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Ü

dvözöllek, tisztelt Olvasó!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012-es évkönyvét tartod a kezedben, ami első próbálkozása annak, hogy évente megörökítsük azt a sokrétű és gazdag tevékenységet, ami szakmai civil szervezetünket jellemzi. Krónika ez, ami rögzíteni kívánja az adott év főbb vonulatainak történéseit, eredményeit. Egyben a pedagógusok és az érdeklődők tájékoztatási igényét is ki akarja elégíteni. A kiadvány az
éves elvégzett munkát foglalja össze. Az anyag elrendezése és a szerkesztés követi a
megvalósult feladatok időrendjét.
Szokatlanul hat az évkönyv, ahhoz vagy hozzászokva, hogy Szövetségünk a tíz, tizenöt, húsz éves szakaszokat/ciklusokat tiszteli, csak a nagyobb évfordulók kapcsán
gondolkodik abban, hogy összegyűjtse és megörökítse a hosszabb-rövidebb etapok, útszakaszok történéseit.
A gyakorlat igazolta, hogy az a fajta elképzelés nem tartható. Hiszen egy év nagy
idő, állandónak a változás mondható csak. Szövetségünk szerteágazó tevékenysége
megköveteli, hogy a tagság részletesen és időben tájékozódjon a történésekről, illetve legyen tájékoztatva területi választmánya, regionális pedagógiai központja, az
SZMPSZ Országos Választmánya feladatairól és eredményeiről. A tájékozódást az írásban rögzített tényanyag segíti, az elvégzett munkát minősíti, megőrzi és elraktározza annak üzeneteit, segítve a későbbi kutatásokat, visszaemlékezéseket, emlékkönyvek elkészülését.
Az évkönyvek a megmaradásnak, az emlékezésnek készülnek. A tájékozódásnak,
a számadásnak. Annak, hogy évente tekintsünk vissza az útra, a nyomokra, elég mélyek-e azok, nem maradt-e le valaki az úton, esetleg jó-e még, használható-e még az
út, amelyen haladunk.
Hiszen úton vagyunk, a feladatok kijelölésének, megvalósításának útján, mely feladatok a közösség megmaradása, fejlesztése érdekében történnek. Az út és a feladatok küldetéstudattal teltek. A munka misztériuma a folyamatos cselekvés, tervezés,

7

munkálkodás: vetés, nevelés, érlelés és betakarítás. Hamvas Béla azt mondja, hogy
„homo viator”-ok vagyunk, úton lévő emberek. „Az út soha nem üres, soha nem magányos, még ha néha úgy is érezzük. …Nincs vesztegetni való idő. … soha senki nem vándorol egyedül.”
Ha ez így van, meg kell tenni az írást, fel kell mutatni a munkát ma, nem később.
„Mai napod mindig holnapra ébred. Választásod mindig holnapra lesz sorsvonallá. Mit
megteszel ma, holnaptól az tesz téged.“ Mészöly Miklós gondolata kísérje a kezdeményezést, a kiadványt, munkánkat és a jövőt.
Fogadd hát szeretettel az évkönyvet, teljen benne kedved, serkentsen munkára,
keresd a közösséget, mely a jövő szolgálatába szegődött.
Ádám Zita

8

A

2012-es év eseményeinek áttekintése

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetése az eddigi húszéves munkáját bemutató kiadvány elkészülte után úgy döntött, hogy ezentúl esztendőről esztendőre megjelenteti a tevékenységét bemutató évkönyvet. A szakmai programok,
rendezvények változatossága és megnövekedett száma ezt indokolja. Tekintsük át
röviden az év jelentősebb eseményeit az éves munkaterv alapján. A tervbe vett
programok mellett új elemek is szerepelnek az események sorában. A szervezők a
hagyományosnak tekintett rendezvényeinket is igyekeztek a kor kihívásaival összhangban, a résztvevők igényeinek figyelembevételével és a lehetőségekhez alkalmazkodva ötleteikkel gazdagítani.
Az országos rendezvények jelentős számú pedagógust mozgósítottak. A rozsnyói
pedagógustalálkozón a tanulási folyamatok fejlesztésével foglalkoztunk. A komáromi nyári egyetemi program az eddigi legmagasabb létszámmal valósult meg, teret
adva az akkreditált továbbképzések iránti igény kielégítésének. A kassai szabadegyetem programja változatos és vonzó volt, s a szervezők mindkét nyári akadémián gazdag szabadidős programokról is gondoskodtak. A galántai országos tanévnyitó ünnepség üzenetét a Pátria rádión keresztül alkalmunk nyílott egyenes adásban eljuttatni minden érdeklődőhöz, s ez által odairányítani közösségünk figyelmét az anyanyelvi oktatásra. A novemberben megvalósult Móricz Zsigmond Emlékkonferencia
szépszámú érdeklődőt vonzott Rozsnyóra és a Sárospatakra.
A felkészítő tanárok és a versenyszervezők erőfeszítésének köszönhetően a diákversenyek és a táborok iránt volt érdeklődés. A Tudok, a Kincskeresők, a Simonyi
Zsigmond Helyesírási Verseny, a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, Jókai és kora műveltségi vetélkedő, az Olvasni jó! – irodalmi, történelmi vetélkedő, a Mesevilág fesztivál, a Sajó Károly természetvédelmi csapatverseny, a nemzetközi földrajzverseny,
a Rimaszombati RPK által koordinált projektnap, a Jókai Mór Vers- és Prózamondó,
valamint a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor, megannyi lehetőség a
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tehetségek kibontakozására. A bírálóbizottságok munkájába szívesen bekapcsolódnak a hazai szakemberek is. Első alkalommal került megrendezésre az SZMPSZ és a
Dunaszerdahelyi Sportgimnázium társszervezésében a Diákolimpia. A rendezvény
a képzőművészet és a sport jegyében valósult meg. A tíz körzeti sportverseny legjobbjai a dunaszerdahelyi országos döntőben mérték össze erejüket. Néhány iskola több év óta sikeres regionális diákversenyeket szervez. Ezek közül megemlítjük a
nagymegyeriek Öveges fizikaversenyét, a felsőszeliek Csillagoknak teremtője népdalversenyét, a vásárútiak 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át versenyét, az
ipolyszakállosiak Szivárvány projektnapját.
Szövetségünk keretei között működik a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, melynek a következő iskolák és szervezetek tehetségpontjai a tagjai: Dunaszerdahelyi
Magán Szabadidőközpont; Párkányi Gimnázium; II. Rákóczi Ferenc Alapiskola,
Gúta; Katona Mihály Alapiskola, Búcs; Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola, Dunaszerdahely; Magyar Tannyelvű Szakképző Magán Középiskola,
Gúta; Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért társulás;
SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központ, Galánta; SZMPSZ Tőketerebesi Területi
Választmány, Nagykapos; Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési
Egyesület, Komárom; Talentum Tehetségpont, Fülek; Lakszakállasi Alapiskola; Zobor
Tehetségpont, Nyitra. A tehetségpontok, illetve a tehetségműhelyek szakkörök, diákrendezvények, versenyek, programok keretében fejtenek ki értékes tevékenységet.
A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács támogatásával szervezhettünk tanulmányutat diákok és pedagógusok részére a mosonmagyaróvári Futura Természettudományos
Élményközpontba, illetve a győri Mobilis kiállító központjába. Sajnos, ebben az évben kényszerültünk elbúcsúzni a tehetségeket eredményesen segítő két kollégánktól, Oláh György matematikatanártól és Pénzes István magyar szakos tanártól.
A területi konferenciák lezajlása után Szövetségünk májusban közgyűlést tartott, melyen a szövetség tisztviselői, munkatársai és a küldöttek értékelték az elmúlt két év tevékenységét. Az országos választmány új tagok kooptálásával egészült ki. Szövetségünknek a 13 területi választmány 185 alapszervezetében 2826 regisztrált tagja van. Az óvónők járásonként külön alapszervezetbe tömörülnek. A közoktatásban dolgozó pedagógusokon kívül a Nyitrai TV munkájába a Közép-európai
Tudományok Karának diákjai és oktatói is szépszámmal bekapcsolódnak. A regionális szakmai rendezvények közül a Komáromi Pedagógiai Napok programja volt a legjelentősebb. Komáromban és Galántán az SZMPSZ tagok által kezdeményezett klubtevékenység indult. A TV-k által szervezett szakmai napok, módszertani rendezvények eredményességéről az SZMPSZ területi választmányainak és a regionális pedagógiai központjainak vezetői számolnak be az évkönyvben. Szövetségünk jelentős
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energiákat kénytelen fordítani a tevékenységhez szükséges hazai és anyaországi források pályázati úton való megszerzésére, megvalósításának adminisztrációjára és az
elszámolására. A nemzeti fontosságú intézményi támogatási keret tette lehetővé a
komáromi Pedagógusház kialakítását, a központi és a regionális irodák működési és
bérleti költségeinek rendezését. A következő évben ebből a keretből szeretnénk a
szövetség regionális programjait tovább gazdagítani.
Az Óvodapedagógusok Szakmai Társulásának ez évi tevékenységét a Határon
túli óvodák programja ágyazta keretbe. Az óvónők munkájának fejlesztésén túl, a
program lezárásaként, az anyaország ajándékaként hasznosan alkalmazható nevelési segédanyagokat juttattunk el minden magyar óvodába. A 2013-as évben a
Kisiskolások programja segítheti hatékonyan az anyanyelvi iskolákba való beiratkozásokat. A program előkészítésébe bekapcsolódott hazai kollégák igyekeznek olyan
programokat előtérbe helyezni, melyek az alsó tagozaton folyó oktatást és a szülőkkel való hatékony együttműködést segítik.
Az SZMPSZ keretében működő Intézményvezetők Országos Társulása vezetősége októberi tanácskozásán többek között az igazgatók regionális továbbképzéseiről, a tankönyvproblémákról, a sztrájkba való bekapcsolódásról tárgyalt. A Selye
Egyetemmel közösen működtetett Comenius Pedagógiai Intézet szolgáltatásai ebben az évben főként az akkreditált továbbképzésekre irányultak. A Pázmány Péter
Alapítvány keresi az utat, mely az alapítvány küldetésével leginkább összhangban
van. Az alapítvány kuratóriuma novemberi ülésén jóváhagyta a 2013-as évre szóló
pályázati célokat, melyekkel az iskolabuszok működtetését, a regionális értékek oktatását segítő kiadványok megjelentetését, illetve a szülők és a pedagógusok neveléssel kapcsolatos közös szakmai rendezvényeit kívánja támogatni.
Az SZMPSZ tárgyalóküldöttsége májusban találkozott Dušan Čaplovič oktatási
miniszterrel és munkatársaival. A tanácskozáson megvitatott témák között szerepelt
az Állami Pedagógiai Intézet szakmai tevékenységének megerősítése, a tankönyvellátás hiányosságainak megszüntetése, a kétnyelvű pedagógiai dokumentáció egyszerűsítése, az idegen nyelvek oktatása, a finanszírozási elvek megváltoztatásával
kapcsolatos kérdések. A szlovák nyelvoktatás hatékonyságának növelése céljából a
miniszter ígéretet tett egy jelentős támogatás nyújtására, mely ősztől az egyetemek
számára pályázati úton elérhető. A nemzetiségi osztály vezetőjével, Ján Jarabával októberben tartott megbeszélés a tankönyvekről, a kisebbségi oktatást segítő fejlesztési támogatásokról szólt elsősorban. A tankönyvellátás volt a témája a kisebbségi kormánybiztos által összehívott tanácskozásnak is.
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Az év során szoros kapcsolatot tartottunk a budapesti Emberi Erőforrások
Minisztériumával. A KMKF szakmai tanácskozásán témaként szerepelt a határon túli közoktatás állapota. Bekapcsolódtunk a Határon Túli Oktatási Tanács egyeztetéseibe és a Tehetség Koordinációs Fórum munkájába. Szövetségünk segítette a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott „Szülőföldön magyarul” oktatási-nevelési támogatások pályázatának, valamint a szociálisan rászoruló tehetséges diákok Ady Endre
Ösztöndíjpályázatának a lebonyolítását.
Szövetségünk kapcsolatai a szakmai és a civil szférában szerteágazóak, melyeket
igyekszik ápolni, eleget tenni a hazai és a külföldi meghívásoknak. Ebben az évben
két nagyhírű hazai oktatási intézmény ünnepi rendezvényén, az érsekújvári Pázmány
Péter Gimnázium és a kassai Ipariskola megalakulásának évfordulós ünnepségén
volt módunk részt venni. Szövetségünk tagja a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának.
Ebből adódóan részt vettünk a Kerekasztal összejövetelein és a kisebbségi alapdokumentum kidolgozásában. Bekapcsolódunk a Szövetség a Közös Célokért szervezet munkájába. A magyar iskolákba való beiratkozásokat a statisztikai adatok begyűjtésével és feldolgozásával, valamint a szülők tájékoztatásával is segítjük. Örömmel tapasztaljuk, hogy az iskolák pedagógusai mellett mind több szervezet és kisközösség
kapcsolódik be ebbe a programba.
Szövetségünk a mediális csatornákon gyakorta nyújt tájékoztatást rendezvényeiről, de folyamatosan megjelentettük Pedagógusfórum című havilapunkat. A szerkesztőség márciusban elemezte a lap továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az SZMPSZ
www.szmpsz.sk honlapja az eseményekről és a rendezvényekről megjelentetett információkon kívül a honlap tantárgyi felületét, valamint a www.edu.sk honlapot is
működtette, lehetőséget nyújtva ezzel a pedagógusok szakmai együttműködésére.
A 2012-es év végén a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak sztrájkjára figyelt a
közvélemény. A kormány és az oktatási minisztérium taktikázásaival kísért, és a szakszervezetek által ügyetlenül menedzselt sztrájk csak némi eredménnyel járt. A sztrájk
és a nagyvárosok iskoláinak elhúzódó tiltakozásai azonban ráirányították a figyelmet
az oktatási rendszerben uralkodó kedvezőtlen állapotokra, melyek sürgető változtatást igényelnek. A feladatok megoldásához az SZMPSZ is felajánlja segítségét.
Pék László
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M

agyar iskolába!

Az már az elmúlt évtizedek nyilvánvaló tényezője, hogy a magyar iskolából is
mindenki lehet tűzoltó, katona, miniszter, európai parlamenti képviselő, ami tetszik.
Az is nyilvánvaló, hogy a magyar iskolai bizonyítvány nem gátja a karriernek, az emberi kiteljesedésnek. Mindez bizonyítéka annak a tudományos igazságnak, hogy az
anyanyelven szerzett ismeretek erős bázisára lehet csak építeni.
Ami nem nyilvánvaló, vagy amit a szülő nem tudatosít az iskolaválasztás idején,
hogy a család szemlélete határozza meg a gyermek jövőjét, pályáját, életét. A család az alap, amit az iskola szellemiekkel megsegíthet. A családi beszélgetések jellemformáló hatással bírnak a gyermek személyiségére. A tudatos, gondolkodó emberré válás nem spontán folyamat, hanem gondosan megtervezett, következetes nevelés révén történik. A szülői ház értékei, szemlélete, nevelése meghatározzák a gyermek munkabírását, feladat-elkötelezettségét, -vállalását, döntéseit. Az akarat, a valamit megvalósítani akaró szándék lényeges, a jövő szempontjából meghatározó karakterbeli tulajdonság, a stabil személyiség része. Ezt a gyermeknek otthonról kell
hoznia a látott és megtapasztalt minták, példák nyomán.
Nem igaz az, hogy a gyermeknek csak jogai vannak. Elsősorban a kötelességekre kell nevelni, a munka megbecsülésére, szeretetére, az akarati tulajdonságok kiművelésére kell fókuszálnia szülőnek, pedagógusnak közösen, otthon és közösségben
egyaránt.
Hamis illúzió, hogy a szlovák nyelvű iskola a karrier biztosítéka. Hamis illúzió az,
hogy a szülőnek minden nevelési, irányítási kötelezettsége megszűnik a gyermek iskolába lépésével. A harmonikus, őszinte és egymással mindent meg- és kibeszélő
család emberi értékrendje, iránytűje lesz a gyermeknek. A gyermek tevékenységéről
való folyamatos pozitív töltésű, biztató jellegű visszajelzés azon érték irányába mozdít el, ami a családnak is érték. Ha ezek közé tartozik a tanulás, a kitartás, a feladatelkötelezettség, a rend, a nyelvi korrektség és igényesség, az anyanyelv és nemzeti
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kultúra, a tervezett és elvégzett munka értéke, akkor a magyar iskola is érték lesz,
mert az a nemzeti kultúrát közvetíti a gyermek felé, az az értékek kimunkálásának és
gyakorlásának színhelye.
Az iskolaválasztásnál tehát már nem a nyelv a kérdés, mert az evidencia: az anyanyelv. Ám beiskolázáskor – a magyar iskolán belül – nem iskolát kell választani, hanem olyan pedagógust, aki a gyermeket családtagként kezeli az osztály közösségében. Aki hitelesen elfogadja, szereti, segíti a gyermeket és a szülőt a reális célok megvalósítási folyamatában. Aki „jó szóval oktat”, aki ismeri a gyermek képességeit, azokat a kiteljesedésig tudja fejleszteni, aki ölbe tudja venni a félénket, aki simogat, aki
nem gügyög, hanem vezet, biztonságot és szeretet ad. Aki felemel, és naponta figyeli a szellemi növekedést és gyarapodást, ezt vissza is jelzi, aminek a gyermek szellemiségét, személyiségét érintően növelő ereje van. Aki az anyanyelv biztos és helyes
ismeretében segíti a korszerű és használható tudás megszerzését. Ehhez mozgósítja és gyarapítja saját szakmai tudását a gyermekről és tudását az ismeretek megszerzésének gyermekekre szabott módjáról, útjáról. Hiszem, a szlovákiai magyar iskolában ilyen tanítók várják a magyar gyermekeket a beiratkozáskor és ilyenek kísérik el
az érettségiig, figyelik életük alakulását, beilleszkedését a szlovákiai magyar közösségbe.
1996 előtt évfolyamonként 4500–5000 tanuló látogatta a magyar iskolákat. Az
alábbi táblázat a magyar tanítási nyelvű és a közös igazgatású alapiskolák magyar
osztályainak beiratkozási eredményeit mutatja Szlovákiában járásonként az elmúlt
három év statisztikáival összehasonlítva.
Ádám Zita, Hanesz Angelika
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Járás

2009/10 2010/11

2011/12

2012/13

1.

