hogy íme egy újabb újságírói túlzás?
– Olyan értelemben semmiképpen sem túlzás, hogy már a
pályaválasztásnál egyértelmű volt, milyen irányban indulok
el. Picit ugyan a véletlen is besegített, illetve azoknak az idők-

tések: azt „rója fel” az ügyeletes szem-fül ügynök, hogy túlságos lelkesedéssel tanítom a magyar nyelvet és irodalmat,
sőt még délutáni foglalkozásokat is szervezek a diákoknak,
irodalmi kört, szavalóversenyt… Mindez ma már pozitívumnak számít, de akkoriban bizony nagyon felróvandó magatartás volt.

A SZERZŐ FELVÉTELE

– Hallottam, hogy ha „megneszelte” egy-egy irodalmi híresség
váradi látogatását, igyekezett összehozni az író-olvasó találkozókat. Bajor Andorral kapcsolatban is beszéltek ilyen meghívásokról, ha jól emlékszem.
– Igen, voltak találkozók, hogyne. 1990 után pedig, amikor az iskola aligazgatója lettem, már sokkal gyakrabban
és nyíltabban – ekkor nem volt már szerencsére szükség
a – majdnem – partizánakciókra. Amikor pedig 1998-ban
szaktanfelügyelő lettem, megyei szinten is bővíthettük az
anyanyelvi oktatás járulékos rendezvényeinek sorát, irodalmi és nyelvhelyességi versenyeken való fokozott részvétellel.
És büszkén mondhatom, hogy iskoláink diákjai derekasan
megállták a helyüket minden alkalommal. Utólag is köszönet érte nekik és felkészítő tanáraiknak. Egyébként ebben az
időszakban nemcsak a magyar, hanem a roma oktatással is
én foglalkoztam, lehet, hogy ezért kerültem aztán 2006-ban
az államtitkári tisztségre jelöltek közé.

• Pásztor Gabriella: „Az én feladatkörömhöz nemcsak a
nyelvi problémák tartoztak, hanem például a kisebbségi
iskolák épületgondjai is.”

nek a mondhatnám törvényszerű véletlenei közül az egyik.
Amikor ugyanis mi végeztünk, én magam a francia–magyar szakon, valamilyen „magas helyen” elkezdtek beszélni
az idegen nyelvek egyre nagyobb szerepéről. A vitán jelen
volt Suzana Gîdea, az épp soros miniszterasszony, aki azt
mondta, hogy nézzenek rá, ő egyetlen idegen nyelvet nem
beszél, mégis miniszter. Futótűzként terjedt el ez a mondata,
mégpedig olyan értelemben, hogy gyorsan csökkenteni kell
az idegennyelv-órákat, ahol pedig lehet, ott egyenesen meg
is szüntetni. Így neveztek ki bennünket a második szakunk
szerint, és lettem magyar szakos tanár a nagyváradi, akkor
9-es számú, most már a Szacsvay Imre nevét viselő általános iskolában. Az „én” iskolámban, ahogy máig nevezem.
(Pásztor Gabriella a Szacsvai Imre Iskola kinevezett igazgatójaként kezdi a tanévet – szerk. megj.) Nagyon jó képességű gyerekeink voltak/vannak, könnyű és élvezetes velük a
munka. Mostanában kerültek a kezembe a rólam írott jelen-
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– És Pásztor Gabriella a tanügyminisztérium kisebbségügyi államtitkára lett, 2006 júliusában. Vagyis lépett még egy nagyot
felfelé a szakmai lépcsőn.
– Nem is tiltakozom ez ellen a megfogalmazás ellen, mivel
Béres András és Kötő József után én voltam az első, aki a
rendszerből jött, ez mindenképpen szakmai előnyt jelentett.
Végig tanítottam is, azaz ismertem az oktatás minden kisebb és nagyobb gondját.
– Államtitkárként is tanított?
– Igen, bár nem az első perctől – nem is lehetett, mert júliusban kezdtem, amikor vakáció van, de ősszel a rengeteg munka ellenére úgy elkezdett hiányozni az iskola, a
gyerekek, hogy szétnéztem, hol is kaphatnék egy osztályt.
Bukarestben nincs nagy választék a magyarórákban, az ottani Ady Endre Gimnáziumban kezdtem el egy ötödik osztállyal a munkát. Nem akarok belemélyedni ebbe a témába,
mivel az ott tapasztalt sok érdekesség külön beszélgetést
érdemelne, de annyit mondhatok, hogy addig fel se merült:
küldjenek diákokat az olimpiára, azóta viszont folyamatos
a részvétel, az eredmények pedig egyre jobbak. De visszatérve az államtitkári feladatokhoz: a romaoktatásban mindenekelőtt az anyanyelvűség tudatosításában értünk el sok
eredményt, nem utolsósorban Gheorghe Sarău kollégám
segítségével. De az én feladatkörömhöz nemcsak a nyelvi
problémák tartoztak, hanem például a kisebbségi iskolák
épületgondjai is. Nagy hasznomra volt, hogy megyei szaktanfelügyelőként folyamatos párbeszédet kezdeményeztem
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különböző illetékesekkel, és ez a gyakorlat előnyömre vált az
államtitkári munkában. Máramarosszigeten például, ahol
az ukrán iskola működik, Covaci tanfelügyelő jelezte, hogy
nem tudják megoldani a Tarasz Sevcsenko iskola épületének
problémáját. Kiderült, hogy akiktől függött, azok nem nagyon akarták megoldani, de végül mégis sikerült. Az ukrán
tankönyvek kérdése is megoldásra várt, közös bizottságot létesítettünk az ukrán kollégákkal, és azóta már ez sem gond.
A medgidiai Kemal Atatürk török iskolából a gyerekek szívesen vettek részt olimpiákon, az egyik motivációjuk például
az volt, hogy a Nobel-díj elnyerése után egy évvel a bukaresti egyetem díszdoktorrá avatta Orhan Pamuk török írót,
én pedig „kijártam”, hogy a díszdoktori diploma egy-egy másolatát az író átadja a kiváló olimpikonoknak. Ennek az volt
a legfontosabb üzenete a gyerekek számára, hogy legyenek
büszkék az identitásukra és vigyázzanak nagyon az anyanyelvükre. De nem minden kisebbséggel ment ilyen simán
a munka, érdekes módon az orosz kisebbséggel volt a legnehezebb. Nem akarják tanulni a nyelvet, a középiskolában az
oroszt mint idegen nyelvet oktatják. Viszont szívesen mennek Oroszországba olimpiákra, vannak is eredményeik, de
a képviselőjük például panaszkodott, hogy szükség esetén
nem talál oroszul jól tudó felnőtteket.
– Abban az időben volt államtitkár, amikor – mondjam úgy – jól
mentek a dolgok, vagyis sokkal több lehetőség volt a fejlesztésre. Mennyire érződött ez a kisebbségi oktatásban?
– 2006 és 2008 között valóban nagy lehetőségek voltak, mi
úgy próbáltuk kihasználni, hogy a regionális operatív programba, európai programba vittük be a mi elképzeléseinket.
Nagyon figyeltünk arra, hogy folyamatosan kapcsolatban
álljunk minden megyével: évente háromszor tartottunk tanácskozásokat, Erdély különböző pontjain. Az utolsót 2008ban Kolozsváron tartottuk, a választások előtt, ekkor minden magyar ajkú tanfelügyelő jelen volt. De a még jobb eredmény érdekében összehívtam Kolozsvárra a püspököket is,
hogy közösen igyekezzünk megoldani a megoldandókat,
mégsem volt igazán hatékony. Feltehetőleg – mint annyi
más esetben is – az emberi tényező gáncsolt el bizonyos lépéseket. De például a dévai Téglás Gábor iskola nagyon nagy
fegyvertényünk: óvodától a 12. osztályig működik, nem utolsósorban annak is köszönhetően, hogy bekerült a román–
magyar együttműködési programba, besegített a magyar állam is, ugyanúgy, ahogy mi is közreműködtünk a battonyai
román iskola fejlesztésében. De érdekes, hogy a battonyaiak
nem kapcsolódtak be az itteni román nyelvi olimpiák versenyeibe. Nem igazán értem, miért nem.
– Köztudott, hogy különös figyelmet szentelt a csángó iskolahelyzet érdembeni megoldásának, mostanában viszont olyan
hírek röppentek fel, hogy ebbe a sokszemélyes projektbe bekerültek erősen etnobizniszre utaló vonatkozások is. Ki lehet-e
hámozni ezekből a hírekből az igazat?
– A szálakat eléggé összekuszálták, de ami holtbiztos, hogy
ezer csángó gyerek bent van az állami oktatási rendszerben.
Az intézményes keretek tehát már megvolnának, de a különböző önkormányzatok különbözőképpen állnak hozzá a
megoldáshoz. Van, ahol a polgármester kifejezetten ellenszegül, mondván, hogy legyen elég az az összeg, amit a csángó
identitásukért kapnak – ez valóban etnobiznisz ízű –, van,
ahol ragaszkodik a szülő írásbeli kéréséhez, máshol délután
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vagy hétvégén járnak a gyerekek magyarórára. Egyébként
az egész csángóproblémát a roma tanfelügyelő hatáskörébe
sorolták, ez is nehezíti az egyértelmű „mondatvégi pontot”.
– A romaoktatás kapcsán beszélhetünk-e a pozitív diszkrimináció fölöttébb káros voltáról?
– 1999–2000-ben jónak tartottam a pozitív diszkriminációt és
még most sem szólnék ellene, persze ez sem értelmezhető fehéren-feketén. Esete válogatja. Mint annyi más nagy gondunkra,
erre is a decentralizáció volna az igazi megoldási lehetőség.
Nem ártana azzal kezdeni, hogy a középiskolai felvételi és a
tanárok kinevezése iskolai szintű versenyvizsgával kéne történjék, illetve nem volna szabad állandóan változtatni a szempontokat és az intézkedéseket. És helyi szinten sokkal kevésbé
kellene ódzkodniuk a kollégáknak a kezdeményezéstől, nem
kellene mindig a központi utasításokra várniuk, de sokszor
könnyebb, kényelmesebb így, nem olyan nagy a felelősség, sok
helyen ezért (is) rekedtek meg, stagnálnak a projektek. Vagyis
ez már megint az említett emberi tényezők körébe tartozik, arról nem is beszélve, hogy a kormánybeli ténykedésem, illetve
a minisztérium kisebbségi osztályának vezérigazgatói tisztsége
idején öt miniszter volt a főnököm. Köztük voltak új tanügyi törvényt dédelgető ambíciójúak, és voltak, akik nem rendelkeztek
efféle ambíciókkal. 2008 tavaszán például Cristian Adomniţei
mindenáron vissza akarta állítani a történelem és földrajz románul való tanítását, ezt Markó Béla akadályozta meg. A jelenleg – még – érvényben lévő Funeriu-féle törvény kisebbségi
része az eddigi legjobbnak mondható, nem tudom, mennyire
fog megmaradni, mennyire nyúlnak majd bele, de tény, hogy
már megkezdődött a folyamatos életbe léptetése, például a
speciális román kommunikációs tanterv jóváhagyatása és
ennek megfelelően a tantervkészítés és a tankönyvpályázatok
elkezdése. Mindenesetre a Markó Béla melletti államtanácsosi
munkát, vagyis a két és fél évet a kormányban sikeresnek mondanám, jól ment a tanügyi törvénnyel az egyeztetés, a MOGYEprobléma is a kormányváltással következett be.
– Említette a kisebbségi igazgatóság vezérigazgatói tisztjét – az
párhuzamos volt az államtanácsosi munkakörrel?
– Arra versenyvizsgáztam és amíg államtanácsos voltam,
azt fenntartották a számomra. Arról lemondva tértem – hat
év után – haza, Nagyváradra.
– A már említett lépcsőhasonlattal élve: most akkor visszafordulva lefelé lépked?
– Hát lefelé nem lépkedek, illetve nem ezt tartom a legmegfelelőbb kifejezésnek. Mondjuk talán úgy, hogy újabb lépcsőfordulóhoz érkeztem, hisz egyszer már „megpihentem”
2009 januárjától egy évet, és tulajdonképpen így van ez
rendjén. Nem lehet folyton a lépcsőkön mászni, erre találták
ki a régi bérházakban az úgynevezett pihenőt, a már említett lépcsőfordulót. Hogy egyebet ne említsek, mostanában
kezdem újból érezni, hogy a napnak van egy olyan szakasza
is, amikor lehet egy kicsit lazítani. Amikor nem másokért fő
az ember feje, hanem örül a családi és a baráti körnek. Hat
éven át mintha még a nevét is elfelejtettem volna ennek a
napszaknak, pedig nagyon egyszerű: délutánnak hívják.
MOLNÁR JUDIT
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Kolozsvári Magyar Na
Színes programokkal várták a szervezők a kis- és nagyobb
gyerekeket a harmadízben, augusztus 13. és 20. között rendezett Kolozsvári Magyar Napokon. Így népes gyereksereg
nyüzsgött a gyerekprogramok fő helyszínein is: a Farkas
utcában, a Romkertben, valamint a Református Kollégium
tornakertjében. Az óvodások és iskolások honfoglalás kori