Pozsony és pozsonyi járás

32

36

35

36

2.

Szenci járás

33

34

42

29

3.

Dunaszerdahelyi járás

759

768

768

748

4.

Galántai járás

215

223

206

225

5.

Komáromi járás

618

564

581

596

6.

Lévai járás

174

169

161

157

7.

Nyitrai járás

22

14

15

24

8.

Érsekújvári járás

359

314

304

281

9.

Vágsellyei járás

110

104

128

117

10.

Losonci járás

181

195

193

181

11.

Nagyrőcei járás

84

113

115

116

12.

Rimaszombati járás

478

459

465

486

13.

Nagykürtösi járás

38

47

35

30

14.

Kassai járás

122

142

113

128

15.

Nagymihályi járás

117

92

105

128

16.

Rozsnyói járás

114

107

111

97

17.

Tőketerebesi járás
Összesen

205

171

182

203

3 661

3 552

3 559

3 582
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A

z Óvodapedagógusok
Országos Társulásának tevékenysége

Társulásunk elsődleges feladatának tartja az óvodák nevelési színvonalának fejlesztését, az óvodapedagógusok pedagógiai felkészültségét és a tájékoztatást.
Fontosnak véljük azokat a rendezvényeket, konferenciákat, amelyek teret adnak a találkozásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére, a fejlesztésre.
Szervezésünkben évente megrendezésre kerül az Országos Óvodapedagógiai
Konferencia, aminek harmadik alkalommal adott otthont a galántai Viktória panzió.
A 2012. november 8–9-én megrendezett konferenciánk az „Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás“ címet viselte, mely egyben annak mottója is volt. Az idei konferencia központi témáját a pedagógus lelki egészsége és annak védelme töltötte
ki. Az előadók, Stredl Terézia (Selye János Egyetem) az életviteli (disz)harmóniákról
adott elő, F. Lassú Zsuzsa (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) az óvoda együttműködési lehetőségeire mutatott rá a mentálisan sérülékeny családokkal. Gonda Judit
(Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) zárta az első napon az előadások sorát, előadásának címe „Tehetünk ellene? Megoldások egy pedagógus szemszögéből“.
A konferencia estje bensőséges hangulatban telt. Átadásra került a Vankó Terikedíj, amit Gyetvai Judit, a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda óvónője kapott,
ily módon is elismerve és megköszönve eddigi gazdag pedagógiai tevékenységét.
Az óvodapedagógusok konferenciája a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” jegyében zajlott.
A program során több, már sikeresen működő oktatási módszer elsajátítását célzó szakmai képzésre is sor került. Ezek egyike volt az úgynevezett Tímár-módszer,
amelynek során az egészen kicsi gyermekeknek néptáncot tanítanak. Az est folyamán Mayer Orsolya mutatta be az óvónőknek ezt a módszert nagy sikerrel. A Tímármódszert oktató DVD többek között része volt annak a módszertani csomagnak,
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melyet Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony
adott át a felvidéki magyar óvodáknak.
A konferencia második napján Kovátsné Németh Mária, a komáromi Selye János
Egyetem professzora „Test – lélek – szellem egysége“, Katona Erzsébet, az ALITERA
Ügyfélkapcsolati Kft. munkatársa „Az empátia nyelve az óvodában“, illetve a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Pap János „Humor az óvodában“ című előadása hangzott el, mely biztosította a jó hangulatú búcsúzást is.
A konferencián túl fontosak a regionális szakmai napok, melyek összekovácsolják az adott régión belül az óvónőket, hogy egymás segítségére legyenek. Az
Óvodapedagógusok Országos Társulásának területi választmányai több olyan találkozót, fesztivált szerveztek, ahol nagy hangsúlyt fektettek az anyanyelv szeretetére, a
néphagyományok ápolására, a tehetséggondozásra. Ide sorolhatók többek között az
SZMPSZ Rimaszombati TV rendezvényei:
Napsugár – szavaló és prózamondó verseny óvodásoknak Rimaszécsen, illetve
szavaló és prózamondó találkozó óvodásoknak Almágyon. A napocska – óvodások
fesztiválját 4. alkalommal rendezték meg Feleden. A régióban a Losonci TV 5. alkalommal rendezte meg az “Egyszer volt, hol nem volt ...” kistérségi mesés-óvodás fesztivált.
Az SZMPSZ Nagyrőcei TV néphagyományőrző találkozót szervezett, ahol énekes
népi gyermekjátékokat, népdalokat, néptáncokat mutattak be az óvodások. A rendezvénynek a harkácsi óvoda adott helyet.
Az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek és segítik a SZMPSZ által szervezett rendezvényeket. Fontosnak tartottuk a XVII. Komáromi Pedagógiai Napok keretén belül zajló szakmai tréningeket óvónők részére, melyek témái a következők voltak:
n Vizuális nevelés az óvodában
– foglalkozásvezetők: Bakos Daniela, Takács Tímea és Ortuta Judit,
n

A kreativitás fejlesztése a művészetek eszközeivel
– foglalkozásvezetők: Török Zita és Berényi Anna,

n

Játék és tánc az óvodában – tréningvezető: Ölveczky Árpád.

A komáromi Ipari Szakközépiskola aulájában megtekinthető volt a Komáromi
Pedagógiai Napokhoz kapcsolódó „Kreatív kiállítás az óvónők munkáiból” című kiállítás, ami a hulladékanyagok újrahasznosítását mutatta be.
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Az óvónők aktív részesei voltak a Galántán megszervezett Szlovákiai Magyar
Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségének is.
Rendszeres résztvevői a nyári egyetemeknek, a Rozsnyón szervezett országos pedagógustalálkozónak. 2012-ben Seres Ibolya, a jókai magyar óvoda nyugalmazott
óvónője és Bodnár Ibolya, a királyhelmeci Fábry utcai óvoda igazgatónője vehették
át a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége-díjat.
Hisszük és bízunk benne, hogy mindezen rendezvények, szakmai továbbképzések segítik a magyar óvónők közösségének erősítését, szakmai tapasztalatcseréjét.
Berki Angelika
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A

z Iskolavezetők
Országos Társulásának szakmai beszámolója

Az SZMPSZ szakmai társulásaként létrehozott Iskolavezetők Országos Társulása
2011. október 27-én Komáromban tisztújító közgyűlésén egy 10-tagú operatív bizottságot választott meg a következő összetételben: elnök: Morvay Katalin
(Duna utcai Alapiskola és Gimnázium, Pozsony), alelnökök: Laboda Róbert (Bénai
Alapiskola), Bukovszky János (Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter), tagok: Marsall János (Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta), Hack László (Nagyszelmenci
Alapiskola), Madarász Róbert (Marianum – Egyházi Iskola, Komárom), Gaál Gertrúd
(Tanyi Alapiskola), Krippel Éva (Ped.- pszich. Tanácsadó, Dunaszerdahely), Csúsz Péter
(Kármán József Alapiskola és Óvoda Losonc), Mohňansky Csilla (Buzitai Alapiskola).
Tevékenységünk alappillére az SZMPSZ alapszabályának IX. cikkelye, mely a szakmai társulások tevékenységét szabályozza. Az elmúlt rövid időszakban aktívan részt
vettünk a Kormányhivatal Nemzetiségi Osztálya Oktatási Főosztálya által kidolgozott törvényjavaslatok módosításának véleményezésében, valamint az Oktatási és a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium tárcaközti egyeztető törvénymódosítások javaslatain. Ezen javaslatokat egyeztettük Mičuch Ildikóval, az Oktatási Főosztály munkatársával. A 2012. március 10-i előrehozott parlamenti választások, a kormányváltás
egy új helyzetet teremtett az oktatásügyben is. Dušan Čaplovič oktatási miniszterrel
május 3-án, a gimnáziumi igazgatók asszociációs ülésén volt alkalmam személyesen
is találkozni, aki többek között az oktatási törvény (245/2008) és a pedagógusokról
szóló törvény (317/2009) módosításáról beszélt.
A következő szakmai találkozóra 2012. május 24-én a minisztériumban került sor,
ahol Pék László, Alabán Mária, Fibi Sándor, Szőköl István és jómagam vettünk részt.
A leggyakoribb témakörök közé tartoztak a következők: a szakközépiskolák helyzetének megerősítése, kötelező felvételi a középiskolákban és gimnáziumokban,
a gimnáziumba jelentkezők tanulmányi átlaga, a szlovák nyelv oktatása a magyar
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tannyelvű iskolákban az idegen nyelvek módszertana alapján, a 9. évfolyam országos tesztelése körüli problémák, a 8-osztályos gimnáziumok helyzete, kerületi iskolaügyi hivatalok megszüntetése, a kreditrendszer átértékelése, a tankönyvhiány, ill. a
szlovákból nem megfelelő magyar fordítású tankönyvek, a digitális tananyagellátás
hiányosságai.
Mindezen problémákkal kapcsolatos javaslatok és állásfoglalások megvitatásra
kerültek 2012. október 24-én Komáromban, az IOT szakmai konferenciáján, melyen
részt vettek az IOT operatív bizottságának tagjain kívül még az SZMPSZ OV tagjai, az
érdeklődő intézményvezetők és Mičuch Ildikó, az SZK kisebbségi Kormánybiztosa hivatalának az oktatásért felelős szakmunkatársa. A szakmai beszámolók egyértelműen hangsúlyozták a regionális pedagógiai központok és a területi választmányok ös�szefogását azzal a céllal, hogy szakmai továbbképzésben részesítsék, ösztönözzék
azokat az iskolaigazgatókat, akik nyitottak és hajlandóak voltak az együttműködésre
(a kovácspataki, komáromi, füleki, galántai találkozók, ill. képzések).
További feladataink közé tartoznak: a készülő törvényjavaslatok, rendeletek és
egyéb alacsonyabb rangú jogi normákra vonatkozó szakvélemények, javaslatok, elképzelések és állásfoglalások megfogalmazásai, majd ezek tolmácsolása az ágazati államigazgatás egyes szintjein (Oktatási Minisztérium, tanügyi hivatalok, fenntartók), az oktatásügyi önigazgatási szerveknél, a nemzeti kisebbség érdekeit megjelenítő szervezeteknél és szakmai fórumokon, valamint a kisebbségi oktatásügyi fejlesztés koncepciójának megfogalmazása, az elképzelések folyamatos alakítása az
egyes iskolatípusok szerint, az iskolák kistérségi együttműködésének segítése, koordinálása, a magyar iskolák sajátos problémáinak megjelenítése és képviselete az
Állami Pedagógiai Intézetben, valamint az Állami Tanfelügyelet szintjén, az iskolavezetők szorosabb együttműködése, a kölcsönös tapasztalatcsere előmozdítása a segédanyagok közreadása, a médiákkal való folytonos kapcsolattartás, együttműködés
mind az írott, mind pedig az elektronikus sajtóval.
Az IOT minden iskolatípusra gondolt, amikor megválasztotta az operatív bizottságot, miszerint minden területi választmányban legyen helyi felelőse az információátadásnak a jó együttműködés reményében, hiszen valóban sok még a teendő,
az elkövetkezőkben a szakmaiság, a csapatmunka és az együttgondolkodás legyen
a középpontban.
Morvay Katalin
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R

ozsnyói
pedagógustalálkozó 18. alkalommal

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. március 24–25-én Rozsnyón
„A nevelési – tanítási – tanulási folyamat fejlesztése” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII. Országos
Találkozóját.
A konferencia fókuszában az iskolai mikroszintű folyamatok elemzése, a tanítási óra (tervezése, előkészítése, levezetése és értékelése), a célképzés, a hatékony tanulásszervezés, a pedagógus szakmai kompetenciái, szakmaisága (a tanár személyisége), a tantárgyi tervezés (tantárgyi program) állt. Az előadások a professzionalitás
– innováció – együttműködés hármasában érintik a pedagógus-kompetenciákat,
azok fejlesztésének lehetőségét a hatékony tanulásfejlesztés érdekében.
A konferencia előadói voltak: Csapó Benő professzor, aki a konferencia fővédnöki szerepét is betöltötte, Nahalka István, Mező Katalin, Knausz Imre, Borosné Kézy
Zsuzsanna, Szabó Edit, Sallai Éva, Monoriné Papp Sarolta, T. Parázsó Lenke, Balla
István.
Csapó Benő professzor (Szegedi Tudományegyetem) az online diagnosztikus
felmérések legújabb kutatási eredményét ismertette. A nevelés-oktatás hatékonyságát igazoló visszajelzések a tanár, tanuló, szülő számára a fejlesztés szempontjából
meghatározó erővel bírnak. Ha a visszajelzés késedelmes, a tanuló további fejlesztése
nem tervezhető. A cél az, hogy a felmérések eredménye az azonnali visszacsatolást,
fejlesztést segítsék, ami a nevelői munka hatékonyságát szolgálja. Az online-mérés a
részletes, egyéni és gyors visszajelzést garantálja. Ennek és mindenfajta mérésnek az
alapproblémája, hogy a tanulókat nem lehet egyszerre mérni, mert különböző készségérési fázisban vannak. Viszont mérésre szükség van, mert a diagnosztika csakis annak alapján tervezhető meg. Ezért is törekszik a kutatócsoport arra, hogy a mérési eredmények minél hamarabb kerüljenek vissza a kiindulási helyre, hogy a hiány
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minél hatékonyabban és minél nagyobb mértékben pótolható legyen. Rutinszerűen
nem lehet a mérőeszközöket alkalmazni, az technológiát, felszereltséget igényel. A
szegedi kutatás 2009–2012 között zajlott. Az első csomag az olvasás, matematika,
természettudományok, a második a kognitív és affektív képességek diagnosztikus
mérésével foglalkozik. A harmadik csomag fejlesztő feladatokat tartalmaz. Továbbra
is fontos a mérőeszközök fejlesztése, hogy felhasználóbarát legyen és rendszerszerűen épüljön. Dolgozni kell azon, hogy az online-mérőeszköz a szlovákiai magyar iskolák részére is elérhető legyen a hatékony pedagógiai munka érdekében.
Mező Katalin (Debreceni Egyetem) előadásának gerincét a tanulói megismerés
alkotta. Az előadás célja, hogy olyan metodikát ajánljon a pedagógusok figyelmébe,
mely segíti a tanulók megismerését, azon túl az egyes tanulók készségeinek, képességeinek (külső, belső tényezők figyelembevételével) fejlesztését, azok megtervezését az alapelvek, célrendszer és feladatok szintjén.
Knausz Imre (Miskolci Egyetem) „Ha a tanítás művészet, akkor a tanításra való felkészülés tudomány” bölcs gondolat jegyében építette fel. A tananyag tervezése című előadását. A tananyag-tervezés alapvető kérdése, hogy milyen pedagógiai szempontok szerint történik a tartalom kiválasztása és strukturálása, a tantárgyi keretek
meghatározása. Több érv is szólhat amellett, hogy a hagyományos tantárgyi kereteken túl a tananyag különböző formájú és mélységű integrációját valósítsuk meg.
Az integráció azonban rendkívül sokrétű fogalom, hiszen a nagy múltra visszatekintő tantárgyi koncentrációtól az újabb keletű komplex tárgyakig felöleli a tananyagelemek közötti kapcsolatteremtésnek mind a tartalmi, mind a módszertani és szemléletbeli vonatkozásait.
Sallai Éva (EKTF, Eger) A kapcsolatok minőségének szerepe az iskolában című
előadása a tanulók iskolai sikeressége feltételeként határozta meg a hatékony és sikeres kommunikációt. Ennek következménye a kapcsolatok minőségében mutatkozik meg. A sikeres kölcsönös kommunikáció alapján bizalom és szeretet fejlődik, ami
megalapozza a pozitív kapcsolatokat. Az előadó a korai kisgyermekkortól az ifjúkorig
mutatta fel a sikeres kommunikáció és kapcsolatépítés módjait.
A konferencia hat szekcióban folytatta a szakmai munkát a Fábry Zoltán MTNY
Alapiskolában. A szekciók a következők voltak: Differenciálás a gyakorlatban (L. Ritók
Nóra, Igazgyöngy Művészeti Alapfokú Iskola, Berettyóújfalu); Hatékony tanulási stratégiák (Mező Katalin, Debreceni Egyetem); Tanóra-diagnosztika (Monoriné Papp
Sarolta, Comenius Műhely); Az óvodai nevelés tervezete (Szabó Edit, Selye Egyetem,
Komárom); Tanulási környezet fejlesztése, menedzselése (Borosné Kézy Zsuzsanna,
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Budapest); A természettudományok oktatása az alapiskola felső tagozatában és a középiskolában (Balla István, KFE, TII, Nyitra).
Nahalka István (ELTE, Budapest) Differenciált tanulás- és képességfejlesztés című előadása alapját a konstruktív pedagógiai szemlélet bemutatása képezte, mely
abból indul ki, hogy a gyermek maga hozza létre a tudást, ami gyermekenként különböző. Az egyenlőség–egyenlőtlenség a differenciálást ösztönző tevékenység. A
tanulási hátrány onnan indul, hogy az iskola elvárásai nem esnek egybe a tanulók
meglévő képességeivel, mert a tanulók előfeltételei más jellegűek. A hátrányt mi
magunk hozzuk létre. A megoldás a hatékony módszerek, stratégiák alkalmazása.
Száz éve felbomlóban van a hagyományos iskola. A reformpedagógia által felmutatott hatékony tevékenységek egyre ismertebbekké válnak, melyek a tanuláshoz vezetnek, mélyebb, hosszabban tartó értelmes tanulást eredményeznek, a motivációs
rendszer is megváltozik általuk. A differenciálás nem szelekció, hanem a képességek
szerinti fejlesztés. Minden tanuló esetében meg kell találni, mikor tudja a pedagógus
optimálisan fejleszteni, hogy eljusson egy társadalmi minimumra. Gyermekenként
más-más képességi területet kell fejleszteni. Ezért fontos az együttnevelés a diszkriminációval szemben. A differenciálás személyre szóló, optimális fejlesztés, tudásigény-kielégítés a feltételekre építve. A differenciálás nagy kihívás. Ha gyakorolja a
pedagógus, akkor megoldja a problémát, ha nem, a meglévő tudáskülönbségek mélyülnek, vele együtt a probléma is.
T. Parázsó Lenke (EKTF, Eger) Pedagógiai tervezés és értékelés című előadása
az értékelés tervezését járta körül nagyon körültekintően és alaposan. Az értékelés
megerősítési, visszacsatolási folyamat, melynek során nemcsak a tanulók tevékenysége kerül az értékelés látószögébe, hanem az egész tanulási-tanítási folyamat is, annak hatékonysága, a kritériumok, a cél- és követelményrendszer. Az előadó beszélt a
külső, belső, mikro, mezo, makro szintű értékelések indokoltságáról és hasznosságáról a célra való tekintettel. Szólt az értékelés és minőségbiztosítás szoros összefüggéséről, az ellenőrzés, mérés rendszeréről, a tananyagelemzésről, az értékelés feladatainak szerkezetéről, szintjeiről, a portfólió rendszeréről.
A március 24-i nap ünnepi esttel zárult. A kassai Márai Sándor Gimnázium és
Alapiskola II. B osztálya, Kötelezők röviden… című előadása vezette fel a pedagógusdíjak átadását. A Felvidéki Magyar Pedagógus-díjat Kovács László, a somorjai gimnázium egykori igazgatója, történelemtanár vehette át. Az SZMPSZ-díjat a tehetségek
felkarolásáért és gondozásáért Kazán József (Nagykéri Alapiskola), valamint Spátay
Adrianna (Selye János Gimnázium, Komárom) kapta.
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A pedagógus életpálya-díjat Pálinkás Zsuzsanna, a Komáromi Jókai Mór Alapiskola volt pedagógusa és Valacsai Ilona, a Felsőszeli Alapiskola volt igazgatója vehették át. A kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
Jókainé Kiss Évát, a Komáromi Jókai Mór Alapiskola pedagógusát és Nagy Líviát, a
csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola igazgatóhelyettesét díjazták.
A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért Fodor Attila, a
Comenius Intézet igazgatója kapta a díjat, kiváló módszertani és nevelési eredményekért Bodnár Ibolya királyhelmeci óvópedagógus és Seres Ibolya, Jóka község
óvodájának az óvópedagógusa vehette át a kitüntetést.
A pedagógustalálkozó kiegészítő programját: Képzőművészeti alkotások az óvodától a középiskoláig, a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán MTNY Alapiskola tanulóinak
munkáiból szervezett kiállítás adta. A pedagógustalálkozó és konferencia társrendezői az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya és Rozsnyó város voltak. Magyarország
NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
(Budapest) támogatta a pedagógustalálkozó programjait.
Ádám Zita
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ályázat tananyagok feldolgozására