apok — gyerekeknek is
viselettel, fegyverekkel, íjászattal, lándzsahajítással, csatakereszt dobással is megismerkedhettek. Ezenkívül többek közt bábszínház, játszóház, gyermek-tánccsoportok
bemutatkozása, kézműves foglalkozások, bűvésziskola,
gyermektáncház, koncertek várták az érdeklődőket a kincses városban.

FOTÓK: TÓTH ORSOLYA

2011. december
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Matematikaórán táncolni?

Matematikaórán táncolni?
Matematikaórán táncolni? Igen! Többek között erre is tanított Ulla Salomäki és Anniina Koski, akik Helsinki város tanácsában dolgoznak. Sikerült ugyanis az elmúlt tanévben részt
vennem az Európai Unió által finanszírozott Comenius továbbképzésen, amelyet ők és csapatuk tartott Portugáliában.
A képzésen aktív tanítási-tanulási módszereket ismertettek
meg velünk, így került sor a táncra is. Mint vélekedtek, a lényeg, hogy a diák ne csak hallja-lássa a tananyagot, hanem
aktívan részt is vegyen a tanulásban. Ezáltal könnyebben
sajátíthatja el az ismereteket, ugyanakkor a táncolás során
kreativitását is bizonyíthatja. Természetesen, ezek után nem
kell a nebulónak minden órán táncolnia, csak ahol az anyagrész ezt megengedi. Úgy vélem, egy tanév folyamán többször meg lehet találni azt a leckét, ahol bevethető a módszer,
ugyanakkor minden osztályban alkalmazható. Mértanórán
g
elsősorban,, de algebrán
is használtuk a módszert.

akkor negatív, ha meg senki sem, akkor természetesen
zéró.
Függvény grafikus képe:
A tanterem padlójára felrajzoltam a koordinátarendszert, a
lányokat és a fiúkat különválasztva felállítottam a koordinátatengelyek mentén, s egész számokat tűztem a mellükre. Tetszőlegesen párokat képeztünk, a párok eltáncoltak
a megfelelő helyig, ott is folytatva még azt, az adott helyre
mindketten egy-egy színes papírlapot tettek le, majd visszamentek a helyükre. A gyakorlat végén a gyerekek elhagyták
a terepet, s láthatták függvényünk grafikus képét.
Mátrixok szorzása:
Helyhiány miatt csak másodrendű négyzetes mátrixokat szoroztunk, de ez is elegendő volt. Négy-négy lányt és fiút felállítottam mátrix formájában egymás mellé, majd tapsra a megp
y és fiúk a szabály
y
felelő sorokban és oszlopokban
lévő lányok

• Számok tánca. „Egy tanév folyamán többször meg lehet találni azt a leckét, ahol bevethető a módszer, ugyanakkor minden
osztályban alkalmazható.”

Valószínű, hogy első hallásra a diákok idegenkedni fognak
a módszertől, de hamar megbarátkozhatnak vele; ugyanakkor a tanárnak is szemléletet kell váltania, amit csak akarni
kell, s máris sínen van. A diákoknak is más lesz a közérzete egy ilyen óra után, no meg a tanárnak is. Az igazság az,
hogy ilyen órát tartani kissé időigényes, mert meg kell találni a megfelelő zenét, ami a korosztályuknak megfelel, no
meg a koreográfián is el kell gondolkodni. Ennek ellenére
biztatom az olvasókat, hogy ha lehetőségük van rá, akkor
alkalmazzák is. Mi nagy- és kiscsoportokban táncoltunk. Az
első esetben tanáraink vezették a munkát, másodjára pedig
mindegyik csoport kidolgozta és bemutatta ugyanazon témára és zenére a táncot. Hazajövetelem után ezek alapján
kezdtem én is itthon kísérletezni, s most már több ilyen órán
is túl vagyunk.
A következőkben ismertetnék pár példát.
Egész számok összeadása:
Külön választottam a lányokat és fiúkat. A lányok jelképezték a pozitív egész számokat, a fiúk meg a negatívokat.
A gyakorlat kezdetekor elmondtam, hogy melyik összeadást kell elvégezniük, betáncoltak a lányok, majd a fiúk,
párt kerestek, együtt is táncoltak, majd a párok kiléptek
a színről. A színen maradtak jelképezték az összeget: ha
lányok maradtak ott, akkor az összeg pozitív volt, ha fiúk,
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szerint párt választottak, táncoltak, összefogóztak – jelképezve az összeadást –, majd helyrementek. Ezt addig ismételték,
amíg mindegyik sor és oszlop el nem ropta a táncát.
Szögek mértéke:
Különböző koreográfiákat alkalmaztam, a lényeg, hogy a
különböző mértékű szögeket az egyenesen tartott karok,
illetve lábak jelképezték. Alkalmaztam még e módszert a
másodrendű, harmadrendű determinánsok kiszámításánál
(háromszögszabály, Sarruss-szabály), sőt a kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldásánál a Cramer-szabály segítségével; továbbá polinomok szorzásánál, függvények monotonitásánál. Ha már a gyerekek hozzászoktak egy kicsit is a
módszerhez, akkor meg lehet kérni őket, hogy kiscsoportban
ők maguk állítsák elő a bemutatókat. Ennek a módszernek
az alkamazásával rengeteg lehetőség nyílik előttünk, csak
ki kell használni. Egy-egy ilyen óra után elképzelhető, hogy
a diákok mosolyogva mennek ki az óráról, s kérdezik, hogy
mikor tartunk még egy ilyet. Arra is szeretném biztatni a
pedagógusokat, hogy jelentkezzenek a hasonló nemzetközi
tanfolyamokra, amelyeket a Comenius és a Gruntwig pályázatokkal érhetnek el.
SZILÁGYI KATALIN
a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuşi
Iskolaközpont tanára
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Rendezvény a zsibvásárok ellenében

A művészet szeretetére nevel a háromszéki Székölykök gyermekfesztivál

Régebben úgy volt, hogy ha nyár, akkor a gyerek táborba megy. Újabban
szinte minden város- és falunap szervezői gondolnak arra, hogy a kicsiknek is kínáljanak tartalmas, szórakoztató, hagyományőrző, színes programokat. Így Erdély- és Partiumszerte
megannyi nyári foglalkozás közül
választhatnak nemcsak a szülők, de
a gyerekek is – kérdés azonban, hogy
ez a program tartalmas-e vagy csak
szórakoztató? Szemet-fület elkápráztató, gyönyörködtető? Mindössze
pillanatokra sodorja magával a csemetét az élmény, vagy kap valami maradandót is? Megannyi zsibvásárral,
bóvlidömpinget felvonultató rendezvénnyel találkoznak manapság a gyerekek – így kétségkívül nem mindennapi gyermekfesztiválnak minősíthető
az augusztus második hétvégéjén a
Kézdivásárhely melletti Katrosa táborozóhelyen másodízben rendezett
Székölykök.
Ízlésformáló műhelymunkák
Aki már tavaly is ellátogatott a háromnapos rendezvénysorozatra, érzékelhette, hogy a még csak akkor
alakuló fesztivál szervezői a gyerekek
művészeti nevelésére fókuszálnak.
Az idénre már sokat tökéletesedett
rendezvényen azonban még hangsúlyosabban érződött: olyan foglalkozásokkal kívánták elkápráztatni a
gyerekeket, amely nemcsak ízlésformáló, de a műhelyekben kipróbálható
megannyi tevékenység lerakhatja a
kis- és nagyobb gyerekek művészeti nevelésének alapjait. És nem igaz,
hogy csak a bóvlira, a giccses áruktól
hemzsegő standokra, a zsibvásárra
van vevő: a Székölykökre mintegy kétezren látogattak el a három nap alatt.
Köszönhető volt mindez a helyszínválasztásnak is, hiszen keresve sem
lehetne ideálisabb környezetet találni
ehhez a rendezvényhez. Hegyekkel,
erdőkkel körülvett völgyben, patak
szegélyezte sima terepen állították fel
a szín- és formavilágukban ízlésesen
megtervezett és kivitelezett sátrakat.
Tipegőkorúak, kíváncsi óvodások,

Fotók • KISPÁL ÁGNES EVELIN
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érdeklődő kis és nagyobb kamaszok
– vagyis minden korosztály képviseltette és – láthatóan jól érezte magát,
hiszen mindenképpen találhatott kedvére való szórakoztató, tartalmas játékot.
Megtöbbszörözni az alkotás
örömét
Az elsősorban gyerekeknek, de szülőknek is szóló, a kézdivásárhelyi
Whokiqui Csapat és a Next Egyesület
szervezte fesztiválra nemcsak háromszékiek érkeztek, magyarországiakat,
felvidékieket is vonzottak a kreativitást, szépérzéket, a művészetek iránti fogékonyságot fejlesztő változatos
programok a természet közelségében.
A különböző műhelyekben változa-
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tos tevékenységekbe kapcsolódhattak
be a gyerekek: többek között háromszéki, marosvásárhelyi, kolozsvári és
nagyváradi művészek irányították
őket. A Székölykök ötletgazdái – a
kézdivásárhelyi Szabó Melinda szociális munkás és Gáspár Csongor képzőművész – kifejtették, a fesztivál a
manapság mindennaposnak mondható, a kereskedelemre és pénzköltésre fókuszáló rendezvényekről kívánja
kicsit másfele irányítani a kisebb, nagyobb gyerekek és a szülők figyelmét
egyaránt. „Képzőművészek, fotósok,
építészek, díszlettervezők, színésztanoncok, képzőművésznövendékek és
lelkes fiatalok tervezték meg és építették a tábort. A fesztivál előkészítése
már önmagában játék volt, a játékok,
tárgyak, hangulatcsináló kellékek,
díszek hónapokkal azelőtt, illetve az
utolsó napokban készültek. Mire megkezdődött a „nagy játék”, gyerekeink
egy jól kitalált, izgalmas térben próbálhatták ki a hagyományos mesterségeket és alkothattak a kortárs művészeti műhelyekben. Így hagyományos technikákkal kortárs kis művek,
tárgyak születtek. Kívánhatnánk egy
gyermekfesztiváltól ennél többet?” –
mondta el kérdésünkre Martini Yvette
Magyarországról érkezett, kézdivásárhelyi származású képzőművész, aki
szülőként és művészként is aktív résztvevője volt a rendezvénynek. Mint
ecsetelte, hihetetlenül jó volt nézni a
készülődést, amint felnőtt művészek,
építészek alkottak, napokig akár éjjel
2-ig is lázasan építették a játékokat,
tervezgettek, és ami nagyon fontos:
ilyenformán az alkotás örömét adták
át a gyerekeknek. Az idei Székölykök
témájául és mottójául a szervezők
„A nagy játék” szlogent választották.
Ennek szellemében egyszerű, ötletes
(társas)játékokra neveztek be a műhelymunkákban részt venni akarók.
A sikeres játékért textíliákból készített, különböző pontértékű zöldségeket kaptak, ugyanis meghatározott
számú ponttal lehetett csak elkezdeni
a műhelymunkát. A sátrakban berendezett műhelyekben pedig sokak
számára teljesen új tevékenységekkel – többek közt festészettel, szobrászattal, grafikával, iparművészettel,
fotóművészettel – fotogrammal és
camera obscurával – , papírmerítési
technikával lehetett ismerkedni, de az
érdeklődők betekintést nyerhettek az
ütőhangszerek, a népi mesterségek, a
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régi, már feledésbe merült népi játékok világába is.
„Olyan játékokat próbálhattam ki,
mint eddig soha”
„Ezt a fesztivált nagyon kreatívan
szervezték meg: érdekes játékokat
játszottunk és senki sem unatkozott,
mert minden korosztály számára kitaláltak külön programokat. És az egész
nagyon hangulatos volt. Az is tetszett,
hogy zöldségekkel kellett megszerezni
a műhelyekbe való belépést. A papírés a fényműhelyt szerettem a legjobban, itt kipróbálhattam egy csomó
olyan dolgot, amit eddig még soha,
ilyen volt az üvegfújás is. Azon kívül
rengeteg ismerős gyerekkel találkoztam, és olyan jól éreztem magamat velük” – osztotta meg élményeit a 13 éves
Anna. Húgának, a 9 éves Ilonának a
fényműhely tetszett leginkább. „Sötét
kis szobába léptünk, ahol fényérzékeny papírra tettünk tárgyakat – fából
macskát, gyöngyöt, poharat. Pár másodpercre megvillantottak a sötétben
egy különleges lámpát és betették folyadékba a papírt, így elkezdtek előtűnni a formák, aztán lemosták rendes vízben. Rögzítő folyadékba tették,
és abban tartották egy percet. Aztán
kinyitották az ajtót és kitették száradni: a fekete papíron fehéren látszottak
a formák, amiket rátettünk” – mesélte.
Az 5 éves Barnabást is elbűvölte a rendezvény, ő úgy fogalmazott, „a nagy
fa játékok tetszettek és az, hogy pénz
helyett zöldségekkel lehetett fizetni.
Azt is nagyon szerettem, hogy lehetett
építkezni szalmabálákból és lehetett
csatázni is”. A koncerteket, interaktív
mesejátékokat is felvonultató fesztivál szervezésében mintegy 60 önkéntes fiatal segédkezett. A szervezők, a
résztvevő művészek és játékirányítók
pedig egyértelműen a kreativitásfejlesztés jegyében ismertették meg a
gyerekeket játékosan a művészetek
világával, így a csemetéjét a különböző műhelymunkák során végigkövető
szülő azt érezhette: a katrosai fesztivál követendő példa. És példa arra is:
olyanformán is el lehet bűvölni a gyereket, fejleszteni szépérzékét, kinyitni
szemét-fülét a művészetekre, hogy három napig eszébe sem jut a képernyő.
KISS JUDIT
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Játékosan fedeztetni fel a környezetet
– Hogyan került kapcsolatba a környezeti neveléssel?
– A pedagógiával először a színházi
munkáim révén kerültem kapcsolatba. Színházi rendezőként ugyanis számtalan gyerekdarabot vittem
színre, és így óhatatlanul is több különböző fejlődéslélektani kérdéssel
szembesültem. Ez a munka segített