Szlovákiában az öt éve bevezetett oktatási reform, a kerettantervek és az iskolaprogramok adta új feltételek a pedagógusok számára új kihívást jelentenek a tananyagok feldolgozása terén is. A tankönyvhiány miatt sokan saját maguk dolgoznak
ki módszertani segédanyagokat, egyedi oktatóprogramokat.
A tananyagtartalmak feldolgozásának további ösztönzése céljából a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége pályázatot írt ki a szlovákiai
magyar nevelési és oktatási intézmények pedagógusai részére. A pályázat lehetőséget kínált a tananyagok tartalmi, módszertani megújítására, egyedi megközelítésére,
a digitális technika, interaktív tananyagok, oktatóprogramok és egyéb formák alkalmazására. A pályamunkákat 2011. december 7-től 2012. február végéig lehetett benyújtani a meghirdetett pályázati kategóriákban.
A beküldött pályamunkák nagyon jó színvonalúak voltak, minden bizonnyal segítségül szolgálnak majd a kollégák számára is, és ösztönző hatással lesznek munkájukra. A pályázók saját tapasztalataikat, tudásukat és kreativitásukat felhasználva hoztak létre koncepciókat, konkrét megoldásokat és ötletekkel teli tananyagtárat. A legjobb munkákon érezhető, hogy már sikerült kipróbálni őket a pedagógiai gyakorlatban, letisztultak róluk azok a részek, amelyek valamilyen oknál fogva nem megvalósíthatóak.
Minden munka tartalmaz újszerű megoldást a szervezési módok tekintetében és
a kompetenciafejlesztés terén. Az informatikai eszközök használata a természettudományi tantárgyak kategóriájában szinte mindenütt jelen van. Ez ugyan nem feltétele a módszertani innovációnak, de egy újfajta szemléletmódot indított el az oktatásban. Kreatív megoldásokat és gondolkodást ösztönző, interaktivitást kiváltó feladatokat szerepeltet. Az interaktív tananyag elkészítése rendkívül időigényes és a szakmai felkészültség mellett informatikai tudást is igényel, de mindenképpen hatékony
oktatási eszköz megfelelő módszerek együttes használatával. A legjobbnak értékelt
pályamunkák beküldői:
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Óvoda és speciális iskolák kategóriában:
1. Darida Szilvia
2. PaedDr. Szántó Zsuzsanna
3. Borsányi Szilvia
Az alapiskola alsó tagozata kategóriában:
1. PaedDr. Bóna Irén
2. Németh Júlia
3. Keresztesi Ildikó
Az alapiskola felső tagozata – társadalomtudományi, nevelési és
művészeti tantárgyak kategóriában:
1. Mgr. Fodor Mária
2. Várady Kornélia és Szabó Csilla
3. Mgr. Bacskor Katalin
Az alapiskola felső tagozata – természettudományi és műszaki tantárgyak
kategóriában:
1. Bagita Judit
2. PaedDr. Bóna Tamás
A középiskolák – társadalomtudományi, nevelési és művészeti tantárgyak
kategóriában:
1. Galo Lukács Tímea
A középiskolák – természettudományi és műszaki tantárgyak
kategóriában:
1. RNDr. Tomolya Róbert, PhD.
2. Záhorský Ildikó

Minden pályázót köszönet illet a részvételért.
A pályamunkákat Varga Zsuzsa, Újj Beáta, Fecsó Szilárd, Henzel György és Hanesz
Angelika értékelték. A pályázat eredményét a SZMPSZ XVIII. Országos Találkozóján
2012. március 25-én Rozsnyón hirdette ki Pék László, az SZMPSZ elnöke. Az SZMPSZ
OE által kiírt tananyag-feldolgozási pályázat sikeres pályamunkái elérhetőek a
www.idu.sk honlapon a Tananyagfeldolgozás_Pályázat kurzusban.
Hanesz Angelika
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anulmányi versenyek,
nyári szaktáborok, pedagógiai projekt

Nyári szaktáborok:
IX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor,
II. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor
Komárom, 2012. június 30. – július 5.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Protestáns
Oktatási és Közművelődési Egyesület szervezésében június 30-án nyílt meg
Komáromban a IX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor, valamint a II. Harmos Károly
Képzőművészeti Alkotótábor.
A megnyitón Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke hangsúlyozta, hogy mindkét tábort azzal az elgondolással indították útjára a szervezők, hogy a vakáció alatt lehetőséget adjanak az ország különböző részeiből Komáromba sereglett, a művészetek
iránt nyitott, fogékony gyerekeknek az önkifejezésre, tehetségük kibontakoztatására.
Teszik mindezt tapasztalt, kitűnő pedagógusok irányítása alatt, akik jól tudják, hogy a
mai gyerekekben is ott az igény a szépség, a művészet befogadására, az értékteremtésre. A nyitóelőadást Gaál Ida művészettörténész tartotta mindkét tábor közel 110
résztvevőjének a komáromi Ipari Középiskola dísztermében.
A versmondó tábor résztvevőivel hazai és magyarországi szakemberek foglalkoztak három korcsoportban. A napi foglalkozások alkalmával a tanulók betekintést kaptak a szövegválasztás és -elemzés rejtelmeibe, valamint az előadásmóddal, beszédtechnikai gyakorlatokkal ismerkedtek meg.
A képzőművészeti alkotótábor résztvevőivel a komáromi Jókai Mór Alapiskola
pedagógusai foglalkoztak két korcsoportban. A tábor célja, hogy a résztvevők a
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különböző képzőművészeti technikákat megismerve motiváltak legyenek az alkotásra. Ez a módszer az élményszerű vizuális nevelésre alapoz sok más egyéb érték és
képességfejlesztés mellett.
A tábor résztvevői az ismeretek bővítése céljából balatonfüredi tanulmányúton
vettek részt, ahol megtekintették a közelmúltban felújított Jókai-villát és a Balatonon
sétahajóztak. A zárónapon a versmondó tábor résztvevői bemutatták közös produkcióikat az érdeklődőknek, míg az alkotótábor résztvevőinek egész hetes munkáiból
kiállítás nyílt.
A résztvevők magas száma is bizonyította, hogy iskoláinkban sok a tehetség, akikből nem hiányzik a céltudatos szorgalom, az akarat, a kitartás sem, hiszen ők a nyári semmittevés, a televízió, a számítógép helyett az alkotótáborokat részesítették
előnyben.
Jókai Tibor

Tanulmányi versenyek
1. Jókai és kora – műveltségi vetélkedő
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és a komáromi Jókai Mór MTNY Alapiskola a Jókai és kora elnevezésű irodalmi-műveltségi vetélkedő országos döntőjét május 25-én, az íróról elnevezett komáromi alapiskolában.
A rendezvény célja az olvasásra való motiválás, az élményszerű befogadás és műértés fejlesztése volt. További cél, hogy ráirányítsa a figyelmet Jókai életművére és olvasásra buzdítsa a diákokat.
Az országos döntőn hagyományosan a résztvevő diákok háromfős csapatokban
mérték össze tudásukat. A vetélkedő feladatai minden évben más-más Jókai-műre
épültek. 2012-ben az Egy magyar nábob c. regényből, valamint Lengyel Dénes: Így
élt Jókai című életrajzi művéből kellett felkészülniük a diákoknak. A részletekbe menő kérdésekre és feladatokra csak azok tudták a helyes választ, akik nagy odafigyeléssel elolvasták a regényt és az ajánlott irodalmat. Az SZMPSZ jóvoltából minden
résztvevő és felkészítő tanár emléklapot és könyvjutalmat kapott. Idén a dióspatonyi
MTNY Alapiskola csapata bizonyult a legjobbnak, akik először vettek részt ezen a vetélkedőn.
Jókai Tibor
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2. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a komáromi Jókai Mór Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom városa és a Városi Művelődési Központ 2012.
június 16-án a Jókai Napok kísérő rendezvényeként megrendezte az V. Kaszás Attila
Versmondó Fesztivált, ami a vendégként érkezett vajdasági tanulók révén nemzetközivé vált. Az I. kategóriában 12 iskola 18 tanulója versenyzett, a II. kategória volt a
legnépesebb, 18 iskolából 32 tanuló vett részt, a 4 bejelentkezett középiskolát pedig
8 tanuló képviselte. A fesztivál két helyszínen valósult meg: a komáromi Tiszti pavilon
dísztermében és a Duna Menti Múzeum Zichy palotájának előadótermében. A szervezőktől minden résztvevő névre szóló emléklapot és értékes könyvjutalmat kapott.
A zsűri a fődíjat, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila
Közhasznú Alapítvány által alapított Kaszás Attila-díjat a II. kategória versenyzőjének,
a párkányi gimnázium nyolcosztáyos tagozatát látogató Glázer Bálintnak ítélte.
Az ötödik évfolyamába lépő fesztivál, amely színvonalát, szervezését illetően rangos eseménnyé, versünneppé vált, teljesítette célját: Kaszás Attila emlékét ápolva lehetőséget teremt a hazai fiatal tehetségek kibontakozásának.
Vörös Mária
3. Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos fordulója 2012. április 19-én
zajlott le Érsekújvárott, a Csemadok-székházban Csicsay Sarolta és Ádám Zita irányításával.
Az először 1997-ben útjára indított helyesírási vetélkedő mára mozgalommá vált,
a pedagógusok munkáját dicséri, hogy évente csaknem ezer tanuló kapcsolódik be
a verseny iskolai fordulójába. 2012-ben 54 iskola nevezte be tanulóit a helyesírási
megmérettetésbe.
Az országos versenyen a hetedik és a nyolcadik évfolyamosok kategóriájában húsz versenyző mérte össze tudását. Első helyen végzett Bánki Bence, a
dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolából, felkészítő tanára Buzgó Mária volt.
Második lett Marczel Krisztina, a Nyárasdi Alapiskola tanulója, felkészítője Muzsay
Ingrid volt. Harmadik lett Calin Veronika, a bősi Amade László Alapiskolából, felkészítője Kovács Judit volt, és negyedik helyen Szakáll Fanni végzett a komáromi
Eötvös Utcai Alapiskolából, felkészítője Kovács Tünde volt. A második kategóriájában
Bugár Éva, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola tanulója lett az első, felkészítője Kovács Judit, második helyezést ért el Szabó Nikolett az ekeli Hetényi János
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Alapiskolából, felkészítője Ódor Anikó, valamint Zakar Ágnes a komáromi Munka
Utcai Alapiskolából, felkészítő tanára Turcsányi Gabriella volt, harmadik lett Fekete
Krisztina, szintén a komáromi Munka Utcai Alapiskola tanulója. A versenyzők értékes
könyvjutalomban részesültek. Kategóriánként az 1–4. helyezett bejutott a budapesti Kárpát-medencei döntőbe.
Csicsay Sarolta
4. Olvasni jó! – Tüskevár
Tíz éve indult útjára az Olvasni jó című országos műveltségi vetélkedő, ami az olvasás megszerettetését fogalmazta meg célként. A verseny megálmodója, szervezője Csúsz László. Az első könyv, a vetélkedés tárgya, Gárdonyi klasszikusa, az Egri
csillagok volt, ezt követően a versenyzők több alkalommal beleolvastak Mikszáth
Kálmánba, aki Rimaszombatban járt annak idején gimnáziumba, de voltak már programon Mátyás-mondák, Krúdytól A podolíni kísértet, s az idei évre Fekete István
klasszikus regényét, a Tüskevárt választották.
Hat iskola kilenc csapata vett részt az idei versenyen, s az állandó rimaszombati,
almágyi és gesztetei résztvevők mellett Csicsóról és Komáromból érkeztek lelkes olvasók. A veresenyzőknek nyolc feladatot kellett sikeresen megoldaniuk, ezáltal is bizonyítva, hogy figyelmesen elolvasták Fekete klasszikusát. A képregénytől kezdve a
könyvajánlón át a regény egy-egy részletének dramatizálásáig terjedt a feladatkör,
főleg ez utóbbi adott lehetőséget a látványos bemutatkozásra. A fődíjat a komáromi
Munka utcai Alapiskola Sánta János, Sánta Norbert és Nagy Zsolt összetételű csapata
szerezte meg a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola ún. „ferenczys” részlege (Nagy
Veronika, Kovács Karolina és Bodor Noémi) előtt, míg a harmadik helyen a Tompa
Alapiskola Šrobár utcai tanulói (Lukács Péter, Házik Ildikó, Gál Laura) és az almágyiak
(Seszták Krisztián, Kovács Franciska, Lazsík Adrianna) csapata végzett.
Csúsz László
5. „Kárpát-medence 2012” – „Duna, ami összeköt”
A megmérettetésen az évek során egyre több általános és középiskolás diák vett
részt Szlovákia magyarlakta területeiről, Komáromtól Kassáig. A tanulók szempontjából a versenynek jelentős szerepe van a magyarságtudat megerősítésében és elmélyítésében is.
A felvidéki tanulók számára a verseny, és nem utolsósorban a döntőt követő táborozás lehetővé tette, hogy megismerkedhessenek a határokon kívül élő és anyaországi társaikkal, gazdagabb képet kapjanak a Kárpát-medence földrajzáról, gazdasági
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viszonyairól, kulturális értékeiről. A versenysorozatnak köszönhetően sok diákbarátság és kollegiális kapcsolat alakult ki az évek során.
A verseny témakörei felölelik a Kárpát-medence természeti és társadalomföldrajzát. A témakör idén a Duna volt. Az elkészített prezentációk színvonala nagyon
komoly kutatómunkára és odafigyelésre utalt. A legeredményesebb versenyzők a
könyvjutalmon kívül meghívást kaptak felkészítő tanárukkal együtt egy tanulmányi
kirándulásra is.
Legeredményesebb versenyzők:
I. kategóriában:
II. kategória:

Szabó Veronika, II. Rákóczi Ferenc MTNY Alapiskola, Gúta
Rigó Orsolya, Sely János Gimnázium, Komárom
Révész Szabó Andrea

6. Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny 2012
2012-ben a Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny hetedik évfolyama került megrendezésre a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában.
A Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny fő védnökei a
Természetbúvár magazin és a Magyar Földrajzi Társaság. A verseny célja a komplex
környezettudatos szemlélet elmélyítése, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért érzett közös felelősség felébresztése, valamint a
tehetségfejlesztés. A verseny csapatverseny, írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli
részben a versenyzők lakóhelyük vagy környékük környezetvédelmi problémáit tárták fel, prezentálták kutatásaikat, bemutatták a megoldási lehetőségeket.
Eredményes csapatok:
1. hely: Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál – kiselőadásuk címe: Hogy ne
legyenek hulladékhegyek. Felkészítő tanár: Hegyi Andrea
2. hely: Ipolyszakállosi Alapiskola – kiselőadásuk címe: A biodiverzitás.
Felkészítő tanár: Simonics Katalin
3. hely: Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom – kiselőadásuk címe: A kukába
célozz, ne az utcára! Felkészítő tanár: Horváth Katalin.
A két legjobb csapat meghívást kapott a Kárpát-medencei döntőre Győrbe.
Bagita Judit

31

8. Diákolimpia
Az SZMPSZ és a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium a szlovákiai magyar alapiskolák felső tagozatos diákjai részére a 2012 tavaszán az ókori görög olimpiák mintájára Diákolimpiát hirdetett meg a sport és a művészetek terén. A verseny társszervezői a Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont és a Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán
Alapiskola Akkreditált Tehetségpontja voltak. A verseny célja volt, hogy odairányítsuk a figyelmet a szlovákiai magyar alapiskolákra, mozgásba hozzuk mindazokat az
egyéni ambíciókra és a közösségi cselekvésre épülő erőforrásokat, melyek a diákság
eredményes testi és lelki fejlődését, sikeres jövőjét szolgálják.
A Diákolimpia sportversenyei májusban a regionális fordulókkal kezdődtek. Az
egyes régiókban a következő pedagógusok segítették a sportversenyek megvalósulását: Galánta, Vágsellye körzete – Fördős Gyula, Komárom és környéke – Boros
László, Érsekújvár, Párkány, Nyitra körzete – Novák Ferenc és Bukovszky János,
Léva, Nagykürtös, Ipolyság – Révész Ferenc, Losonc, Fülek körzete – Dalko Róbert,
Rimaszombat és környéke – Majoros László, Rozsnyó, Kassa, Szepsi körzete –
Nagy István, Bodrogköz és Ung-vidék – Nagy Gusztáv, Főző Péter, Kis Berta László,
Dunaszerdahely, Pozsony, Szenc körzete – Dávid László, Nagymegyer és környéke
– Dórák Zsolt.
A Diákolimpia programján a következő sportágak szerepeltek: labdajátékok: fiúk – kispályás labdarúgás, lányok – kézilabda. Az atlétikai verseny a fiúk és a lányok
esetében négytusa (60 m és 300 m síkfutás, távolugrás, krikettlabda dobás) formájában valósult meg, de az asztalitenisz is a versenylistán szerepelt. A sportversenyek főszervezői Lépes György és Hegedűs László voltak.
Az országos döntőre 2012. október 5–6-án Dunaszerdahelyen került sor. Az anyagi forrásokat a szervezők alapítványok, vállalkozások és magánszemélyek támogatásával biztosították. Bauer Edit, európai parlamenti képviselő az idősebb korosztályokban az egyéni versenyek győzteseinek strasbourgi tanulmányutat ajánlott fel.
A Diákolimpia győztesei:
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60 m síkfutás – fiatalabb lányok:

Rigó Henritta, Lég, idő: 9:13 mp

60 m síkfutás – fiatalabb fiúk:

Gábris Dávid, Ipolyság, idő: 8:00 mp

60 m síkfutás – idősebb lányok:

Józan Réka, Lég, idő: 8:49 mp

60 m síkfutás – idősebb fiúk:

Kelkó Zoltán, Szentpéter, idő: 7:56 mp

300 m síkfutás – fiatalabb lányok:

Rigó Henrietta, Lég, idő: 49:47 mp

300 m síkfutás – fiatalabb fiúk:

Gábris Dávid, Ipolyság, 44:14 mp

300 m síkfutás – idősebb lányok:

Józan Réka, Lég, idő: 49:92

300 m síkfutás – idősebb fiúk:
				

Juhos Márk, Dunaszerdahely
Szabó Gy. AI, idő: 42:80 mp

Krikettlabda dobás – fiatalabb lányok: Rigó Henrietta, Lég, távol: 38,94 m
Krikettlabda dobás – fiatalabb fiúk: Gábris Dávid, Ipolyság, távol: 50,50 m
Krikettlabda dobás – idősebb lányok: Józan Réka, Lég, távol: 41,38 m
Krikettlabda dobás – idősebb fiúk: Kelkó Zoltán, Szentpéter, távol: 72,82 m
Távolugrás – fiatalabb lányok:

Rigó Henrietta, Lég, távol: 382 cm

Távolugrás – fiatalabb fiúk:		

Gábris Dávid, Ipolység, távol: 423 cm

Távolugrás – idősebb lányok:

Józan Réka, Lég, távol: 457 cm

Távolugrás – idősebb fiúk:		
				

Juhos Márk, Dunaszerdahely,
Szabó Gy. AI, távol: 529 cm

Asztalitenisz – lányok:		

Halász Noémi, Torna

Asztalitenisz – fiúk:		

Kürthi Gyula, Negyed

Labdarúgás – fiúk:		

Szabó Gyula AI Dunaszerdahely

Kézilabda – lányok:		

Szabó Gyula AI Dunaszerdahely
Pék László

9. Diákolimpia 2012 – képzőművészet
A dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola volt a verseny meghirdetője, amely
2011 februárjától akkreditált tehetségpontként működik a képzőművészeti nevelés
terén. A verseny témáit az első évben megrendezett Diákolimpia adta. A versenytémák a következők voltak:
– A sport örömei
– A körülöttünk lévő értékek és csodák
– A Diákolimpia logójának megtervezése.
A diákok két kategóriában versenyeztek, mintkét kategóriából 14-14 tanuló kapott meghívást az országos rendezvényre. A beérkezett munkák alapján a zsűri által
kiválasztott legjobb alkotásokból nyílt kiállítás a dunaszerdahelyi Sportcsarnok előterében, illetve a Kodály Zoltán Alapiskola öt volt diákjának kiállítása a Sportgimnázium
helyiségeiben volt látható.
A döntősök és felkészítő pedagógusaik a délelőtt folyamán a Kodály Zoltán
Alapiskolában képzőművészeti foglalkozáson vettek részt. A mintegy három óra alatt
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több képzőművészeti technikával is megismerkedhettek a tanulók és felkészítő pedagógusaik. A pályamunkák készítői értékes jutalomban részesültek.
A verseny végeredménye:
1. kategória:
Pekárovič Antónia – Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
Szomolai Viktor – Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
Trnavsky Katalin – MTNYA, Zselíz
2. kategória:
Oriskó Viktória – Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Szelőce
Fodor Mária
10. Kincskeresők VIII. – helyi értékeket kutató diákok konferenciája
A verseny november 7–8-án valósult meg Dunaszerdahelyen, az Építészeti
Szakközépiskolában. Az évente sorra kerülő konferenciát immár nyolcadik alkalommal hirdette meg az SZMPSZ Galántai Regionális Központja, mint tehetségpont. 32
iskola több mint 90 tanulója 53 vetített képes előadás keretében mutatta be tíz percben történelmi, irodalmi, néprajzi, kultúrtörténeti, településtörténeti kutatásainak
eredményét, illetve szülőfaluja természeti értékeit. A 11–18 éves tanulókat 54 pedagógus, szülő, ill. helytörténész készítette fel a konferenciára.
A tanárok számára a megfogalmazott igények alapján esti tanári konferenciát szerveztek, melynek témája a régióismeret tanítása volt. Előzetes felkérés alapján
azok a tanárok mutatták be a régióismeret tanítását segítő helyi kiadványokat, akik
mindennapi munkájuk során használják is azokat. Így került bemutatásra a Pázmány
Péter élete és kora (a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola munkafüzete); A Komáromi
járás, Regionális munkáltató segédtankönyv; Ádám Zita–Ferencz Anna szerk.: A hely,
ahol élünk, Gömör–Észak-Nógrád, Regionális olvasókönyv 9–15 éves tanulók részére; Szülőföldünk, Régióismereti segédanyag 5–6. és 7–8. évfolyamok részére (a
Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola kiadványai); Őrtüzek fényében (a tornai alapiskola kiadványa), Pék László szerk.: Galánta és környéke.
Szanyi Mária
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11. TUDOK
A TUDOK nemzetközi konferencia-sorozat versenye hetedik esztendeje zajlik. A
verseny meghirdetője a magyarországi Kutató Diákok Mozgalma. A konferencia döntőjét regionális döntők előzik meg, ahonnét a legsikeresebb kutatások, munkák kerülnek a döntőbe. A verseny tudományosan motiváló seregszemle, ahol a diákok
anyanyelvükön kutathatnak, írhatnak, prezentálhatnak. A cél a tehetségek felkutatása, felkarolása. A tanulók segítői a diákok mentorai, tanárai, illetve a neves szakmai zsűri, akik a pályamunkák minősítésénél segítik a versenyzőket. Sok év alatt számos minőségi munka született a versenynek köszönhetően, illetve a verseny tudósokat indított útnak, akik a mai napig kutatnak, dolgoznak az általuk választott tudomány témakörében. A szlovákiai regionális konferencia szervezője a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Alapiskola. A célközönség az alapiskola felső tagozatának 8. és 9. évfolyamos tanulói, illetve a középiskolás tanulók. 2012. november 30-án valósult meg
sorrendben a 7. konferencia. 32 egyéni és páros munkával történt kutatást mutattak be a versenyzők (21 alapiskolás, 22 középiskolás diák). Minden diák, mentor és tanár a zsűri tagjaival egyetemben könyvajándékot kapott. A három összevont szekció első három helyezettjei közül hat munka továbbjutott a magyarországi döntőre.
Kategóriánként az első helyezettek:
Orvostudomány – pszichológia kategória: Fekete Viktor (Agresszív képbámulók),
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
(felkészítő tanár: Palkovics Annamária)
Történelem – néprajz kategória:

Derzsi Eleonóra – Nagy Orsolya
(Kis Jeruzsálem), Sportgimnázium,
Dunaszerdahely (felkészító tanár:
Mgr. Tóth Erika, Kornfeld Tibor)

Természettudományok kategóriában: Dálnoki Dávid Ernő – Balla Dávid
(Autonóm repülő szerkezetek),
Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva
(felkészítő tanár: Dálnoki Ernő)
Masszi János
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Pedagógiai projekt
Itt éltek, itt alkottak: Gömör és Észak-Nógrád híres személyiségei
2008-ban indította útjára pedagógiai projektjét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, s a Sajógömörön megrendezett Mátyás-nap akkora sikert aratott, hogy évről-évre új témában, új helyszínen folytatódott a projekt. Az ötödik évfolyam projektnapjára – tehetségnapjára a
Bátkai Alapiskolában került sor Itt éltek, itt alkottak címmel 2012. június 6-án.
A régió pedagógusainak szerkesztésében két éve jelent meg A hely, ahol élünk
című regionális olvasókönyv azzal a nem titkolt céllal, hogy közelebb hozza saját régiójukhoz a diákokat. Az idén mind a 12 csapat (300 tanuló és tanár) saját települése, illetve a régió nevezetes szülöttjét mutatta be. Voltak közöttük messze földön is
ismert személyiségek, mint Czinka Panna, Szombathy Viktor, Mocsáry Lajos, Kármán
József vagy Pósa Lajos, és csak az adott közösség számára nélkülözhetetlenek is, mint
a tornaljai Kissling János, aki a száz platánfa iskoláját álmodta meg, de akadt élő személyiség is, mint a dobfeneki Kovács Árpád citerakészítő, aki maga is részt vett az
almágyiak bemutatójában. A helyiek a bemutatkozás szünetében a feltaláló Boholy
János segítségével megtanították az érdeklődőknek a gömbsakk alapjait, lehetett
csigatésztát készíteni és gólyalábazni is, s még egy élő bátkai klasszikus, Mács József
író is bemutatkozott: minden résztvevőnek és csapatnak értékes könyvajándékot és
jutalmat nyújtott át. A nap élménye, a féléves munka eredménye mélyen bevésődik
minden tanuló és pedagógus emlékezetébe, hatással lesz további munkájára, a feladatokhoz való hozzáállásra.
Ádám Zita
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ZMPSZ
Jókai Mór Nyári Egyetem, Komárom

2012. július 9-én Komáromban ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a XXI. Jókai
Mór Nyári Egyetem, a szlovákiai magyar pedagógusok legszélesebb körű továbbképzése. A megnyitón megjelent Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Budapestről,
Berényi József elnök és Szigeti László alelnök az MKP képviseletében, Anton Marek,
Komárom polgármestere, Nagy Melinda, a Selye János Egyetem rektorhelyettese. A
kárpátaljai, észak-bácskai, horvátországi baráti magyar pedagógusszövetségek küldöttségei és a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének vezetője szintén megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A nyári egyetem nyitóelőadója, Nanszákné Cserfalvi Ilona, a debreceni Hittudományi Egyetem professzor asszonya Megértés – törődés – felelősség címmel osztotta meg a hallgatósággal tartalmas gondolatait a pedagógiáról.
Mintegy 300 hazai és Kárpát-medencei pedagógus érkezett, akik hat napon keresztül alkotó munkával, gazdag kulturális programmal töltötték a hetet. A szervezőknek, az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központjának és Komáromi
Területi Választmányának célja, hogy minden résztvevő számára emlékezeteset, alkalmazható tudásban, élményekben maradandót tudjunk nyújtani a képzések és a
kiegészítő programok során.
Az idei nyári egyetem a korábbiaktól eltérően jelentős változásokat hozott. A
társszervezők, az SZMPSZ és a Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete, a
komáromi Módszertani Pedagógiai Központ, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara segítségével a megvalósult 9 továbbképzésből 6
elismert, akkreditált képzésnek minősült. Ezek sikeres befejezésével kreditpontokat
gyűjtenek a hallgatók. Három csoportban pedig folytatódott a hagyomány, a minőségi munkával párosuló, kötöttségek nélküli élményszerzés, a feltöltődés. A kilenc
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szakcsoport 11 munkacsoportjában nem akkreditált programként választották a pedagógusok a vizuális nevelést, az osztályfőnöki képzést és a néptáncot. Az akkreditált
programok: karének és karvezetés, grafomotorikus képességfejlesztés a képzőművészet segítségével, projektalapú oktatás, interaktív és dinamikus matematika, a biológiatanár szaktudásának fejlesztése, valamint a multiperspektivikus történelemtanítás. A szakmai munka mellett kiegészítő programként sor került a komáromi erődrendszer megtekintésére, és a Duna Menti Múzeumban Korpás Éva népdalénekes
fellépése aratott nagy sikert. Csütörtökön a pedagógusok veszprémi és balatonfüredi tanulmányúton vettek részt. Pénteken a komáromi református templomban, az
ökumenikus istentisztelet után az ének-zenei szakcsoport résztvevőinek hangversenyére kerül sor. Szombaton a szakmai zárás keretén belül a képzőművészeti szakcsoport résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás a Duna Menti Múzeumban. A Nyári
Egyetem megvalósítását támogatta a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Komárom város
önkormányzata, a Selye János Egyetem és a helyi Művészeti Alapiskola.
Vörös Mária
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ZMPSZ II. Rákóczi Ferenc
Pedagógiai Szabadegyetem, Kassa