A SZERZŐ FELVÉTELE

nevelői ténykedésemhez az is, hogy
korábban a szatmárnémeti Erdélyi
Kárpát-Egyesület (EKE) környezetvédelmi civil szervezet önkénteseként
tevékenykedtem. Nagyon sokat tanultam a természetről azoktól a biológus
barátaimtól, akik az egyesületnél dolgoztak, és így a korábbi ismereteimet
sikerült ötvöznöm ezekkel az új tapasztalatokkal.

• Márk-Nagy Ágota: „Csak úgy lehet segíteni
az egyre nagyobb veszélybe kerülő Föld
sorsán, ha a környezettudatos nevelés már
gyerekkorban elkezdődik.”

megtapasztalnom, hogy a különböző
korosztályú gyerekeket milyen pedagógiai eszközökkel lehet megszólítani,
és hogyan tartható fenn folyamatosan a figyelmük. Ezzel párhuzamosan
drámapedagógiával is foglalkoztam,
és négy évvel ezelőtt intenzív szakirányú képzést végeztem Budapesten.
A Kaposi László vezette drámapedagógiai tanfolyam életem egyik meghatározó szakmai tapasztalata volt,
ugyanis a szakképzés során sikerült
elmélyítenem a témával kapcsolatos
elméleti tudásom. Harmadik tényezőként pedig hozzájárult környezet-
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– Szakirodalmi segítsége is volt ebben a
felkészülésben?
– Rábukkantam Joseph Cornell természetpedagógus munkáira, aki az
1970-es évektől kezdődően különböző
játékok segítségével a szabadban tanította a gyerekeket az őket körülvevő
természet szeretetére, működésére. Az
ő nevéhez fűződik a környezeti nevelés, az öko-nevelés fogalma és módszertana. Ugyancsak a ’70-es években,
pontosabban 1978-ban egy UNESCOkonferencián Tbiliszben fogalmazódott meg intézményesen a környezeti
problémák kezelésének és a nevelés
összekapcsolásának kérdése. Már akkor felismerték a szakemberek, hogy
csak úgy lehet hathatósan segíteni az
egyre nagyobb veszélybe kerülő Föld
sorsán, ha a környezettudatos nevelés
már gyerekkorban elkezdődik. Azt a
szemléletet kell elfogadtatni és megtaníttatni a gyerekekkel, amely arra
neveli őket, hogy az őket körülvevő
természetet egységes egészként szemléljék és önmagukat is annak részeseként határozzák meg. Mivel a gyermek
legfontosabb világmegismerési tevéy g a jjáték, ezért az öko-nevelési
kenysége

szakemberek szerint a gyereket ki kell
vinni a természetbe, és ott játékosan
kell vele felfedeztetni a környezetét.
A gyereknek saját tapasztalatai alapján kell megértenie a természetet, úgy,
hogy annak szerves részeként definiálja, bennevalónak érezze magát. A játékok, amelyeket játszatni kell vele, arra
szolgálnak, hogy jobban megértse a
természet működését, és személyes
megtapasztalásokkal mélyítse azzal
kapcsolatos tudását. Ugyanakkor érzelmi viszonyulást váltanak ki a gyerekekből ezek a foglalkozások, amelyek mélyebben és így hosszabb távon
elkísérik őket. Olyan gyakorlati elemeket fedeztem fel a környezeti nevelés
módszertanában, amelyekkel annak
idején a drámapedagógia stúdiumon
már találkoztam.
– Milyen konkrét gyakorlatok segítségével lehet a gyerekeket közelebb hozni a
természethez?
– Egy csapat tanulóval például könynyedén el lehet játszani egy fa nedvkeringését, vagy egy környezeti katasztrófa lefolyását, és azáltal, hogy
a gyerek részesévé válik ezeknek a
folyamatoknak, sokkal könnyebben
megérti működésüket. Ezeket a szimulációs játékokat életkortól függően tudjuk alkalmazni, hiszen minden
korosztálynak különböző ismeretei
vannak a világról, más-más dolog
érinti meg őket. Például az óvodáskorúak nagyon szeretik a kézműves
foglalkozásokat. Közeli példával tudok
szolgálni, ugyanis a kislányom épp
g magammal
g
óvodás, és nemrég
vittem

Márk-Nagy Ágota Kolozsváron született 1973. április 22-én. 1996-ban szerzett diplomát a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémia
színházi rendező szakán. 2008—2009-ben a budapesti székhelyű Magyar
Drámapedagógiai Társaság akkreditált pedagógus-továbbképzési programjában vett részt. 2009-ben a csíkszeredai Human Reform Alapítvány felnőttoktató-programjának hallgatója. 1996 és 2008 között a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulatának alkalmazott színházi rendezője. 2008 óta
magánvállalkozó, drámapedagógia-foglalkozásokat tart, környezetnevelési
programok szervezője és lebonyolítója, 2010-től pedig a szatmárnémeti Erdélyi
Kárpát-Egyesület (EKE) környezeti nevelője.
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egy környezetnevelési táborba, ahol a
résztvevők azt kapták feladatul, hogy
különböző élettelen tárgyakat gyűjtsenek a természetben való barangolásuk során. A táborozók aztán nagy
szeretettel készítettek képet ezeknek a
tárgyaknak a felhasználásával. A címe
Erdei séta lett, és olyan elemeket tartalmazott, mint az elpusztult lepke,
fenyőmagok, egy bogár levetett kitinpáncélja, vagy akár különböző
madártollak. A gyerekek később ezt
kifüggeszthetik a szobájuk falára, és
ha ránéznek, eszükbe jut a természet-

„Szerencsére egyre inkább
látom ezt az irányzatot
az iskolákban is, sokan
bevezetik az erdei iskola
tevékenységet, és felismerik a természetben
eltöltött tanórák hasznát.
Egész napokat vagy akár
egy hetet is a szabadban
töltenek el, és így a lehető
legközelebbi perspektívából ismerik meg az éppen
tanultakat.”