A változás akkor valósul meg, ha ismerős a probléma, amit meg kell változtatni.
Akkor kell elindulni az úton: megoldásokat keresni a probléma megszüntetésére. Az
úton a legmerészebb dologra kell vállalkozni: kérdezni kell. A kérdezés keresés. A válaszok a tapasztalat, ami a szellemi gazdagság jele. Aztán el kell indulni.
Az SZMPSZ II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyeteme Rimaszombat után
2012. július 23. és 27. között Kassán közel 130 hazai és Kárpát-medencei pedagógust fogadott gazdag szakmai és kulturális programokkal. A szakmai program a
„Pedagógiai szemléletváltás – egyéni szakmai megújulás” hívó gondolatra épült. Ezen
gondolatok alapja, a probléma sürgető megoldása a szemléletváltás, amiből következik az egyéni megújulás.
Az ünnepélyes megnyitón Bába Iván, a Magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára köszöntötte a résztvevőket, és jelenlétével megtisztelte a rendezvényt
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja is. Pék László, a SZMPSZ
elnöke megnyitóbeszédében meleg hangon üdvözölte a tanulni vágyó pedagógusokat a szakmai továbbképzésen.
Baráth Tibor (SZTE KÖVI, Szeged) az oktatás szerepe a világ fenntarthatóságában probléma kifejtését helyezte lenyűgöző előadása középpontjába. A fenntarthatóság a gondolkodás, vita, tanulás, a folyamat megtervezése, alkalmazás, eredmény
útvonalon halad, ahol minden állomásnak nagyon fontos a szerepe, és nem hagyható ki egy sem a változáshoz vezető úton. Hiszen a jelenben a jövő és a jövő akkor tervezhető, ha vannak teremtő gondolatok, ha van perspektíva, van elképzelés.
A munkaerőpiac olyan embereket vár, akik problémamegoldó készségekkel rendelkeznek, rugalmasan reagálnak a változásokra, van szervezőképességük, együtt
tudnak egymással működni, tudnak csapatban dolgozni, jól kommunikálnak, fellépésük megnyerő, hatékonyan tanulnak, ismerik az összefüggéseket, kreatívak. Azon
kell elgondolkodni, közoktatásunk mennyire tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak.
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A világ gyorsulása tény, a változásra való felkészülés korparancs, másfajta gondolkodást igényel. Kérdés, tudja-e ezt a folyamatot követni az iskolai tanterv? Az oktatás időtartamát kitolhatjuk-e messzire, hogy minden ismeretet birtokoljunk? Ez-e
az iskola feladata? E kérdés „fekete dobozának” megnyitása, az iskolai folyamatok feltárása, elemzése a fejlesztés céljaihoz vezetnek el. A célok ismeretében a tanulást és
folyamatát (mit, miért, hogyan) kell sokféle szempontból értelmezni. Az értelmezés
kulcsa a pedagógus.
Cseh Györgyi (Qualitas TSZ, Szeged) Iskola, tanulás, kreativitás előadásában azt
vizsgálta, hogy a kreativitás, a legnagyobb emberi ajándék, a cselekvésbe munkába
fogott képzelet mennyire van jelen az iskola mindennapjaiban, a tehetségfejlesztésben, a holisztikus tanulásban. Csikszentmihályi Mihály is azt állapítja meg műveiben,
hogy az iskola megöli a kreativitást. Míg a kisgyermek esetében szárnyal a kreativitás,
az iskolába lépve átértékelődik az idő, elvesznek a kérdések, helyébe a tananyagpenzum áll, a hibázás lehetősége a minimumra csökken, az érzelemgazdag légkör elveszik. A hagyományos iskola a perceptuális tanulót átsorolja a verbális tanulók táborába: nincs kísérletezés, ez nem fér bele az időbe, nincs megbeszélés, marad a reproduktív tanulás a produktív és holisztikus helyett. Pedig az üdvözítő út a kísérletezés
annak ellenére, hogy a siker tele van tévedésekkel.
Monoriné Papp Sarolta a tanóra jelenségvilágába kalauzolta el a szabadegyetem résztvevőit. Górcső alá került a tanítási óra, annak három alapelve, illetve a hozzájuk kötődő hét-hét meghatározó kritérium. A résztvevőkben tudatosult, hogy a
hatékony tanítási óra az együttműködés, szakmaiság és újítás hármas egységében
zajlik, s a nevelés-oktatás tudatos tervezés és kivitelezés. Változás és hatékonyság akkor érhető el, ha a kritériumorientált munka állandó visszajelzése alapján a pedagógus naponta elemzi, értékeli felkészültségét.
Mező Katalin (Debreceni Egyetem) Ismerem – segítem – fejlesztem címűt előadása Nagy László gondolatait idézve indult: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük; minél jobban megértjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.” Az előadó előadását a címnek megfelelően három
egységben bontotta ki. Az „ismerem” fogalom körében a következő, a fejlesztést célzó területekre való rákérdezés és a válaszok igazíthatják el a pedagógust: a gyermeket
– mi motiválja legjobban,
– milyen értékek irányítják életét,
– mi a jutalom számára,
– hogyan tanul?
A „segítem” fogalom mentori viszonyt feltételez, aminek alapja a probléma ismerete. A „fejlesztem” folyamat megköveteli a diagnosztikát, az elővizsgálatot, amit
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a fejlesztés és az utóvizsgálat követ. Az előadó interaktív és nagy hatásfokú előadása meggyőzte a hallgatókat a téma fontosságáról, illetve fogódzókat, módszereket
adott a fejlesztéshez.
Mező Ferenc (Debreceni Egyetem) Tanulási stratégiák című előadása bevezető részében rendet tett a stratégia és a stílus között. A tanulási stratégia tantárgyfüggő, a tanulási stílus általános, tananyagtól független. A tanulási stílusokat tekintve az
eredmény szempontjából a tanulás lehet reproduktív (a megtanultak aprólékos reprodukálása), deficites ( hiányos tanulás), illetve produktív (holisztikus, összefüggések
megkeresése). Az IPOO tanulási modell alkalmazása tudatos tanulási stratégia kialakítását segíti, ami elvezet az eredményes tanuláshoz, a gondolkodás fejlesztéséhez.
Mező Katalin Érzelmi intelligencia előadása végkövetkeztetése – Sellingmant
idézve, hogy az optimizmus tanítható. A nevelés nemcsak a kognitív funkciók, hanem az érzelmi funkciók fejlesztését is jelenti, melyek az önbecsülés, éntudatosság,
stressztűrés, rugalmasság, problémamegoldás, empátia területeit érintik. A siker kulcsa az önmagunkhoz és a másik emberhez való viszonyban rejlik. Ezeket a viszonyokat, a viszonyok hátterét kikutatni, fejleszteni emberi kötelesség a sikeres emberi élet
érdekében.
Nahalka István (ELTE) Differenciálás a tanulás-tanítás szervezésében című előadását A. de Saint Exupery idézettel vezette fel, melynek értelmében, ha hajót akarsz
építeni, ne az embereket trombitáld össze, hogy fát szerezzenek, hanem tanítsd meg
nekik a végtelen tenger iránti vágyat.
A témát érintve a pedagógusnak belső késztetésének kell lennie, hogy minden
tanulót eredményessé tegyen képességei ismeretében, annak fejlesztése révén. A
különbözőség a mindennapokban triviális. Az iskolában mindez nehezen érthető,
főleg az egyentantervek és -tankönyvek esetében.
A különbözőségek trivialitását azért fogadja el a pedagógus nehezen, mert nem
könnyű elszakadni a frontális tanulási modelltől. A hagyományos iskola nem individuumokban, hanem tanulógépekben gondolkodik. Ezzel ellentétben a konstruktivista pedagógia másfajta gondolkodást feltételez. A lényeg a tanuló megismerése. Mindenki másképp fejleszthető, mert mindenki más. A differenciálás lényege,
hogy minden tanuló sajátosságainak megfelelően optimális fejlesztésben részesüljön. Ehhez olyan tanulási környezetet kell kialakítani, melyben minden tanuló sajátos helyzetbe kerül, sajátos tanulási folyamaton megy keresztül. Tananyagban, követelményekben, célokban kell differenciálni. Ennek szervezési módja a csoportmunka.
Lányi Marietta, Szabó Éva és Lányi Katalin a Gyermekek Háza pedagógusai eredményes pedagógiai munkájukat mutatták be saját tapasztalatuk átadásával.
Lányi Marietta szerint a tanulási környezet kialakítása a differenciálás alapja. A
közös megbeszélések, a beszélgetőkörök a napi munka olyan elemei, melyek oldják a feszültséget, egyben motiválnak is. A Gyermekek Házában a különlegesség, a
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másság érték. Itt az integráció együttnevelés, a középpontban nem a tananyag van,
hanem a gyermek. Nem a „mit“, hanem a „kit“ a lényeg. Ez az a súlypont, ami iskolájukat megkülönbözteti minden más nevelési intézménytől.
Szabó Éva a differenciális tanulásszervezési módokat ismertette. A fejlesztés abban rejlik, hogy a pedagógus a feladatait átengedi a tanulónak, megbízik benne. Az
előadó értelmezte a különböző tanulásszervezési módokat, bemutatva, hogyan valósulnak meg azok a gyakorlatban.
Lányi Katalin a tananyag differenciálását villantotta fel, ami Gardner többszörös
intelligencia elmélete alapján történik. A különböző intelligenciatípusok a differenciálás alapját képezik, illetve a holisztikus gondolkodás fejlesztését célozzák meg, főleg iskolájuk felső tagozatában.
A szabadegyetem résztvevői a szakmai programok mellett megismerhették
Kassát és a Szepességet is. A kassai városnéző túra alkalmat adott Kassa magyar vonatkozású kulturális örökségének megismerése.
A szepességi tanulmányút első állomásán, Eperjesen Kónya Péter, az Eperjesi
Egyetem Bölcsészettudományi Karánk professzora volt a csoport kalauza. A belváros,
az Evangélikus Kollégium nagyterme és könyvtára, a Sóbánya Múzeum, majd Lőcse
és a Szepesi vár megszemlélése tette feledhetetlenné a napot.
Az esti programok folyamán a résztvevők megismerkedhettek a kassai tudományos élet két személyiségével is. Szabó Pál, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai
Kísérleti Fizikai Kutatóintézetének tudományos igazgató-helyettese olyan fizikai kísérletekkel szórakoztatta a pedagógusokat, amelyek az iskolákban is könnyen bemutathatóak. Élménypedagógia volt ez a javából.
Rácz Olivér orvosprofesszor az egészségről, gyógyításról, egészséges életmódról,
a drága gyógyszerekkel való ravaszkodásokról és az orvoslás különböző szemléleteiről beszélt orvostudományi és társadalmi szempontból. Az érdeklődők kérdéseire
válaszolva elemezte a helyi egyetemi oktatás helyzetét is.
Az esti szabadidős programokról a Rozmaring tánccsoport, a Varjos népi zenekar
és Snír Kornélia gondoskodott. A záróestre a város ismert kirándulóhelyén, a Bankón
került sor. A rendezvény fő szervezője a SZMPSZ Komáromi központja volt. A szakmai
programokat Ádám Zita állította össze. A helyszíneket és kassai vonatkozású programokat a SZMPSZ kassai területi választmánya szervezte. A szállást és az étkezést a
Szakkay József Szakközépiskola kollégiuma biztosította.
Ádám Zita, Hanesz Angelika
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A szlovákiai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója, 2012
A szlovákiai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitójára 2012. szeptember 1-jén
került sor Galántán, a Szent István római katolikus plébániatemplomban, több száz
szlovákiai magyar tanító, tanuló, szülő és vendég jelenlétében.
Szetyinszký Veronika, a SZMPSZ Galánta-Vágsellye régió Területi Választmá
nyának elnöke a gyermekkorát Galántán töltő Kodály Zoltán szavaival nyitotta meg
a tanévnyitó ünnepséget. „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának“ – majd üdvözölte a jelenlévőket, köztük a hazai és a magyarországi vendégeket, valamint a közélet jeles képviselőit.
Az ünnepi ökumenikus istentiszteletet Józsa Attila, a galántai Szent István király
római katolikus templom esperes-plábánosa, Nagy Olivér, alsószeli evangélikus lelkész, valamint Édes Ákos, deáki és Erdélyi Pál, vágfarkasdi református tiszteletesek
tartották. Ezt követően a tanévnyitó „főszereplői“, az iskolába induló elsősök érkeztek
az oltár elé. Az alsószeli, a diószegi, a nagymácsédi, a felsőszeli, a peredi, a taksonyi
és a vágai alapiskolások volt óvónőjük kíséretében érkeztek, itt találkoztak leendő tanítójukkal. Az új elsősök kedves kultúrműsort adtak, majd papi áldásban részesültek.
A tanévnyitón megjelenteket Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára köszöntötte. Beszédében köszönetét fejezte ki a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, hogy több mint
két évtizede igyekszik megteremteni a magyar iskolákban a minőségi oktatás szakmai feltételeit. Hozzátette, hogy Magyarország célja biztosítani a tanárok színvonalas
nevelő munkájának feltételeit, a szülőknek pedig megkönnyíteni a taníttatással járó
problémákat. Mindezen erőfeszítés azonban hiábavaló lenne, ha nem élne a szlovákiai magyarokban az a meggyőződés, hogy a jövő itthon van, hogy érdemes magyar
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iskolába járni, a kultúra kötelez. Ezt a gondolatot azzal erősíthetjük, hogy vállaljuk önmagunkat, mert ez a megmaradásunk lényege.
Az ünnepi beszédeket a galántai iskolák kórusainak éneke fogta közre. A galántai
Kodály Zoltán Gimnázium énekkara (karnagy Mórocz Denissza) a kóruson, a Kodály
Zoltán Alapiskola gyermekkórusa (karnagy Balogh Csaba) az oltár előtt állva hallgatta végig Hoffmann Rózsa beszédét, mintegy keretet biztosítva az államtitkárnak a diáksághoz intézett szavaihoz.
Ki kell mondanunk azt, ami a lelkünket nyomja, és cselekednünk kell! – ezt a gondolatot építette fel köszöntőjében Pék László, az SZMPSZ elnöke. Külön kiemelte
Galánta és a templom fontosságát, a hajdani mesterek és mai tanítványaik közötti
szellemi híd szerepét. Hiszen ez a kultúra és a nemzet folytonosságának bizonyítéka.
A szlovákiai magyar oktatásügy problémás pontjait sorolva említette:
„Évtizedek megoldatlanságait cipeljük magunkkal a nemzetiségi oktatásügy területén, ahol addig nem jutottunk el, hogy irányításában részt vegyünk, hogy a korlátozó tényezők megszüntetésével és az oktatási színvonal emelésével megoldást találjunk a magyar iskolák diáklétszám-csökkenésének megállítására. Hivatkozunk hatalomra, törvényekre, időszakok és helyzetek alkalmatlanságára. Ki kell mondanunk azt, ami a lelkünket nyomja és cselekednünk kell elképzeléseink érdekében! Közösségünk jövőjének kedvező alakulása leginkább tőlünk függ. A magyar iskola arról szól, hogy gyermekeink, anyanyelvünk, nemzeti kultúránk értékeivel gazdagodnak-e, hogy életükben ez a kultúra fontos szerepet játszik-e, műveltségük, kötődéseik szerves részévé válik-e?
Vállaljunk-e, és kivel a sorsközösséget, vagy járjunk magánúton? Saját fénnyel világítsunk, mint homlokon a bányászlámpa, hátha a pislákoló fények egymásra találnak?
Váljunk meg az eddigi értékektől, melyek évszázadok nyomait viselik, melyeket emberi
sorsok csiszoltak össze és teremtsünk a semmiből egy új, más világot, ahogyan azt ihletett állapotában a Bolyai János tette? Veszteségeink halmozódnak, de szerencsére vannak történések, melyek jóérzéssel töltenek el bennünket. A nagycsaládosok példái, a manipuláció ellen tudatosan ellenszegülők, a természettel és a környezetükkel összhangban
élők, a kétnyelvűségre feliratokkal figyelmeztetők, a sok-sok civil szervezeti, egyházi, önkormányzati rendezvény sikere, fiatalok, akik tehetségüket eredményekkel bizonyítva vis�szatérnek a szülőföldjükre.”
A növendékekhez szólva sok örömet kívánt a találkozásokhoz, az ismeretek elsajátításának útjára. A pedagógusok és a szülők figyelmét a türelem, a gyermekre figyelés fontosságára hívta fel, egymás segítésére, a kéznyújtás felajánlására:
„Kívánom minden pedagógusnak, hogy serkentse diákjai tudásszomját, adjon hitet,
tartozzon azon személyek közé, akik örökre nyomot hagynak diákjaikban! Pályakezdő
fiatal kollégáimnak kívánom, jusson hely számukra a felvidéki magyar tannyelvű iskolák
katedráin. Kívánom, hogy a szülők és a pedagógusok kapcsolata a jóindulatra és a bizalomra épüljön!
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Kívánom, hogy a hazai oktatásirányítás a pedagógusok munkájához méltó körülményeket teremtsen! Az önkormányzatok, az egyházak, a szakmai-civil szervezetek, a közélet és a gazdaság szereplői legyenek jótékony támogatói oktatási intézményeinknek!”
A tanévnyitó fő szónoka, Prokopp Mária művészettörténész, professor emerita
Helyünk Európában c. előadását a galántai Szent István templom freskóira, a Szent
László és Szent István ábrázolásokra építette. Szent István ezeréves hagyatékára hivatkozott, arra a műre, melyet ezer éve tisztel egész Európa. “Ezeréves fennmaradásunk lényege: tudni kell megbocsátani!” – mondta. Felidézte nagyjainkat, Balassit,
Pázmányt, Hunyadit… életük példa számunkra is, „nincs lehetetlen!” – ezt tanítja az
ezeréves történelmünk is.
Valacsai Ilona nyugalmazott pedagógus a pályakezdő pedagógusokhoz intézett üzenetének gondolatait saját példájából merítette: „… Harminchat évet tanítottam a felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában, de mindig úgy éreztem, hogy számomra igaz volt Vásáry Tamás mondása: Aki szereti a munkáját, annak nem kell egy életen át
dolgoznia – én ugyanis 9 éves koromtól erre a pályára készültem. ...A pedagógusi pályámon két gondolatot tartottam fontosnak, amelyet Kodály Zoltántól tanultam: „Csak a
gyermekeken át lehet jövőt alakítani.”
… Akármerre néz az ember, mindenütt az emberi kapcsolatok megfogyatkozását, az ürességet, az anyagiasságot és a magányosságot tapasztalja. Az emberek bezárkóznak, ezért fontos, hogy közösséget építsetek, és azt egybe is tudjátok tartani.
Az Ószövetségben ezeket olvashatjuk: „Örök szeretettel szeretlek. A hegyek megmozdulhatnak, de az én szeretetem nem hagy el téged soha.” Én hiszek a szeretetben.
Szeretet nélkül nem lehetsz jó tanító, hiszen e szónak megértésétől függ az ember
és a közösség sorsa. Szeretetről beszélni egyedül nem lehet, mert a szeretet lényege
az együtt. A tanítás pedig mindig valakivel való együttlétet jelent.
Az élet értelmének az alkotásban való elmerülést, az értékek létrehozásában jelölte meg: a pedagógus „az alkotás felemelő érzését” találja meg az iskolában a tanítványok körében, ami fontosabb a pénznél.
„…a tanítványok százai visznek magukkal a világba az életművedből egy-egy töredéket. Mindehhez, hogy ez így legyen, fontos az állandó önművelés. … Adjatok hitet tanítványaitoknak, hogy „merjenek naggyá lenni”. Értsétek meg és biztassátok egymást erre a
felelősségteljes munkára, ne csüggedjetek az első kudarcoknál, mert az elvetett mag
kikel, megnő, megérik, s gazdag aratással örvendeztet meg majd benneteket.
További feladatotok – Széchenyi szavai szerint: „Tiszteljük mindenkinek a legnagyobb kincsét, a honi és nemzeti hűségét. Szövetkezzünk egy testtel és egy lélekkel közös
hazánk boldogítására” – megtartani és ápolni saját gyökereinket.
… A legnagyobb feladatotok: „megmaradni”. De ezt csak az tudja elérni, akinek nemcsak joga, hanem ereje is van hozzá. Jól tudjuk, olyanná lesz a jövendő,
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amilyenné a gyermekeinket neveljük. Ez viszont az iskola és a család közös munkája.
Együttes erővel kérhetjük, hogy mindenki a saját őrhelyén munkálkodjék.”
Szanyi Mária fogalmazta meg az SZMPSZ üzenetét a szlovákiai magyar iskolákba, a magyar szülőkhöz és a magyar közösséghez.
„…Üzenjük minden magyar pedagógusnak, hogy az új tanév kezdetén induljatok a
mindenkor megújulás erejével, és hittel, erős küldetéstudattal felvértezve vigyázzatok a
strázsán: neveljétek a gyermekeket családszeretetre, sírig tartó nemzeti hűségre. A magyarságra nevelés nem magyarkodás, hanem szent kötelesség. Ennek jegyében működjön országunk minden magyar tannyelvű iskolája és osztályközössége. Iskoláinkat csak a
minőségi pedagógiai munka és a nemzeti értékek mély bevésődése tarthatja meg, amely
által gyermekeink eligazodási pontokat kapnak, megtartó erőt kultúránk, hagyományaink, és elődeink példamutatásai által.”
Az iskolavezetőkhöz intézett gondolatokból:
„… Jól vigyázzatok, iskolavezetők, mert tőletek függ, hogy veretes műhely vagy kényuralom színhelye lesz-e az általatok vezetett iskola! Legyen iskolátok a megértésre, az elfogadásra, a nemzetünk és hitünk megtartására nevelés helyszíne! Legyen műhely, amely
egyszerre felel meg a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kettős feladatának. Legyen
szeretetteljes otthon, amely megfelel a szülők bizalmának, ahová szívesen tér be a gyermek! …”
„Ma, amikor országok, sőt nemzetek keresik helyüket a világban, az egyetlen biztos
igazodási pont a család. Az iskola nem helyettesíti, nem helyettesítheti a családi nevelést,
csak kiegészítheti azt. Az értékeket a család határozza meg. Szülők! Ne engedjétek, hogy
ezt felborítsa a fogyasztói társadalom zűrzavaros felszínessége! Ne hagyjátok magukra
a gyermekeket, ne váltsátok anyagiakra azt az időt, amit velük kellene töltenetek! Nem
a pénz, a gyermek, a gyermekre szánt idő a legjobb befektetés, amely százszorosan térül
meg, amikor már nektek lesz szükségetek rájuk. Neveljétek gyermekeiteket hitben, szeretetben, és tanítsátok meg nekik, hogy hitet, nemzetet nem vált az ember. Magyar szülők,
szerte az országban! Ti se kényszerítsétek nemzetváltásra gyermekeiteket a rossz iskolaválasztással!” – intézte szavait a szlovákiai magyar szülőkhöz.
Az ország vezetőihez szóló üzenetben kiemelte: fontos, hogy közösen munkálkodjunk értékeink gyarapításán, magyarságunk megtartásán. Hiszen Szent István
eszméje szerint „az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak”.
A tanévnyitót Ternóczky István orgonaművész, a Szent István király római katolikus templom kántorának orgonajátéka tette még ünneplyesebbé. Végül felcsendült a Himnusz és a Boldogasszony anyánk is. A templomban tartott ünnepség után
a tanévnyitó résztvevői a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban folytattak kötetlen
beszélgetést.
Szanyi Mária
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I

„ tt vagyunk itthon,
Európa kellős közepén…”