ben eltöltött napjuk. Úgy gondolom,
ezeknek a tevékenységeknek a legfontosabb hozadéka a természettel való
kapcsolatteremtés. Szerencsére egyre
inkább látom ezt az irányzatot az iskolákban is, sokan bevezetik az erdei
iskola tevékenységet, és felismerik a
természetben eltöltött tanórák hasznát. Egész napokat vagy akár egy hetet is a szabadban töltenek el, és így
a lehető legközelebbi perspektívából
ismerik meg az éppen tanultakat. Sőt,
Szatmárnémetiben már öko-óvoda is
működik, amelyben a pedagógusok
tematikus napokat szánnak a természet megismerésére. Attól más ez a
módszer, mint a tanteremben ülni és
ábrák, filmek, meghatározások vagy
makettek segítségével megszerezni a
különböző elméleti ismereteket, hogy
a gyerek így személyes kapcsolatot létesít a környezetével. Az öko-nevelés
igazi lényege, hogy a gyerekek környezetük értő és érző felelőseivé váljanak.
Célkitűzése pedig olyan generációt

nevelni, amely átérzi a felelősségét
annak, hogy bármilyen természetben
való tevékenységet folytat, annak a
továbbiakban következménye lesz,
hiszen egy véges térben élünk és a
tartalékaink is végesek. A környezetnevelési tevékenységeknek nagyon
erős személyiség- és közösségépítő
funkciójuk is van, ugyanis a gyerekek
csapatmunkával érnek el eredményeket. Csapatjátékok során ismerik meg
például a denevér tájékozódását, vagy
egy ökológiai folyamat lebonyolódását. Először mindig eljátsszuk a kiválasztott témát, és aztán megosztjuk
egymással a szerzett tapasztalatainkat.
– Mennyire épül be a hivatalos tantervbe a környezettudatosságra való nevelés
módszertana?
– Erre konkrét példákat még nem igazán látok, azt viszont észrevettem,
hogy vannak olyan intézményvezetők
és pedagógusok, akik felismerték az
öko-nevelés fontosságát, és beépítik
azt az iskolájuk, óvodájuk pedagógiájába, időt és teret szánva a gyakorlására. Ennek egyik lehetősége például a
választható (opcionális) tantárgyként
való felvétel, illetve a különböző európai uniós pályázatok is lehetővé teszik a környezettudatos nevelés szélesebb körben való népszerűsítését. Épp
most indul az EKE és a Szatmárnémeti
Hám János Római Katolikus Teológiai
Iskolaközpont ilyen jellegű tevékenysége. Az egyesület emellett már számos alkalommal tartott pedagógusoknak különböző tréningeket környezeti
nevelés témakörben. Azt tapasztaljuk,
hogy a gyakorló pedagógusok nagyon
szeretik ezeket a foglalkozásokat, és
fontosnak tartom megjegyezni, hogy
nem csak biológia szakosoknak szólnak, ugyanis ezt a fajta szemléletet a
többi tantárgy oktatói is hasznosítani tudják. Például be lehet építeni a
földrajz-, kémia-, osztályfőnöki, sőt,
akár az irodalomórák programjába
is. A tankönyveket illetően elmondhatom, hogy számos alternatív ökonevelési segédlet található a piacon.
Az EKE is több ilyet adott már ki, amelyet saját programjaiban tud hasznosítani. Emellett azokat a saját készítésű természetvédelmi filmjeinket is felhasználjuk az oktatásban, amelyek az
egyesület által felügyelt természetvédelmi területek élővilágáról készültek.
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– Külföldön mennyire ismert ez a fajta
pedagógia?
– A környező országok közül
Magyarországgal van közelebbi szakmai kapcsolatom, így el tudom mondani, hogy ott is az EKÉ-hez hasonló
civil szervezetek tevékenységi körére korlátozódik ennek a pedagógiai
módszernek a népszerűsítése. Annyi a
különbség az ottani és a hazai helyzet
között, hogy Magyarországon már létezik államilag kidolgozott környezeti
nevelési stratégia, és ott az erdei iskolák is sokkal gyakoribbak. Továbbá a
szomszédos országban működő szakirányú civil szervezeteket gyakran
felkérik az iskolák, önkormányzatok
arra, hogy különböző témákban tartsanak tematikus foglalkozásokat a
gyerekeknek. Szerencsére már nálunk
is egyre több európai uniós alapot le-

„Azt tapasztaljuk, hogy
a gyakorló pedagógusok
nagyon szeretik ezeket a
foglalkozásokat, és fontosnak tartom megjegyezni,
hogy nem csak biológia
szakosoknak szólnak,
ugyanis ezt a fajta szemléletet a többi tantárgy oktatói is hasznosítani tudják.
Például be lehet építeni a
földrajz-, kémia-, osztályfőnöki, sőt, akár az irodalomórák programjába is.”

het lehívni, így az utóbbi időszakban
számos intenzív környezetnevelési tábort sikerült rendeznünk a Túr Menti
Védett Területet érintő települések
gyerekei számára. Azt tapasztaljuk,
hogy sokkal hatékonyabb, ha a nevelést a gyerekekkel kezdjük, és így
hozunk létre környezettudatos társadalmat, ugyanis a felnőttek beidegződéseit nem olyan egyszerű megváltoztatni, és sajnos nincsen olyan állami
szerv, amely komolyan betartatná a
környezetvédelmi előírásokat.

VÉGH BALÁZS
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A Bölcs Diákok szovátai élménytábora

A Bölcs Diákok szovátai élménytábora
Lezárult a Communitas Alapítvány és
a magyaroktatas.ro által második alkalommal szervezett Bölcs Diákok országos
szintű vetélkedő. A tavaly novemberben
meghirdetett versenyre az ország 12
megyéjéből, 55 tanintézményből 153
csapat, vagyis közel 600 diák jelentkezett. A teljes tanévet felölelő interaktív és
interdiszciplináris vetélkedő döntőjébe

a bölcs diákokat: expedíciók, tutajépítés
és tutajozás, kötélkerti tevékenységek,
kreatív közösségi programok. A közel
egyhetes tábor alatt a résztvevők elméleti és gyakorlati tudásukat mérték össze,
hasznosították a megszerzett iskolai tananyagot, de különböző kalandokban is
részük volt: kreativitásukról, találékonyságukról, ügyességükről és intelligenci-

• Gazdag programkínálat várta a bölcs diákokat: expedíciók, tutajépítés és tutajozás,
kötélkerti tevékenységek, kreatív közösségi programok

bejutott első kilenc csapat nyereménye
egy ötnapos szovátai élménytábor volt,
amelynek keretében a döntő fordulóra
is sor került. A táborban meglepetésdíjakkal várták a diákokat a szervezők:
fényképezőgépek, adattárolók, társasjátékok és sok-sok könyv talált gazdára.
A Communitas Alapítvány által finanszírozott, festői környezetben szervezett
élménytábort augusztus 13-17. között
gp
g
tartották. Gazdag
programkínálat
várta

ájukról kellett tanúbizonyságot tenniük. Magyarságtörténelmi ismereteiket
Koltay Gábor Honfoglalás című filmjének megtekintése után mérhették össze.
A nyolc helységből és iskolából érkezett
diákok rövid idő alatt kötöttek barátságot
egymással.
„Az, hogy eljutottam ide, hosszú időt,
munkát és türelmet igényelt. A versenyt,
amely 4 hónapon keresztül zajlott, nagy
gyon
élveztem. Újj ismeretekre tettem

szert, a csapattagjaimmal jobban megismerkedtem. Örülök, hogy nemcsak
irodalmi témájú feladatokat kellett megoldanunk, hanem más témakörből is.
Akadtak nehéz kérdések, amikre pontos
választ nem találtunk. A tábor programja jó, sőt szuper volt, remélem, jövőre
ugyanitt ugyanekkor találkozunk” – nyilatkozta a gyergyószentmiklósi Salamon
Ernő Gimnázium Lecsó nevű csapatának
tagja. A nagyváradi Mihai Eminescu
Főgimnázium Nem jut eszembe semmi
elnevezésű csapatának tagjai kifejtették, köszönik szépen a lehetőséget, hogy
részt vehettek nem csupán a táborban,
de az egész éves versenyen is. Fontos volt
számukra, hogy különböző területeket
fogott át ez a verseny és mindig nagy
izgalommal várták az új feladatlapot.
„Felkészítő tanárként nagyon értékelem
a feladatlapok változatosságát, gazdagságát, interdiszciplináris jellegét és azt,
hogy szerephez juthatott az eredetiség.
A döntő és a tábor remek hangulatban
telt, ötletes, a megfigyelőkészségre és általános tudásukra/műveltségükre kitekintő feladatokat kaptak. Erőt, kitartást
a további szervezéshez!” – fogalmazott
Kastal Ottília, a gyergyói Salamon Ernő
Gimnázium magyartanára. „Jó ötlet ez a
jutalomtábor, mert a diákok ilyen formában a tanulás alternatív módját tapasztalják meg hozzáértő oktatók irányításával” – fejtette ki Ágoston Palkó Emese, a
váradi főgimnázium magyartanára.