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők ennek a hívó
gondolatnak a jegyében tisztelegtek Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulójára
emlékezve. A tanári konferencia, melyre százan mutattak érdeklődést, Rozsnyó és
Sárospatak helyszíneken zajlott 2012. november 23–24-én, és tartalmas tiszaháti tanulmányúttal zárult.
A szervezők a konferencia céljaként a következőket jelölték meg:
Mindenekelőtt tisztelegni akartak Móricz zsenialalitása, nagysága és igazlátása
előtt. A konferenciával bizonyítékot akartak adni nemzeti nagyjaink megbecsülésének. Megismertetni a magyar szakosokat a legújabb Móricz-kutatásokkal, tekintettel a Napló(k) (2010, 2012) megjelenésére, a móriczi életmű feltárására, újrafogalmazására.
A szervezők Gömör szívében meg akarták mutatni Móricz és Gömör kapcsolatát különös tekintettel Holics Eugénia Janka és Bandika sírja, a Rozsnyó ihlette írások kapcsán a helyi értékek tudatosítása, a regionális identitástudat izmosítása céljával. Az ideológiáktól mentes új Móricz-kép kialakítása a konferencia üzenetei között
szerepelt. Izgalmas feladatnak bizonyult a móriczi életmű tanításának megvitatása a
szlovákiai magyar alap- és középiskolákban.
A konferencia szervezőinek nagy kihívást jelentett a céloknak való megfelelés.
Szilágyi Zsófia Móricz-kutató vállta a fővédnökséget, segítve ezzel tartalmilag és szervezésileg is a konferencia megálmodóinak feladatát.
A konferencia üzenetét két Móricz-idézet foglalja össze a legjobban, ami a hívó
gondolatként is szolgált:
Az „Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…“ tükrözi az író anyanyelvének szeretetét, kitűzi a magyarság helyét a glóbuszon. A másik: „... az Írás nekem fontosabb ...
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az egész életnél. ... az Írás a virág, ...“ Az Írás, így, nagybetűvel jelentette az ember, az író
életét, élete értelmét, mindennapjai küldetését, célját, küzdelmeit, sorsát.
A konferencia neves előadói, a téma szakértői, kutatói voltak: Szilágyi Zsófia
(MTA TKI), a Móricz Zsigmond Társaság elnöke, Cséve Anna gyűjteményi igazgató
(PIM), Tverdota György nyugalmazott tanszékvezető (ELTE), Gintli Tibor tanszékvezető (ELTE), Takács Miklós, Baranyai Norbert egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem),
Onder Csaba irodalomtörténész (Nyíregyházi Főiskola), Hamar Péter irodalomtörténész (Fehérgyarmat), Szarvas Melinda doktorandusz (ELTE), Tardy Anna egyetemi
hallgató (ELTE), Fenyő D. György tanár (ELTE, Radnóti M. Gyakorló Gimnázium).
A konferencia mintegy 100 résztvevője istentisztelettel emlékezett a mélység és
a felemelkedés gondolatával Móricz Zsigmondról a rozsnyói református templomban. A helyi temetőben Tóth Sándor és a református alapiskola tanulói Bandika sírjánál felidézték az író és felesége, Holics Janka kötődéseit a gömöri városhoz, tájhoz,
emberekhez.
Szilágyi Zsófia Kutya nehéz című előadásában a készülő, új szempontokat figyelembe vevő Móricz-monográfia elkészítésének nehézségeiről szólt. Előadása címét Esterházytól kölcsönözte (Harmonia celestis): „Kutya nehéz úgy hazudni, hogy az
ember nem ösmeri az igazságot.“ Mindez igaz a móriczi életműre, mert a feltáratlan
anyag 70 év távlatából csak most kutatható teljes egészében. Az író-előadó munkája során szembesült azokkal a kérdésekkel, melyek megválaszolása kielégíti a Móricz
kora, élete és életműve iránti érdeklődőket.
Cséve Anna Móricz Zsigmond Naplóiról szólt hitelesen, lévén azok sajtó alá rendezője, gondozója, alapos ismerője. A Naplók rendszerességgel 1924 és 1942 között
íródtak. 1924-ben a Búzakalászhoz írott bejegyzésekkel kezdődtek. Ugyanezen év
decemberében Móricz már tudatosan írja naplóját. A műfajt az élethelyzet hozta létre. A Holics Jankával kötött házasság kiürülése és a Simonyi Mária iránt fellobant égető szerelem adta a napló mindennapi beírásainak témáját. Együtt olvasva a Naplót
a regényekkel felejthetetlen élmény Móricz felfedezése. Így érint meg bennünket
Móricz szelleme, így adódik össze ember és író.
Tardy Anna előadása szervesen kötődött a Naplókhoz a Tükör-kötetek révén. Ez
a Móricz kézirat I–IX. kötet szövegek gyűjteménye, melynek nagy része magántulajdonban van, illetve az Országos Széchényi Könyvtár, a Borda Antikvárium, Kiss Ferenc
és a PIM tulajdonát képezi. A Tükör kilenc kötete 1914–15-ben keletkezett, 1914 decemberében már négyezer oldalt tartalmazott. A Tükör-köteteket Móricz a kései olvasónak írta írókról, művészekről, akik az író közvetlen hatáskörében mozogtak és a
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kor ismert személyiségei voltak. A Tükör-kötetekkel együtt (akár nélküle is) lesz teljes
az írói kép, bepillanthatunk az alkotás titkos műhelyébe.
Tverdota György Áldott ínség, magyar élet című előadásában a Móricz pályáját végigkísérő, műveinek gyakori motívumaként (Hét krajcár, Árvácska, ...) megjelenő témát fejtette ki a relatív ínség – erkölcsi defektus párhuzamba állításával.
Szemléltetésül a Tündérkert, a Rokonok, Az asszony beleszól című Móricz-műveket
boncolgatta, állította párhuzamba az ínség és a gazdagság fogalompárokat, kiemelve, hogy a férfő-nő viszony mögött tapintható a megrajzolt látlelet a szegénységről.
Gintli Tibor Az anekdota újrahasznosítása Móricz prózájában c. előadásában az
író prózai nyelvezetét vizsgálta. Móricznál az anekdota élő és termékeny műfaj, stílusszínezés és ráérős narráció. Erre példaként a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című művet idézte, ebben érte tetten a mikszáthi műfajt. Ahogyan Czine Mihály fogalmaz: „Ebben a műben Mikszáth és Móricz egy-két órácskára kezet fog egymással.” Móricz
kezén az anekdota megfinomodik, alakjai kilépnek az adomaszerűségből. A szöveg
erotikus vonása: a vágy finom ábrázolása, amely mozgatja a fiatalokat egymás felé,
mindez intimitásba csomagolva. A regény a vitalitás narratívája.
Takács Miklós Juluka monológja: a Rab oroszlán egy különös részletéről című
előadásában az austini beszédaktus került a figyelem látószögébe, melyből a performáció a lényeg. Szerinte a nyelvhasználat nem egyszerűen a cselekvés irányítója, hanem maga a cselekvés is. Juluka monológja a párbeszéd funkciója felől közelíti
meg a regényt. Végül az előadó, elemezve a Vágrándy és Juluka monológját, feltette
a kérdést: minek is vagyunk a rabjai? – a nyelv és retorika, a szerelem és Móricz rabjai is vagyunk egyszerre.
Onder Csaba Az újraírt Móricz előadásában Móricz műveinek a kortárs magyar
irodalomra tett hatását, utóéletét vizsgálta a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
előadása kapcsán. A színház 2009-ben ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját.
Ebből az alkalomból három kortárs szerzőt kértek fel egy-egy mű megírására kortárs
magyar dráma és Móricz témában. Az előadó a három darab útját, sorsának alakulását tárta fel, illetve a Móricz örökösöknek a kortársdarabokhoz való viszonyulásáról
adott tanulságos összefoglalást.
Hamar Péter Móricz és a film előadása az író és más társművészetek, jelesül a
film kapcsolatát foglalta össze. Móriczot élénken foglalkoztatta a mozgókép-kultúra. Elfogadta az új esztétikai közeget, nem fényképezett színházat látott a filmben,
hanem az új műfajt. Felismerte a képek jelbeszédét, a képek kiemelésének üzenetét.
Először 1934-ben a Sári bíró készült el filmen, amit 1936-ban a Deésy Alfréd rendezte
Nem élhetek muzsikaszó nélkül követett, majd Székely István a Légy jó mindhalálig
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első változatát vitte celluloidszalagra. Életében egyik film sem hozta meg Móricz számára a sikert, azt érezte, meghamisították írói szándékát.
Szarvas Melinda Móricz és a Vajdaság című előadásában összefoglalta az író
életművének hatását a Trianon után elszakított Délvidéken. Móricz érzékenyen rea
gált Trianonra, szerinte a kulturális autonómia létrehozása a megoldás az önsajnálat helyett, a Sarló-mozgalmat tekintette példának. Az elszakadt nemzetrészek íróit a szellemi építkezésre buzdítja, amikor megfogalmazza, hogy nem Budapestre kell
figyelni, hanem saját magukra, a saját kulturális igényeiket kell megfogalmazni és
megvalósítani. A vajdasági alkotóknak mind a Nyugat, mind a Kelet Népében publikálási lehetőséget biztosított.
Baranyi Norbert előadásában, ami A szenvedéstől a megváltásig (Szakrális nyelv
és bibliai motívumok a közoktatásban szereplő Móricz-szövegekben) címet viselte.
A Légy jó mindhalálig és az Árvácska regényeket vizsgálta abból a szempontból, helyük van-e magyar közoktatásban, értik-e, érthetik-e a tanulók ezt a világot, Móricz
bibliai nyelvezetét. Az előadó leszögezte, hogy a Légy jó mindhalálig Móricz-mű nehézkes, nem teljesen ifjúsági regény. Az Árvácska tanítását az előadó csakis középiskolában ajánlja, a megrendítő élményt az általános iskolások nem értik, nem tudják feldolgozni.
Fenyő D. György Móricz Zsigmond tanítása című interaktív előadása teljesen a
gyakorlatra épített. Az előadó 12 Móricz-mű alapján készített tanórai foglalkozást. A
feladat lényege: a művek első és utolsó mondata alapján fel kellett ismerni a műveket (cím). Az első és utolsó mondatokban jelen volt a kezdet és a vég, sűrítve az egész
mű. A résztvevők csoportokban megbeszélték a Móricz-művek üzenetét.
Ambrus Ferenc, a Rozsnyói Könyvkuckó vezetője Szilágyi Zsófiával beszélgetve Móricz és Gömör kapcsolatát fejtegette. A beszélgetés közelebb hozta a hallgatósághoz a kutató érdeklődését és elkötelezettségét Móricz iránt.
Ádám Zita zárszavában összefoglalta a konferencia üzeneteit, kezdve a mottóul választott két gondolattal, bezárva Móricz szelleme megismerésének fontosságával. Minden Móriczról szóló írás visszavezet a műveihez: olvasni kell, tisztelni kell, tanulni kell tőle, mert érdemes.
A vasárnapi tanulmányút első állomása Tákos volt, ahol a konferencia résztvevői
megtekintették a „mezítlábas Notre-Dame”-ot, gyönyörködtek a 77 éves Erzsike néni
szellemi frissességében, anyanyelve tisztaságában, kifejezőkészsége gazgadságában.
Nagyarban megszemlélték a Luby- és a Kende-kastélyt. Szatmárcsekén a csónakfejfás temetőben a Himnusz eléneklésével tisztelegtek Kölcsey sírja előtt. Tiszacsécsén,
Túristvándiban, Milotán megszemlélték a Móricczal kapcsolatos emlékhelyeket. A
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tanulmányút kiváló kalauza a Tiszahát és Móricz szakavatott ismerője, Hamar Péter
irodalomtörténész volt.
Így ért össze tanulás és élmény egy rövid időre, amikor nem tudatosult az idő
múlása a látvány és a megtapasztalás mögött. Tartalmas, élménydús három nap volt.
Alkalmas a tanulásra, utazásra, barátkozásra, eszmecserére, mindarra, ami érdemessé
teszi a pedagógust az értelmiségi szerepre. Üzenetül a móriczi gondolat: a közösség
felemelése érdekében való gondolkodás, az elvégzett munka, a biztatás, a tevékeny
élet épüljön be mindennapjaink tevékenységei közé!
Ádám Lilla
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A

z SZMPSZ 2012-es
országos tagnyilvántartása

Az SZMPSZ tagsága a 2012-es évben, a 2011-es évhez viszonyítva örvendetes módon, 105 taggal bővült a következő választmányok esetében: Komáromban
(33), Rimaszombatban (25), Dunaszerdahelyen (20), Kassán (15) és Nyitrán (12).
Bizakodásra ad okot, hogy az egyetemisták létszáma megnövekedett (16 : 49), ám
az aktív tagok száma 46-tal lett kevesebb, az alapszervezetek száma is kettővel csökkent a 2012-es évben az előző évhez viszonyítva. Az abszolút növekedés mellett a
127 taggal való fogyás gondolkodtatásra kell késztessen mindannyiunkat. Az elemzések tárgyát kellene képeznie az egyes területi választmányok taglétszáma csökkenésének, pl. Galánta (14), Pozsony (14), Érsekújvár (10), Losonc (20), Tőketerebes (45)
esetében, amit elsősorban az adott területi választmányoknak kell elvégezniük. Az
elemzések, a tagság körében végzett elégedettségi mérések rávilágítanának a csökkenés okaira, melyek segítenék a problémák feltárását. Az egymással történő, mélyebb rétegeket érintő beszélgetések alkalmat adhatnak a szakmai problémák elemzésére, a hiánypótlásra, a szakmai programok igények szerint alakuló tervezésére is.
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TAGLÉTSZÁM 2011

TAGLÉTSZÁM 2012
A1

A2

A3 össz.
tag

Változás

21

253

32

1

286

-14

435

31

435

18

2

455

+20

0

106

6

77

15

92

-14

17

1

237

15

207

20

227

-10

15

0

124

8

90

14

104

-20

103

7

0

110

6

94

6

1

101

-9

32

508

76

3

587

32

535

72

13

620

+33

Kassa

5

112

15

0

127

6

119

18

5

142

+15

Rimaszombat

11

150

17

0

195

12

199

20

1

220

+25

Tőketerebes

19

257

5

0

262

18

174

34

9

217

-45

Nagyrőce

8

91

10

2

103

8

86

9

95

-8

Léva

16

183

23

2

208

16

177

19

5

201

-7

Nitra

5

48

3

3

54

6

49

5

12

66

+12

Összesen

187

2545

259

16

2848

185

2495

282

49

2826

-22

TV

ASZ

A1

A2

A3 össz. ASZ
tag

Galánta

23

259

37

4

300

Dunaszerdahely

29

415

19

1

Pozsony

7

91

15

Újvár

17

219

Losonc

9

109

Rozsnyó

6

Komárom

Magyarázat:
ASZ – alapszervezet
A1 – aktív tag
A2 – nyugdíjas
A3 – egyetemista
Fekete Irén
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A

z SZMPSZ területi
választmányainak tevékenységéről

Az SZMPSZ Pozsony–Szenc Területi Választmánya
A területi választmány magában foglalja a pozsonyi, a pozsonypüspöki, a szenci,
a féli iskola tanítóit, tanárait, nevelőit és óvodáinak pedagógusait. A 2011-es évben a
térség 116 pedagógusából 78, 2012-ben 92 az SZMPSZ tagok létszáma. A területi választmány évente ismétlődő programjai a következők voltak:
– Akkreditált továbbképzés szervezése Interaktív tábla, interaktív módszerek
címmel;
– Iskolai integráció – továbbképzés megvalósítása;
– Koszorúzás megszervezése március 15-én a pozsonyi Petőfi szobornál a
Medikus kertben;
– A pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium által évente
megszervezett Environmentális és Egészségvédelmi Napok a választmány
közreműködésével;
– Tanulmányi kirándulás szervezése pedagógusok részére Sopronba és
környékére;
– A választmányt a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó
Ünnepségén Galántán minden alapszervezetből képviselték;
– Két diák részvételének megszervezése a Kincskereső országos konferencián;
– A VIII. Országos Esszéíró Pályázat és a VII. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó
Verseny megszervezése;
– Bekapcsolódás a „Szórványrégiókban működő magyar iskolák oktatási
programja” projektbe;

54

Az alapszervezetek elnökei évente két alkalommal történő találkozóján az információátadás és tapasztalatcsere, valamint a programok és a pályázati lehetőségek
megbeszélése a cél. A 2011-es év novemberében az Országos Óvodapedagógiai
Konferencián Galántán Szabó Edit, a TV akkori alelnöke vehette át a Vankó Terikedíjat eddigi szakmai munkája és az SZMPSZ-ben való aktív tevékenysége elismeréseként.
Morvay Katalin, elnök

A SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
A SZMPSZ Dunaszerdahelyi TV vezetése tevékenységét az OV munkaterve alapján elfogadott határozatok alapján végezte. A 2012-es évet a következő tevékenységek határozták meg:
– Szakmai hét a Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola rendezésében,
– A Simonyi Helyesírási Verseny körzeti fordulója az ekecsi Arany János MTNY
Alapiskolában,
– A „7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” mesevetélkedő körzeti
fordulójának és döntőjének megszervezése Diósförgepatonyban, illetve
Vásárúton,
– Bekapcsolódás az Országos Diákolimpia szervezésébe,
– A Kincskeresők diákkonferencia szervezési feladataiban való részt vállalás ,
– A Mit tudok a gyakorlatban? vetélkedő megszervezése a szakközépiskolák
diákjai számára,
– Őszi szakmai napok a Nagymegyeri Bartók Béla MTNY Alapiskolában,
– Tanulmányút szervezése az óvodapedagógusok számára Budapestre,
– Iskolai feladatlapok készítésének módszertana – akkreditált képzés
szervezése,
– Vass Dániel könyve bemutatójának megszervezése a pedagógusok Vass
Lajos Kórusának közreműködésével,
– Közös tanácskozás a Csemadok, a Szülők Szövetsége és az SZMPSZ
részvételével a „hogyan lehetne együttműködve lassítani, megállítani a
magyarság fogyását, növelni a magyar iskolába beíratott tanulók számát“
témában.
Gúgh Béla, elnök
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Az SZMPSZ Nyitrai Területi Választmánya
A 2011. június 8-án Alsóbodokon megszervezett oktatási konferencián a Nyitrai
járás alapszervezetei kinyilvánították szándékukat, hogy megalapítsák az SZMPSZ
Nyitrai Területi Választmányát. A választmány ügyét Hajtman Béla, Nagy Lehoczky
Zsuzsanna és Šonkoľ Zoltán, illetve Balla István intézi.
A szervezet taglétszáma 66. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Karán 34 (22 oktató és 12 hallgató) tagja az SZMPSZ-nek. A
többi alapszervezet: Gímes, Pográny, Nagycétény és Alsóbodok.
Tevékenységek, programok:
– A 2012. március 9-én megrendezett matematikai és művészeti fesztivál előtt
a nyitrai egyetemisták a területi választmány bevonásával népművészeti
foglalkozásokat tartottak a nyitrai régió magyar tanítási nyelvű
alapiskoláiban.
– A Gímesi Alapiskola adott otthont a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny járási fordulójának.
– Csámpai Ottó szociológussal egy regionális tematikájú segédtankönyv
összeállításának a megbeszélésére került sor.
– A VIII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó területi
fordulójának megrendezése.
Hajtman Béla, elnök

Az SZMPSZ Galánta–Vágsellye Területi Választmánya
A területi választmányt 23 alapszervezet képviseli, a tagok száma 286. Berky
Angelika, Pék László, Szanyi Mária, Szetyinszky Veronika és Varga Zsuzsa szervezésében jöttek létre a szakmai összejövetelek, továbbképzések, klubestek és a diákversenyek.
Két jelentős országos program valósult meg a 2012-es évben: a Szlovákiai
Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepsége a galántai Szent István király római
katolikus templomban és 2012. november 8–9-én a már hagyományos Országos
Óvópedagógia Konferencia Galántán.
További megvalósult programok:
– A grafomotorika fejlesztése képzőművészeti tevékenységekkel címmel
szervezett akkreditált képzés, amelynek lektora Fecsó Szilárd szakelőadó volt.
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– Klubestek szervezése: Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete
és Molnár Judit, a Szabad Újság főszerkesztője (A magyarországi változások
és nemzetközi visszhangjuk), Ozogány Ernő tudománytörténész (magyarok
tudománya), Tóth Attila peredi származású kassai vállalkozó (Helytállni a
bizonytalan jövőben), dr. Hunčík Péter pszichiáter, író, közéleti személyiség
(NYELVhatárESET), Gazdag József sportújságíró (A foci, és ami mögötte van)
meghívott előadókkal.
– Az iskolák helyi versenyeinek, illetve a Negyedi MTNY Alapiskola
szervezésében a regionális Diákolimpia – Szépség, Igazság, Erő szervezése.
– Az Anyanyelv hete regionális rendezvény megszervezése a Csemadokkal
közösen, melynek keretében Zsigárdon anyanyelvi vetélkedő valósult meg a
Vágsellyei járás hat alapiskolája tanulóinak részvételével.
Szetyinszký Veronika, elnök

A Galántai Regionális Központ 2012-es évi tevékenysége
A Galántai Regionális Központ vonzáskörzetébe tartozik a Dunaszerdahelyi, a
Pozsony–Szenc és a Nyitrai Területi Választmány. Leghatékonyabb a Pozsony–Szenc
TV-vel való együttműködés.
Kiemelkedő rendezvényeink közül néhány.
– Szakmai nap két témakörben: 1. Pedagóguskompetenciák és a tanulás
minősége, előadó Barát Tibor a Szegedi Közoktatási Vezetőképző és
Továbbképző Intézet igazgatója; 2. Iskola, tanulás, kreativitás, előadó
Cseh Györgyi ügyvezető, Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szeged.
Barát Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola a fiatalokat olyan
szakmákra készíti fel, amelyek a képzés idején még nem léteznek olyan
technológiákat kell alkalmazniuk majd, amit még fel sem találtak. Mindezt
azért, hogy megoldjanak olyan problémákat, amelyekről ma még azt sem
tudjuk, hogy milyen gondokat okoz.
– Akkreditált képzés szervezése A helyi és a regionális ismeretek, értékek
átadása, valamint a helytörténeti kutatás és népszerűsítése az iskolában
címmel. A képzést előkészítette és szervezte Varga Zsuzsanna. Az előadók
Szanyi Mária, Darnai Zsolt, Farkas György, Kovács László, és Görföl Jenő
voltak.
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– A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megszervezése a Galánta –
Vágsellyei és a Pozsony – Szenci régió számára. A megmérettetésen 9
alapiskolából és 2 gimnáziumból 22 tanuló vett részt.
– Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója tiszteletére szervezte a
Felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a SZMPSZ
Galánta-Vágsellye Területi Választmánya és a Csemadok Felsőszeli
Alapszervezete a kistérség magyarul éneklő diákjai számára a “Csillagoknak
teremtője...” c. népdalversenyt, melyre hetedik alkalommal került sor.
A verseny főszervezője kezdetektől fogva Mészáros Magda, akinek
tevékenysége kiterjed a kísérőrendezvényekre és az iskola tanulóinak
bevonására is.
– A Kincskeresők VIII. – helyi értékeket kutató diákok országos
konferenciájának szervezése és lebonyolítása Dunaszerdahelyen.
– Találkozó Galántán a „2013, a kisiskolások éve” program keretében, melynek
résztvevői a régió magyar iskolába járó tanulóinak szülei, néhány alapiskola
alsó tagozatos pedagógusa, illetve Hajnal Virág és Rákóczi Krisztián, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői voltak.
Szetyinszký Veronika, elnök

Az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya
A Területi Választmány a 2012-es évben a XIX. Tavaszi Szakmai Napok programja keretében valósította meg rendezvényeit azzal a céllal, hogy biztosítsa a magyar
pedagógusok rendszeres továbbképzését, megismertesse a pedagógusokat az éppen aktuális pedagógiai kérdésekkel, témakörökkel, segítséget nyújtson mindennapos munkájukban.
A rendezvények a következők voltak:
– Intézményvezetők szakmai találkozója Kovácspatakon az érsekújvári Czuczor
Gergely MTNY Alapiskola és a Comenius Pedagógiai Intézet, a területi
választmány közös szervezésében;
– A tehetség és a tanulási zavar a digitális korban – Gyarmathy Éva (Magyar
Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete) előadása;
– Jól, jobban?! – a kreativitástól a kiégésig Stredl Terézia (Selye János Egyetem
Tanárképző Kara) előadása;
– A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny regionális és országos döntőjének
társszervezése.
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A választmány legaktívabb alapszervezetei és az általuk megvalósított programok:
– Udvard, MTNY Alapiskola – IKT-képzés és módszertani napok a
nevelőtestület részére;
– Párkány, Ady Endre MTNY Alapiskola – Őszi Szakmai Napok;
– Kürt, MTNY Alapiskola – pedagógiai dokumentáció vezetése számítógépen
– tanfolyam;
– Érsekújvár, Pázmány Péter MTNY Gimnázium – Szövegértelmezési verseny,
„Mesés szakmai nap“ az óvodával, az iskola 170. évfordulója ünnepségének
megszervezése.
Kollár Tibor elnök

Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya
Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya 2012-ben 620 tagot számlált, az
alapszervezetek száma 32. A vezetőség tagjai : Fekete Irén, Vörös Mária, Andruskó
Imre, Csintalan Zsuzsanna, Trenčík Katalin, Kolek Margit, Kurucz Jolán, Kocskovics
Gabriella, Ölveczky Árpád.
A választmány által szervezett programok a következők voltak:
– A legnagyobb szakmai rendezvényre, a Komáromi Pedagógiai Napok
megszervezésére minden év februárjában kerül sor, 2012-ben ez volt a
17. ilyen rendezvénysorozat. Az előadások kétévente különböző témakör
köré épülnek, amit gyakorlati foglalkozások kísérnek. A 2012-es évben
a kreativitás volt a központi téma, amit a „A légy kreatív!” hívó szóban
fogalmaztak meg a szervezők. A pedagógiai napok résztvevőinek magas
száma (1013) bizonyítja, hogy a jó szervezés és a szakmai építkezést segítő
témák motiválóak.
– Kihelyezett továbbképzés szervezése Budapesten, az Eötvös József Általános
Iskolában és a Hegedűs Géza Általános Iskolában.
– Márciusban 15-én koszorúzás a Klapka-szobornál, illetve a pedagógusnap
alkalmából színházlátogatás megszervezése Budapestre.
– A havi rendszerességgel ülésező pedagógusklub összejövetelei a
pedagógusok házában.
– A választmány 36 tagja vett részt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII.
Országos Találkozóján Rozsnyón, ahol 4 pedagóguskollégát tüntettek ki
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SZMPSZ-díjjal: Pálinkás Zsuzsát, Nagy Líviát, Jókai Évát és Spátay Adriannát.
Ugyanitt értékelték ki a digitális tananyagfejlesztők versenyét, ahol a
következő kollégák lettek sikeresek: Bóna Irén, Bóna Tamás, Váradi Kornélia,
Szabó Csilla, Bacskor Katalin, Darida Szilvia és Bagita Judit.
– Húsvétváró a Tarczy Lajos Alapiskolában Hetényen óvópedagógusok
és alapiskolai pedagógusok számára, illetve a XI. Területi Közgyűlés
lebonyolítása Komáromban.
– Intézményvezetők II. szakmai találkozója Kovácspatakon.
– A Jókai és kora műveltségi vetélkedő, a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál,
a Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor, valamint a Harmos Károly
Képzőművészeti Alkotótábor megvalósítása a tehetséggondozás jegyében.
– A XXI. Jókai Mór Nyári Egyetem előkészítése és lebonyolítása. A tagság
képviselete Újvidéken, a XVI. Szabadkai Nyári Akadémián, a XX. Bolyai Nyári
Akadémián, a magyarországi képzéseken, és Kassán a II. Rákóczi Ferenc
Szabadegyetemen.
– Négynapos tanulmányút megvalósítása a Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fóruma meghívására a horvátországi Drávaszögben.
– A választmány szervezésében valósult meg az Iskolavezetők Országos
Társulásának szakmai találkozója Komáromban, a pedagógusok házában.
– 13 óvónő képviselte a választmányt Galántán az Országos Óvodapedagógiai
Konferencián, 22 pedagógus vett részt a Móricz-emlékkonferencián
Rozsnyón és Sárospatakon.
A választmány pedagógus-továbbképzési programjait, közösségi rendezvényeit
és diákprogramjait rendszeresen támogatta Komárom város önkormányzata.
Fájdalmas emléket is hagy maga után 2012: Nagy Lívia, Oláh Imre és Oláh György
pedagógusok immár az égi katedráról figyelik mindannyiunk munkáját.
Fekete Irén, elnök
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Az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központja
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Regionális Pedagógiai
Központja a Szövetség Programjának és éves munkatervének megfelelően országos
és regionális szakmai rendezvényeket szervez a régióban működő oktatási intézmények dolgozói és tanulói részére.
A Komáromi Regionális Pedagógiai Központ feladatai között országos feladatok
ellátása is szerepel. Tagjaink aktívan bekapcsolódnak az SZMPSZ legnagyobb szakmai rendezvényének, a Jókai Mór Nyári Egyetemnek a szervezésébe, valamint az őszi
tanári konferenciák szervezésébe, amelynek célja az anyanyelvi kultúra ápolása nemzeti önbecsülésünk megerősítése. Regionális szinten társszervezőként működik közre a régiókban zajló őszi-tavaszi szakmai összejövetelek, valamint a legnagyobb regionális szakmai program, a Komáromi Pedagógiai Napok megvalósulásában. A diákrendezvények a tehetséggondozásra, a tanulmányi versenyek szervezésére, valamint
tematikus szaktáborok összpontosulnak.
– A Komáromi Regionális Pedagógiai Központ az SZMPSZ Komáromi Területi
Választmányával közösen szervezte a XVII. Komáromi Pedagógiai Napok
rendezvénysorozatát. Az ünnepélyes megnyitóra a Duna Menti Múzeum
dísztermében került sor. A nyitóelőadást Lénárd Sándor egyetemi adjunktus
tartotta, “Olyan tehetséges ez a gyerek – mi legyen vele?” címmel. Előadásában
a tehetséges gyerek állapot- és környezetrajzát mutatta be humorosan,
játékos formában, sok-sok gyakorlati példával illusztrálva. A megnyitót
Vadkerti Imre énekes koncertje zárta.
– A gútai Corvin Mátyás Alapiskola adott otthont a Kreatív pedagógiai játékok
című szakmai tréningnek. A képzésen a pedagógusok aktív résztvevőként
nyertek betekintést az élményalapú pedagógiába, számos gyakorlati
ismeretre tehettek szert.
– A komáromi Jókai Mór Alapiskolában került megrendezésre a Kreativitás
az ének-zeneórán c. szakmai tréning. A foglalkozást Tóth Árpád zeneszerző,
karvezető tartotta. A szakmai nap első részében 3–4. osztályos tanulókkal
gyakorlati foglalkozást tartott. A bemutató órán bemutatta, hogy milyen
módszerekkel lehet a gyerekek számára élvezetessé tenni az ének-zene
órán alkalmazott ritmusgyakorlatokat, hogy az számukra ne “unalmas
visszatapsolás” legyen, hanem kreatív, improvizatív jellegű készségfejlesztés.
A szakmai nap második részében a látottak-hallottak elemzése következett,
amelyen elhangzott, hogy a készségfejlesztésnek a tanár legkreatívabb
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tevékenysége közé kell tartoznia, hiszen minden ének-zene órán azonos
ismereteket kell különböző módon körüljárni.
– Az Abaúj–Tornai Református Egyházmegye tanulói részére Rozsnyón,
Bibliaismereti vetélkedő döntőjére került sor, 2012-ben immár harmadik
alkalommal. A vetélkedő célja, hogy a gyülekezeteknek lehetőséget adjanak
a találkozásra, ismerkedésre, eszmecserére a hitük erősítésére. A rendezvény
további célja, hogy a növendékekhez közel hozza a Bibliát s a misszió
tartalmi és lényegi formáját, a református növendékekben egészséges
identitástudatot kiformálása, mely mindig kész tisztelni a másságot, ám
szilárdan és méltán büszke a hithősökre s azoknak hitére, életművére s
mindebből készek meríteni saját hitük formáltatásához.
– Nyolcadik alkalommal került megrendezésre Komáromban a Jókai és kora
elnevezésű irodalmi-műveltségi vetélkedő országos döntője, az íróról
elnevezett alapiskolában.
– A Jókai Napok kísérő rendezvényeként került sor az V. Kaszás Attila
Versmondó Fesztiválra, aminek megszervezésében az RPK-nak a Jókai Mór
Alapiskolával közös szerep jutott.
– A nyári szünet első napjait közel 100 tanuló a pihenés helyett aktív
kikapcsolódással töltötte. Komáromban zajlott a IX. Jókai Mór Versés Prózamondó Tábor, valamint a II. Harmos Károly Képzőművészeti
Alkotótábor.
– Mintegy 300 hazai és Kárpát-medencei pedagógus részvételével
Komáromban megrendezésre került a XXI. Jókai Mór Nyári Egyetem, a
szlovákiai magyar pedagógusok legszélesebb körű továbbképzése. A
társszervező Komáromi Regionális Pedagógiai Központjának célja, hogy
minden résztvevő számára emlékezeteset, alkalmazható tudásban,
élményekben maradandót tudjunk nyújtani a képzések és a kiegészítő
programok során. A zárónapon a komáromi református templomban az
ökumenikus istentisztelet után az ének-zenei szakcsoport résztvevői a
ünnepi hangverseny keretén belül mutatták be a hét folyamán elsajátított
kórusműveket. A vizuális nevelés szakcsoport résztvevői kiállítást szerveztek
a héten elkészült alkotásokból a Duna Menti Múzeum dísztermében.
– A komáromi Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában került megrendezésre
az SZMPSZ első hivatalos akkreditált továbbképzése Kommunikációs
kompetenciák megerősítése a szlovák nyelv és szlovák irodalom oktatásában
címmel.
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Az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központ programjai nem valósulhattak volna meg pályázati források nélkül. Rendezvényeinket rendszeresen támogatta számos magyarországi közalapítvány és Komárom város Önkormányzata. Az
anyaország már több alkalommal bizonyította, hogy felelősséget érez a határon túli
magyar nyelvű oktatás sorsáért.
Jókai Tibor

Az SZMPSZ Losonci Területi Választmánya
A SZMPSZ Losonci Területi Választmánya a 2012-es évben különböző területeken fejtett ki tevékenységet. A tagság képviseli a választmányt a különböző országos
rendezvényeken (Óvodapedagógiai Konferencia). A térség óvodapedagógusai aktív tevékenységet fejtenek ki. A tagbázis megtartása és bővítése a választmány állandó céljai közé tartozik. Sajnálatos módon a 2012-es évben a tagok száma csökkent.
A választmány által megvalósított tevékenységek, programok:
– A tagság részvételének biztosítása az Iskolavezetők szekciója ülésein az
időszerű információk megszerzése céljából, valamint az országos tanévnyitó
ünnepségen.
– Interaktív tábla tanfolyamok megvalósítása;
– Tanulmányi versenyek, kiállítások megvalósítása;
– Társszervezői feladatok ellátása az INFOPROG nemzetközi és szlovákiai
magyar középiskolák számítástechnikai versenyén;
– A Diákolimpia regionális fordulóinak szervezése és megvalósítása;
– „A szórványrégiókban működő magyar tannyelvű iskolák oktatási programjának
támogatása“ pályázatban való részvétel;
– Szakmai segítség az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozója
(Rozsnyó) képzőművészeti kiállításának installálásában;
– Az Informatikai tehetséggondozó program koordinálása, műküdtetése a
diákok részére.
Tomolya Adrianna, elnök
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Az SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmánya
A választmánynak 95 tagja volt, ami 2012 novemberében 15 taggal gyarapodott.
Az óvodapedagógusokat összefogó alapszervezetbe 9 óvoda tartozik. A kisiskolák
alapszervezete is nagyon aktív.
A tagság rendszeresen részt vesz és bekapcsolódik az SZMPSZ által szervezett
programokba (nyári egyetemek, Óvodapedagógiai Konferencia, Móricz Zsigmond
Emlékkonferencia).
A választmány 2012-ben megvalósított programjai a következők:
– Interaktív tábla és programok bemutatójának megszervezése közösen a
tornaljai Kazinczy Ferencz MTNY Alapiskolával és az SZMPSZ Rimaszombati
Regionális Pedagógiai Központjával közösen;
– A hely ahol élünk – könyvbemutató, a helyi és regionális értékek tantárgy
tantervének megismerése a polgármester, a dereski alapiskola és az SZMPSZ
Rimaszombati RPK közös szervezésében – Deresk, tájház;
– Itt éltek – itt alkottak projektnap – tehetségnap közös szervezése az SZMPSZ
Rimaszombati RPK-val és a Bátkai Alapiskolával;
– Akreditált képzés megvalósítása Tornalján;
– Néphagyományok napja szervezése és megvalósítása Harkácson az óvodák
részvételével;
– Tánckoreográfia, Kovács Mária két napos gyakorlati képzésén való részvétel
Nagykaposon;
– A vezetőképzés (Módszertani Központ) beindításának megszervezése
Tornalján.
Korda Edit, elnök