MIHÁLYFALVI KATALIN

A vetélkedő eredményei
Első helyezett a zilahi Silvania Gimnázium Silvania nevű
csapata lett (Erdődi Boglárka, István Zsuzsánna, Kovács
Ágota és Máté Brigitta tanulók, László László tanár vezetésével), második helyen a marosvásárhelyi Elektromaros
Iskolaközpont Pentapenna nevű csapata végzett (Ilyés
Hunor, Soós Rudolf, Székely Szidónia, Szöllősi István tanulók, György Andrea tanárnő vezetésével), a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a nagyváradi Mihai Eminescu
Főgimnázium Nem jut semmi az eszembe fantázianevű
csapata állhatott fel (Bíró Árpád Levente, Kerezsi Györgyi,

2012 . augusztus–szeptember

Molnár Krisztina, Nagy Evelyn tanulók, Ágoston Palkó
Emese tanárnő vezetésével).
Döntőbe jutott, így a táborban részt vett továbbá a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium Lecsó nevű
csapata, a szilágysomlyói Simion Bărnuţiu Főgimnázium
Veszett csigák nevű csapata, a baróti Baróti Szabó Dávid
Iskolaközpontot képviselő Hero csapat, a Nagybányai
Mezőgazdasági Iskolaközpontból a Tűzfarkasok, valamint
a bukaresti Ady Endre Líceumból az Alföldi polihisztorok
csapat.
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A kéttanítós modell

A kéttanítós modell
A gyorsan változó világban a megfelelés
rugalmasságot, folyamatos átalakulást,
fejlődést kíván mindenkitől. A bizonytalanság elviselése, a változás és az egész
életen át tartó tanulás képessége a társadalmi sikeresség fontos eleme, a 21.
század elvárásainak pedig azok a pedagógusok és iskolák tudnak megfelelni,
amelyek képesek a megújulásra. Mind
az Európai Unió, mind az egyes nemzetek oktatáspolitikai dokumentumaiban
egyre határozottabban fogalmazódnak
meg a mindenki számára elérhető minőségi oktatás követelményei. Ez azt
jelenti, hogy a tömegoktatás keretében
a figyelem középpontjába az egyén
eredményes tanulása kerül. Azt a pedagógiai eljárást, amely az iskolai tanulást
az egyes gyermekek igényeihez igazítva
szervezi meg, személyre szóló fejlesztésnek, nevelésnek nevezik. A tanulói teljesítménymérések évek óta jelzik, hogy a
diákok eredményei nem felelnek meg a
21. század elvárásainak. A legnagyobb
problémát a rendszer szelektivitása
jelenti, vagyis a diákok teljesítményét
alapvetően családjuk „szociális” helyzete határozza meg. A „jó családok”
gyermekei „jó iskolákba” járnak és jól
teljesítenek, míg a többiek eredményei
gyengébbek.
Sajátos igényű gyerekek integrációja
Mivel 36 éves pályafutásom során voltam „vödörben is, csöbörben is”, azt
szoktam mondani: könnyű jó, elismert,
sikeres tanítónak lenni, ha van intelligens gyermek és iskolázott családi,
szülői háttér is. De sajnos napjainkban
nagyon sok iskolát olyan társadalmi közeg vesz körül, amelytől a pedagógusok
nem mindig kapnak megfelelő támogatást céljaik megvalósításához. A növekvő munkanélküliség, az elszegényedés
miatt egyre nő a szociális helyzetük
miatt támogatást igénylő diákok száma.
Sok családban mindennapi küzdelem
zajlik a megélhetésért. A gyermeklétszám csökkenése mellett mind többen
vannak a roma tanulók, és nőtt a sajátos nevelési igényű (CES) diákok aránya
is. Mit lehet tenni?
A valódi megújulás a pedagógusokon múlik. Szemléletük és gyakorlatuk
megújulása nélkül nem valósulhat meg
az igazi tanítás, nevelés. Ebben pedig

meghatározó szerepe van a pedagógustovábbképzéseknek, valamint az önképzésnek is. Erre azért volt szükségem,
mert az osztályom összetétele igényelte,
hogy nap mint nap olvassam, bújjam
a magyarországi pedagógiai kiadványokat, ugyanis ők egy lépéssel mindig
előrébb vannak. Így ismertem fel azt a
„munkamodellt”, amit az osztályomban végzek immár harmadik éve, de
nem tervezetten, tudatosan. A sajátos
nevelési igényű gyermekek integrációjával kapcsolatos „kéttanítós modell”
keretében pedagógusok, illetve intézmények működnek együtt a tanulók
sikeres fejlődése érdekében. A sajátos
nevelési igényű diákok (CES) aránya
az osztályomban elég magas, ezért a
munkámat gyógypedagógusok segítik
– de csak részben. A kéttanítós modell
elsősorban a sajátos nevelési igényű
tanulók többiekkel együtt megvalósuló
egyéni fejlesztését hivatott megoldani.
A pályázat útján megvalósuló modell
lényege egy magyarországi iskolában –
és más országokban – az, hogy a megszokott iskolai gyakorlattól eltérően egy
osztállyal egyszerre két pedagógus foglalkozik: nem csak a felkészülés során,
de a tanórán és azon kívül is. Egyikük az
osztálytanító, másikuk pedig egy gyógypedagógus.
Tanító és gyógypedagógus
együttműködése
A tanító feladata a gyermekek személyre szóló fejlesztése, amit a sajátos nevelési igényű diákok esetében a rendszeresen jelen lévő gyógypedagógus jelentős mértékben támogat, például segít
a közvetítésben vagy a kivitelezésben.
Munkáját az egyes gyermekek tanulási
folyamatához igazítja. Alapelv: a közös
célért, a sikeres integrációért folytatott
közös munka, ugyanakkor a szakemberek maximálisan tiszteletben tartják
egymás kompetenciáinak határait.
A módszer megvalósítása során mind
a tanítók, mind a gyógypedagógusok
több pozitív tapasztalatot szereztek.
– A beiskolázandó gyermekek előzetes megismerése segítette az iskola vezetőségét, hogy egyenletesen oszthassák el a sajátos nevelési igényű diákokat
az osztályokban. Ezzel elkerülhetővé

vált, hogy egy osztályban több legyen, a
másikban pedig egy sem;
– Azzal, hogy a gyógypedagógus az
óra első, előkészítő, ráhangoló szakaszát átvállalta, a tanítónők még jobban
koncentrálhatnak a differenciálásra;
– A megbeszéléseken lezajlott vélemény- és gondolatcserék minden résztvevőre frissítő és építő módon hatottak;
– A gyermekek érdeklődve és nagy
szeretettel fogadták a gyógypedagógusokat; azok számára, akikkel már óvodában találkoztak, biztonságot jelentett,
hogy egy ismerős arc mosolygott rájuk
vissza.
Jó volna a módszert minden olyan
iskolában bevezetni, ahol az osztályok
heterogén összetételűek, ahol viszonylag nagy számban vannak jelen sajátos
nevelési igényű, tanulási, magatartási,
beilleszkedési zavarral küzdő, illetve
többszörösen hátrányos helyzetű (CES)
gyermekek. Ugyanakkor a modell alkalmazása nemcsak arra hívja fel a tanítók
figyelmét, hogy az „átlagos” gyermekek
számára is biztosítsák az egyéni fejlődés
lehetőségét, hanem az együttműködés
során ki is próbálhatnak és begyakorolhatnak olyan módszereket, eljárásokat,
amelyek lehetővé teszik a személyes
fejlődést minden egyes tanuló számára.
Nagyon nehéz felkészülni az órákra egy
olyan osztályban, melynek összetétele
heterogén — hiányoznak a megfelelő
differenciálásra alkalmas tankönyvek,
taneszközök. A feladatok összeállítása
nagyon sok háttérmunkát, utánajárást
igényel. Ugyanakkor a munkát nagyban segítené egy „feladatbank” – magyar nyelvű szakmai kiadványok –,
amely segítséget kínálna a pedagógusok számára, hogy elsősorban ne ezek
előállításával, hanem felkészüléssel és
a tanítással foglalkozhassanak. A kéttanítós modell alkalmazása meglátásom
szerint megannyi előnnyel is jár, ezért
jó lenne átvenni a más országok tanintézményeiben már kipróbált és bevált
módszereket, tapasztalatokat.

VÍG KATALIN-IBOLYA
a szatmárnémeti Mircea Eliade
Általános Iskola tanítónője
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Iskolakezdés:
idén is felkészületlenek a tanintézetek
Két héttel az iskolakezdés előtt számos
erdélyi és partiumi iskola továbbra sem
tudott eleget tenni a közegészségügyi
engedélyhez szükséges minimális feltételeknek. A tanfelügyelőségeknél érdeklődve megtudtuk: legtöbb esetben
a vízellátás és a megfelelő szeméttároló hiánya vagy a kinti illemhely miatt
g
y
nem bocsátottak ki engedélyeket.
Az

nem sikerült megjavítani az iskolakezdésig. Cornel Petroman főtanfelügyelő
elmondta, Temesváron több gimnázium esetében is elkeserítő dolgokat
tapasztaltak: több terembe befolyik az
esővíz, felújításra vár több iskola tetőzete, ugyanakkor cserére szorulnának
a nyílászárók és a fűtőberendezések is.

• Két héttel az iskolakezdés előtt számos erdélyi és partiumi iskola továbbra sem tudott
eleget tenni a közegészségügyi engedélyhez szükséges minimális feltételeknek

egyetlen jó hír az, hogy a szabványok
szerint működő iskolák száma idén is
nőtt. Mint kiderült, Temes megyében
51 olyan tanintézetben kezdik meg a
tanévet a diákok, amely továbbra sem
rendelkezik egészségügyi engedéllyel.
A legtöbb esetben vidéki iskolákról és
óvodákról van szó, ahol az ivóvíz hiányával küszködnek, de akad olyan
tanintézet is, ahol nem sikerült megoldani a kanalizálást. Gondok vannak a
temesvári C. D. Loga Gimnáziumban
is, ahol az életveszélyes lépcsőzetet
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Javuló adatok Maros megyében
Míg két-három évvel ezelőtt mintegy
hatvan Maros megyei tanintézet nem
kapott működési engedélyt, ez a szám
az idén egyharmadára csökkent. Az
augusztus végi ellenőrzések során az
egészségügyi hatóságok a legtöbb magyarlakta településen mindent rendben találtak. Azok a vidéki iskolák, ahol
nem sikerült teljesíteni a minimális
feltételeket sem, haladékot kaptak a
helyzet normalizálására. A térségben a
legtöbben az ivóvíz hiányával küszköd-

nek, de olyan iskolától is megvonták az
engedélyt, amely túl kicsi udvarral rendelkezik. A feketelistát azok az óvodaés iskolaépületek egészítik ki, melyek
visszakerültek az egyház tulajdonába,
így az önkormányzat már nem áldoz
a feljavításukra. A helyzet nemcsak a
falvakra jellemző, a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Elméleti Gimnázium épületére is ráférne egy alapos tatarozás, a
részben életveszélyessé vált Művészeti
Gimnáziumról nem is beszélve. A marosvásárhelyi tanintézményeknek jól
jött a vakáció egy héttel való meghoszszabbítása – ismerte el Csegzi Sándor.
A polgármester iskolaügyekkel foglalkozó tanácsosa szerint még így is, kéthárom kivétellel, sikerült befejezni az
épületek felfrissítését. „Pénzhiány miatt az idén egyetlen nagyobb beruházásba se kezdtünk, inkább igyekeztünk
elvégezni a karbantartási munkálatokat. Komolyabb feljavítást csupán a
Művészeti Gimnázium egyik termében
végzünk, ahol nemrég beszakadt egy
gerenda. A mennyezet helyreállítási
munkálatai viszont nem fogják hátráltatni az oktatási folyamatot” – vélekedett Csegzi Sándor. Szerinte örvendetes, hogy Marosvásárhely több tanintézetében is szülők is pozitív hozzáállást
tanúsítanak az osztálytermek otthonosabbá tételéhez. Arra a kérdésre, hogy
a 2-es számú általános iskola hoszszas huzavona után Bernády György
Iskolaként kezdi-e a tanévet, a polgármesteri tanácsos nem tudott biztosat
ígérni. Elmondta, amennyiben a közeljövőben összeül és megszavazza az
önkormányzat napokban újjáalakult
névadó bizottsága, és szeptember 17éig sikerül egy rendkívüli tanácsülést is
összehívni, akkor megvan a gyors névfelvételre az esély. Véleménye szerint a
tanácsosi testületben nem lesz gond a
többségben lévő román kollégák hozzáállásával, hisz a télen a Dorin Florea
polgármester által vezetett demokrataliberálisok is támogatták a névfelvételt,
újabban meg a balliberálisokkal kötött
helyi koalíciós feltételek kötelezik a két
párt tagjait. „Benedek István RMDSZes frakcióvezető meg jómagam elő-
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készítettük a határozattervezetet, de
inkább még várunk vele egy-két hetet,
amíg az összes formaság teljesül. Nem

„A háromszéki tanintézetek
több mint 95 százaléka
már a tavaly megkapta a
közegészségügyi engedélyt,
idén valószínű még jobb
lesz a helyzet, mert több
településen elkészült az új
épület vagy befejezik a régi
teljes korszerűsítését.”
akarunk úgy járni, mint a Kossuth utcával, amelynek átkeresztelését formai
okokra hivatkozva a szélsőségesek a
bíróságon támadták meg” – szögezte le
Csegzi Sándor.
Bihar megye: 80 százalékos
felkészültség
A falusi iskolák némelyikének még nem
sikerült megszereznie az egészségügyi
működési engedélyt Bihar megyében –
tudtuk meg Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettestől. Mint kiderült, a megye
iskoláinak 80 százaléka már megkapta

„Míg két-három évvel ezelőtt mintegy hatvan Maros
megyei tanintézet nem
kapott működési engedélyt,
ez a szám az idén egyharmadára csökkent. Az augusztus végi ellenőrzések
során az egészségügyi hatóságok a legtöbb magyarlakta településen mindent
rendben találtak.”
a szükséges engedélyeket, de néhány,
vidéki tanintézetben még nem elég
jók a körülmények ahhoz, hogy elindulhasson a tanítás – nincs vagy nem
megfelelő állapotú a mosdó, vagy nincs
vezetékes víz az épületben. Példaként
Érbogyoszlót említette, ahol az iskolába
nincs bevezetve a víz. A helyzetet úgy
próbálják megoldani, hogy víztartályokat szerelnek fel, illetve ivóvíz-adagolót
bocsátanak a gyerekek és a tanárok
rendelkezésére. „A vizet iskolakezdésig

nem lehet bevezetni, de fertőtleníteni
és alternatív megoldásokat keresni így
is tudunk” – fogalmazott Kéry Hajnal.
A főtanfelügyelő-helyettes reméli, hogy
az első tanítási napig sikerül a megye
összes iskolájának megszerezni a működési engedélyt.
Építkeztek, tataroztak
Háromszéken
Kovászna megyében viszont az országos átlagnál jobb a tanügyi infrastruktúra állapota, jelentette ki Keresztély
Irma. A főtanfelügyelő szerint a háromszéki tanintézetek több mint 95 százaléka már a tavaly megkapta a közegészségügyi engedélyt, idén valószínű még
jobb lesz a helyzet, mert több településen elkészült az új épület vagy befejezik
a régi teljes korszerűsítését, így ezek is
olyan körülményeket tudnak biztosítani, amelyek megfelelnek a szabványoknak. Kézdialmáson öt év után idén a
tanévkezdésre elkészült az új épület,
ahová beköltözik az iskola és az óvoda.
Zágonban az önkormányzat pályázott
a helyi Mikes Kelemen Iskola felújítására, a munkálatokat várhatóan az
iskolakezdés után pár héttel befejezik.
Zabolán a napközi és a központi iskola
korszerűsítése van folyamatban. A főtanfelügyelő hangsúlyozta, hárommillió lejt kért az oktatási minisztériumtól,
hogy a teljesen vagy 85 százalékban
már elvégzett építkezéseket kifizesse.
Ígéretet kaptak, hogy a kérésüket elemzik, és kiutalják a szükséges pénz legalább egy részét. A helyi önkormányzatok több településen finanszírozták
a kisebb javítási munkálatokat, amelyeket a nyári vakáció alatt végeztek
el az iskolákban. Kovászna megyében
327 tanintézményben kezdődik meg
szeptember 17-én a tanév, ezek összesen 80 jogi személyiséggel rendelkező
központba tömörülnek.
A tavalyi 76 százalékról erre az évre 84
százalékra emelkedett a Hargita megyei
tanintézetek aránya, amelyek egészségügyi működési engedéllyel rendelkeznek
– tájékoztatott Salamon Zsuzsanna,
a Hargita megyei tanfelügyelőség illetékese. Mint mondta, ez az adat az
elmúlt években folyamatosan nőtt. A
tanfelügyelőségi illetékes szerint Hargita
megyében a jogi személyiségű, fő iskolaépületek 98 százaléka kapta meg
az egészségügyi működési engedélyt, a
főépületek struktúráiba tartozó többi iskolánál, óvodánál pedig 78 százalékos az
engedélyezett épületek aránya.

TÉRKÉP

Szatmár, a pozitív példa
A Szatmár megyei iskolák már tegnap
készen álltak a tanévkezdésre, komoly
gondok sehol sincsenek – tudtuk meg
Maria Brumboiutól, a tanfelügyelőség szóvivőjétől. Működési engedélyt

„Hargita megyében a jogi
személyiségű, fő iskolaépületek 98 százaléka kapta
meg az egészségügyi működési engedélyt, a főépületek struktúráiba tartozó
többi iskolánál, óvodánál
pedig 78 százalékos az
engedélyezett épületek
aránya.”
mindössze öt iskolának nem sikerült
szereznie, azonban ez nem rajtuk múlott, az említett településeken ugyanis
nincs vezetékes víz, így az iskolába se
vezették be, holott ezt megkövetelnék
a hatósági engedélyek kibocsátói. Ettől
függetlenül ők is időben kezdik a tanévet egy-egy ideiglenes jogosítvány
birtokában. Mint elmondta, a szaktanfelügyelők végigjárták a megyét, és azt
tapasztalták, hogy augusztus utolsó
hetére az iskolák 80 százaléka készen
állt a kezdésre. Hiteles forrásból azt
is megtudtuk, hogy a magyar igazgatói kinevezések terén sem voltak komoly gondok annak ellenére, hogy az
RMDSZ – a tavalyi évvel ellentétben –
már nincs kormányon.
Lényegében minden olyan oktatási
intézményben sikerült magyar vezetőket tisztséghez juttatni, ahol folyik
magyar nyelven is oktatás. Kivételt
képez a szatmárnémeti élelmiszer-ipari és a faipari líceum, ahol még aligazgatói posztot sem sikerült kiharcolni,
azonban a két szakiskola közül az
egyik igazgatója jól beszél magyarul
is. Lapunk értesülési szerint az RMDSZ
által kérvényezett magyar osztályokat
is jóváhagyták, ami ugyan nem fedezi
100 százalékban az igényeket, viszont
megfelel az előző évek szintjének.

BÁLINT ESZTER
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Érettségi
Jövőtől ismét változhat az érettségi vizsga
Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már a jövő tanévtől megszűnhet a
jelenlegi érettségi rendszer. A szenátus jóváhagyta a
kétszintű érettségi vizsga bevezetésre vonatkozó javaslatot. Eszerint bevezetnék az alapszintű érettségit, ami
a líceumi oktatást lezáró vizsga lenne, de nem tenné
lehetővé az egyetemi tanulmányok folytatását. Ennek
előfeltétele az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele, ami lényegében a mostani érettségi vizsga lenne.
Amennyiben az érettségi vizsgával kapcsolatos módosításokat elfogadja a parlament, a diákoknak 2013-tól
dönteniük kell, hogy a két lehetőség közül melyiket
válasszák.
A gyors intézkedések az utóbbi évek érettségi vizsgáin
elért gyenge eredményeknek tudhatók be. Míg 2009ben a diákok 81 százaléka, 2010-ben 69 százaléka
vizsgázott sikeresen, tavaly a diákoknak csak 45,72
százaléka kapott átmenőjegyet. Az idei érettségin a diákok mindössze 44,26 százaléka tette le sikeresen a
vizsgát.
Az érettségin gyakorolt szigorított felügyelet, a vizsgatermek videokamerás megfigyelése csökkentette a
korrupció, a csalás lehetőségét, aminek következtében
lehullott a lepel, vége az önámításnak, tagadhatatlanná
vált közoktatásunk válsága, a képzés színvonalának —
mindenekelőtt a szakoktatás szintjén — siralmas volta.
Az okok sokrétűek, összetettek, évekre visszanyúlnak
és mélygyökerűek, éppen ezért megoldásuk csak egy
alaposan végiggondolt és következetesen véghezvitt
koncepció alapján lehetséges.
Siralmas eredményekkel zárult az őszi pótérettségi
Siralmas eredményekkel zárult a pótérettségi, a legtöbb
megyében a diákok egyharmada sem vizsgázott sikeresen, országos szinten az átmenési arány alig 24,2 szá-

zalékos, így kevesebb diák vette sikeresen a megmérettetést, mint a nyári felmérőn. A székelyföldi megyék a
pótérettségi osztályzatok alapján is a sereghajtók között
szerepelnek, Hargita megyében a diákoknak alig 22,3,
míg Kovászna megyében mindössze 16,9 százalékuk
vette sikeresen a megmérettetést az óvások benyújtása előtti jegyek alapján. A nyáron mindkét megyében
a diákoknak mintegy harmada vizsgázott sikeresen.
Maros megyében a diákoknak alig negyede szerezhet
érettségi oklevelet, nyáron még a diákok közel fele kapott átmenő osztályzatot. Nem jobbak az eredmények
Kolozs és Szatmár megyében sem, előbbiben a vizsgákon megjelent végzősök 22,8, míg utóbbiban alig 20
százalékuk lehet elégedett végső jegyével. Valamivel
jobb eredmények születtek Arad megyében, ahol a diákok 29,8 százaléka vizsgázott sikeresen, az átmenési
arány ehhez képest nyáron 39 százalékos volt. Fehér
megyében a vizsgázóknak kevesebb mint negyede,
23,3 százalékuk szerzett átmenőjegyet. Hasonló a
helyzet Beszterce-Naszód, valamint Temes megyében,
mindkét esetben a nyári 43 százalékhoz képest az őszi
pótérettségin mindössze 24 százalékos volt az átmenési
arány. Szeben megyében a vizsgázó végzősöknek szintén negyede érdemelte ki az elismerő oklevelet, míg
nyáron a sikeresen érettségizők aránya meghaladta az
53 százalékot. A legjobb eredmények Bihar megyében
születtek, itt a 12. osztályt elvégzett tanulóknak 32,2
százaléka vette sikerrel a megmérettetéseket. Hunyad
megyében is alig 21 százalékos volt az átmenési arány,
ehhez képest nyáron még a diákok 37 százaléka írta
meg az átmenőjegyet, Krassó-Szörény megyében pedig
a vizsgázók alig 17 százaléka lehet elégedett a végső
osztályzattal.
Hasonló a helyzet Bukarestben is, ahol az óvások elbírálása előtt mindössze 18,5 százalékos volt az átmenési arány.

Ingyenes kivetíthető térképek
Közel 450 magyarul tanító földrajztanárt lát el ingyen kivetíthető térképekkel az RMDSZ és
a Communitas Alapítvány szeptemberben. Két térképről van
szó: Európa politikai térképe és
Románia kétnyelvű domborzati és
vízrajzi térképe. Ezek CD-n van-

nak, egyszerű számítógépről, vetítő segítségével falra vetíthetők,
egyes részei kinagyíthatóak, közel
hozhatók. Ez kiegészíti az RMDSZ
oktatási főosztályának atlaszprogramját, aminek során mintegy
4500 földrajzatlasz jut el nyolcadikos és tizenkettedikes magyar

diákokhoz. Ebben az atlaszban az
egyes térképek magyar nyelvűek,
illetve a Románia-térkép kétnyelvű: román-magyar. Megbízható,
tekintélyes szakembergárda készítette az atlaszokat is, a kivetíthető
térképeket is, kiváló kivitelezésben.

Az oktatási szakértői státuszról
Augusztus folyamán már harmadjára hirdettek vizsgát az
Országos Oktatási Szakértői Testület tagsági státusának
megszerzésére. Ez alkalommal is módosították a metodológiát, először az 5549/06.10.2011 számú, majd a
4969/02.08. 2012 számú minisztériumi rendelettel. Az
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1/2011-es Közoktatási törvény értelmében, az oktatási
szakértői státusz megszerzése kizárólagos feltétele annak,
hogy egy pedagógus iskolaigazgatói, aligazgatói vagy
bármilyen más vezetői állást megpályázhasson a romániai közoktatási rendszerben.