Az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya
Az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya minden év márciusában a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Országos Találkozó szervezésével indítja éves rendezvényeinek sorozatát, ahogy 2012-ben is. A választmány és az alapszervezetek tagjai részt
vettek az SZMPSZ országos rendezvényein: országos tanévnyitó Galántám; Jókai
Mór Nyári Egyetem, Komárom; II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetem, Kassa;
Kárpát-medencei nyári egyetemek.
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Tevékenységek, programok:
– Megbeszélés Mičúch Ildikóval a 2012–2013-ban tervezendő, az oktatásban
érvényes jogszabályok módosítási javaslataival kapcsolatban;
– A múzeumpedagógia a neveléstudomány új ágaként vonult be a
pedagógiába. Célja és feladata, hogy a múzeumot kinyissa az iskolai
művelődésnek, hogy a múzeum tanulási környezetté váljon a maga gazdag
művelődési kínálatával. Ennek a gondolatnak a jegyében szerveződött a
Gömöri motívumok múzeumpedagógiai képzés a Rozsnyói Bányászati
Múzeumban tanítók, nevelőnők, érdeklődő pedagógusok részére.
– A Magyar Állami Operaház igazgatójának felajánlására színházi látogatás
szervezése az Operába Erkel Ferenc: Hunyadi László c. előadásra.
– Társszervezői feladatok ellátása a Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója
tiszteletére megvalósult tanári konferencián.
Tamás Erzsébet, elnök

Az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya
2012-ben az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya 12 alapszervezete 220
tagot számlált. 2011-ben újraszerveződött az óvónők alapszervezete 22 taggal, a régebbi alapszervezetekben is növekedett a tagság létszáma. Ez a gazdag és hatékony
továbbképzéseknek és az alapszervezetek elnökei kiváló munkájának köszönhető.
A területi választmány gazdag szakmai életét döntő mértékben az SZMPSZ
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja látja el. Társszervezőként jelen van a
Feledi Kistérségi Oktatási Hivatal, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a
MATEGYE Alapítvány és a választmány alapszervezetei, az alapiskolák, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, a rimacsécsi Napsugár Óvoda. 2012 célkitűzése volt, hogy a választmány a pedagógusoknak akkreditált továbbképzési lehetőséget kínáljon és biztosítson.
A választmány megvalósult tevékenysége:
– Illemre nevelés, illetve a játék jelentőse pedagógus-továbbképzés az óvónők
és a nevelőnők részére;
– Kooperatív tanulás és projekt alapú oktatás akkreditált képzések
megvalósítása (30 órás képzések, négy alkalommal);
– Kompetenciafejlesztés a magyar irodalom óráin az alap- és középiskolában
(Pethőné Nagy Csilla, Pécs) egy napos képzés a régió magyar szakos tanárai
számára;
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– Interaktív tábla és interaktív programok képzés szervezése és megvalósítása;
– Újdonság volt ebben az évben a múzeumpedagógiai és a diagnosztikai
tanóra-modell továbbképzés.
– Társszervezői tevékenység ellátása a különböző tehetséggondozó
tanulmányi versenyek regionális fordulója, országos döntője (Zrínyi
Ilona Matematika Verseny, Olvasni jó!, Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny, Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, Ovisok
regionális fesztiválja), illetve az immár hagyományos pedagógiai projekt
projektnapjának – tehetségnapjának megvalósításában (Bátka, Itt éltek, itt
alkottak – Gömör és Nógrád híres szülöttei, 2012. június 6.).
– Szervezői feladatok ellátása az országos választmány ülésein, valamint az
országos közgyűlésen.
– Tanulmányút szervezése, megvalósítása Móricz Zsigmond és Tompa Mihály
nyomában, a két kiemelkedő író, költő élete évfordulójának tiszteletére.
Bódi Katalin, elnök

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ
Az SZMPSZ Rimaszombati RPK partnerei a pedagógiai tevékenység megtervezésében és lebonyolításában a régióbeli (Rimaszombati, Losonci, Nagyrőcei, Rozsnyói)
területi választmányok voltak. Az éves tevékenységet hagyományosan a tárgyév első
napjaiban megtartott regionális tanácsülés keretében tervezzük meg, amit minden
esetben kiegészít az előző év tevékenységének alapos elemzése, értékelése. A tanácsülés résztvevői a tervezés folyamatában megfogalmazzák elvárásaikat, magukkal hozzák a kollégák véleményét, szakmai igényeit. A feladatmegfogalmazás, vállalás egy programfüzetbe rögzül, amit a régió minden alapszervezete, minden óvoda,
alap- és középiskola megkap a programok (téma, időpont, képző, fogadó iskola, felelősök) rögzítése után. Ez a tájékoztató és meghívó füzet tartalmazza az egész évi regionális és országos jellegű képzéseket, konferenciákat, tanulmányutakat, tanulmányi versenyeket.
Az SZMPSZ Rimaszombati RPK-ja fő tevékenységi területe az országos rendezvények, konferenciák (SZMPOT, Rozsnyó: közoktatási konferencia, őszi emlékkonferencia), nyári egyetemek programjainak megtervezése (Komárom: nem akkreditált 30
órás képzések; II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetem szakmai és kiegészítő
programjainak tervezése, az előadók megkeresése, kommunikáció, információk ös�szegyűjtése, továbbítása, a program megvalósítása), a rendezvények megszervezése,
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koordinálása, lebonyolítása; a tanulmányi versenyek megtervezése, füzetbe való elrendezése, a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny szervezése Csicsay Saroltával feladatmegosztásban; a beiratkozások alkalmával az ország magyar iskoláinak megszólítása (adatbázis építése), a statisztika lekérése, elkészítése, elemzése – alkotja a munka gerincét. Ezeket az országos programokat támasztja alá, gondolja tovább a régióban szerveződő pedagógus-továbbképzések rendszere.
Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja a 2012-es évben öt
alkalommal szervezett sokrétű, általában pedagógiai alapozású pedagógus-továbbképzési programot a régióban. Minden évben megszervezésre kerül a pedagógiai
projekt a projekt-, tehetségnappal egybekötve. A szakmai alkotó műhelyekben folyó
munka is hagyományosnak tekinthető, illetve az RPK szervezi a regionális tanulmányi versenyeket és egy országos verseny döntőjét is.
A tevékenységek a következők voltak:
– Interaktív tábla és programok bemutatása a tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY
Alapiskolában. A képzés célja az IKT-nak a tanulás-tanítás folyamatában
való felhasználása, ismerkedés a tábla adta módszertani lehetőségekkel
és a különböző tantárgyi programokkal. Nyolc kiadó fogadta el a felkérést
előadásra és bemutatóra. A képzésre mintegy kilencven kolléga volt
kíváncsi.
– A magyar szakos tanárok a rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium dísztermében Kompetenciafejlesztés a magyar irodalom óráin
az alap- és középiskolában címet viselő képzés résztvevőiként a tudás
használhatóvá alakításának módszereit sajátították el. Az előadó, Pethőné
Nagy Csilla az R(áhangolódás) – J(elentés) – R(eflektálás) hármasában
találta meg azt a módszert, amely segíti a tanulók személyiségfejlődését, a
kreativitást, a kritikai gondolkodás kialakítását. Ebben a módszerben kiemelt
szerephez jut a kooperatív tanulás-tanítás, a projekt mint módszerek, melyek
az ismeretszerzés szempontjából a saját tudás konstruálását, illetve a belső
motiváció kialakulását segítik.
– A régió iskoláiban kiemelt fontosságú a helyi értékekre nevelés, a táj- és a
tárgykultúra megismerése és beemelése a nevelés folyamatába a tanulók
identitásának erősítése végett. A dereski tájházban megvalósult képzés
tartalma összekapcsolódott a múzeumpedagógiával, melynek keretében a
résztvevők részesei lehetettek egy élményszerű projektnek. A képzés a maga
nemében egyedülálló volt, mert a falusi tésztadagasztás, -kelesztés, -sütés
élménye keretként fogta közre a nap tematikáját.
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– A pelsőci MTNY Alapiskola látta vendégül a Diagnosztikus tanóra-modell
vagy több szakmaiságot képzést, melynek kertében a résztvevők Monoriné
Papp Sarolta előadóval arra keresték a választ, hogy képes-e a közoktatás
intézményrendszere önmagán belül minőségi változást előidézni? Milyen
inspirációkra volna szükség ahhoz, hogy ez a változás valódi, konstruktív,
egy irányba ható és tartós eredményeket hozó változás legyen? Hol az
ajtó, hol a kijárat, melyik a megfelelő út, amelyen el tudna indulni bármely
oktatáspolitika, bármely fenntartó, a különböző iskolafokok vezetői,
pedagógusai, s amely a gyermeknek, szülőnek, szakmának, társadalomnak
egyaránt kiutat jelentene?
– A rozsnyói székhelyű Bányászati Múzeumban megvalósult
múzeumpedagógiai foglalkozás a Gömöri motívumok témakört járta körül
tárlatlátogatással, foglalkozásokkal, tojásfestéssel. Célja és feladata, hogy
a múzeumot kinyissa az iskolai művelődésnek, hogy a múzeum tanulási
környezetté váljon a maga gazdag művelődési kínálatával. A foglalkozások
kedveztek a konstruktív pedagógiai szemléletnek, a pedagógiai projektek
megvalósulásának is színteret biztosítanak. A múzeumpedagógiai
foglalkozások résztvevői a múzeumi tárgyak között élményszerűen
átélik a régió történetét, mindennapjait. A múltból építkező jelen, a
regionális ismeretek számbavétele egyaránt lehetőségként jelenik meg.
Badin Gabriella (Rozsnyó) és Ujváry Mária (Putnok) foglalkozásai élményt
nyújtottak.
– A régióban ötödik alkalommal szerveződött meg a hosszú távú pedagógiai
projekt, ami 2012-ben az Itt éltek – itt alkottak Gömör és Felső-Nógrád
neves személyiségeit kutatta fel, mutatta be méltóan a 2012. június 8-i
projektnapon Bátkában, az iskola tornatermében. A projekttel és a hozzá
kötődő projektnappal hagyomány teremtődött a régióban, ami a helyi
és regionális értékeket és a tanulói kutatást is erősíti. A projektbe a régió
12 alap- és középiskolájának mintegy 300 tanulója kapcsolódott be. A
fogyasztói „kultúra” nem kínál értékeket, értékes életmintákat, példaképeket.
Ezért fontos, hogy a tanuló közvetlen közelében fedezze azt fel, elsősorban
a családban, a helyi társadalomban. Mind az ezzel járó tevékenység, mind
maga a téma alkalmat nyújt a szülőföld, a példaképek megismerésére, a
kötődések kialakítására értékeink irányában. A projekt alkalmat nyújtott a
tantárgyi integrációra az irodalom, anyanyelv, zene, tánc, drámajáték, vizuális
nevelés, történelem, földrajz (építészet, rendezés, újságírás, esszéírás stb.)
tantárgyak keretében. Az élménydús projektnap befejezéseként minden
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résztvevő tanuló és pedagógus értékes könyvjutalomban részesült, amit
Mács József író nyújtott át a csapatoknak.
– Az RPK és a rimaszombati Csemadok Területi Választmánya két egynapos
tanulmányutat szervezett Móricz Zsigmond halálának 70., illetve
Tompa Mihály születésének 195. évfordulója tiszteletére. A résztvevők
végiglátogatták a két személyiség életútjának főbb állomásait. A
tanulmányút sikerét az együtt töltött idő és az élmény határozta meg
minden esetben.
– Az előző évek sikeres műhelymunkáinak alapján a 2012-es évben az RPK
keretében megvalósult a projektpedagógia 30 órás akkreditált képzés
fejlesztése, melynek eredményeként négy előadója van a témának. Az
előadók az SZMPSZ Jókai Mór komáromi Nyári Egyeteme képzői voltak a
nevezett témában. Műhely formájában készül A hely, ahol élünk regionális
munkáltató értékkönyv második kiadásának előkészítése, ami nagyon sok
kutatást, újrafogalmazást, kiegészítő munkát és időt igényelt. A 2012-es
debreceni képzés (Modern oktatási technikák) alapján elkezdődött Gárdonyi
Géza Egri csillagok művének feldolgozása élménypedagógiai módszerrel.
Az SZMPSZ 2012-es évkönyvének anyaggyűjtése, feldolgozása a 2012-es év
utolsó hónapjaiban kezdődött el.
– Az RPK keretében szerveződnek a regionális és az országos tanulmányi
versenyek. A Rimaszombathoz kötődőek a következők: Olvasni jó! (országos
jellegű), Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny (regionális forduló), illetve a
Zrínyi Ilona Matematikai Verseny (régiós).
– Az RPK tevékenységi körébe tartozott 2012-ben a Bethlen Gábor Alap Zrt.
koordinált nevelési-oktatási támogatási rendszer pályázati anyaga adatainak
feldolgozása is.
– A pályázatok figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása komoly feladat,
mert ezek sikeressége határozza meg az elkövetkező év tevékenységének
a megvalósítását. Az RPK mellett működő Pro Scholis polgári társulás
pályázatai teszik lehetővé az RPK gazdag tevékenységét. Honlapja
(www.proscholis.eu) tartalmazza mindazokat a tervezeteket, elemzéseket,
értékelésekt, (a tevékenység programfüzet, fotogaléria), amit az RPK
megvalósított. A munkát színesíti a Pro Scholis könyvelésének feladata is.
– A beiratkozások idején az RPK összegyűjti a statisztikai adatokat,
összehasonlító elemzést készít az eredményekről.
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– Tehetségpontot működtet (matematikai versenyekre való felkészülés, Csúsz
László), megtervezi, megvalósítja a tevékenységet.
– Az RPK félévente biztosítja az SZMPSZ OV üléseinek helyszínét.
Ádám Zita

Az SZMPSZ Kassai Területi Választmánya
Az SZMPSZ Kassai Területi Választmánya a kisebb létszámú választmányok közé
tartozik. Ennek ellenére a tagság, illetve az alapszervezetek részt vesznek az SZMPSZ
minden országos rendezvényén, konferenciáján, tanévnyitó ünnepségén, nyári
egyetemén.
A 2012-es évben a területi választmány által benyújtott két sikeres pályázata nyomán valósult meg egyrészt a helyi értékeket összefoglaló jegyzet, amit a Balázs Éva
(Torna) vezetésével megalakult történelmi szakcsoport gyűjtött össze és szerkesztett
meg “Őrtüzek fényében“ címmel. A kiadvány Kassa és Kassa-vidék történelmi nevezetességeit, ill. hagyományait örökíti meg.
A másik pályázat lehetővé tette Kovács Andrea (Ipari Középiskola, Kassa) matematikai feladatgyűjteményét tartalmazó kiadvány megszerkesztését, kinyomtatását.
A választmány tanulmányúttal egybekötött színházlátogatást szervezett Mis
kolcra. A II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetemnek, mely Kassán valósult meg, társzervezője volt a területi választmány.
Válent Katalin, elnök

Az SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmánya
A SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmánynak jelenleg 13 alapszervezete és
217 tagja van. A munkatervet betartva sikerült a tervezett rendezvényeket megvalósítani. A tagság részt vesz az SZMPSZ által központilag szervezett konferenciákon,
pedagógustalálkozókon, nyári egyetemeken.
A rendezvények áttekintése:
– Tánckoreográfia szakmai képzés az óvodapedagógusok részére
Királyhelmecen.
– A kétéves értékelő területi közgyűlés megszervezése, a tevékenység
prezentálása céljából képes beszámoló album megszerkesztése;
– A Diákolimpián való részvétel propagálása, (a nagyszelmenci tanulók sikere
asztaliteniszben: 3. helyezés);
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– A VII. Ung-vidéki és Bodrogközi Pedagógiai Napok megszervezése és
megvalósítása;
– Tanulmányút szervezése a régió pedagógusai számára Nyíregyházára, a Jósa
András Múzeum meglátogatása;
– Angol nyelvtanfolyam a kezdő pedagógusok részére;
– Az év végén a nyugdíjas pedagógusok köszöntése, az adventi találkozó
megrendezése.
Böszörményi Edit, elnök

71

72

K

épes krónika
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Az SZMPSZ szakmai társulásainak rendezvényei

QQ Óvópedagógusok konferenciája, Galánta

QQ Iskolavezetők Országos Társulásának ülése, Komárom
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozója, Rozsnyó

QQ A közoktatási konferencia résztvevői

QQ Kovács László, a Felvidéki Magyar Pedagógus-díj jutalmazottja
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QQ A közoktatási konferencia egyik szekcióülése

QQ Zárszó a pedagógusok XIX. országos találkozóján

76

Tematikus szaktáborok

QQ IX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor résztvevői

QQ II. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor – alkotás közben
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Az SZMPSZ tanulmányi versenyei

QQ Jókai és kora irodalmi és műveltségi vetélkedő – díjátadás, Komárom

QQ Az V. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál megnyitója, Komárom
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QQ Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos döntője, Érsekújvár

QQ Olvasni jó! irodalmi vetélkedő döntője, Rimaszombat
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QQ Kárpát-medence földrajza, országos döntő, Gúta

QQ Sajó Károly Környezetvédelmi csapatverseny döntőjének résztvevői, Gúta
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QQ A diákolimpia résztvevői Dunaszerdahelyen

QQ Képzőművészeti verseny díjátadása a Diákolimpián
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QQ Kincskeresők VIII. diákkonferencia kiértékelése, Dunaszerdahely

QQ TUDOK 2012, Dunaszerdahely
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QQ Itt éltek – itt alkottak pedagógiai projekt résztvevői, Bátka
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SZMPSZ Nyári Egyetemek

QQ XXI. Jókai Mór Nyári Egyetem ünnepi megnyitója, Komárom

QQ Foglalkozás az egyik szakcsoportban
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QQ Záró rendezvény, ünnepi hangverseny

QQ II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetem résztvevői, Kassa
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QQ Szepességi tanulmányút
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Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója

QQ Az ünnepi tanévnyitó résztvevői

QQ Iskolába induló kisdiákok
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Móricz Zsigmond Elmékkonferencia

QQ A konferencia résztvevői, Sárospatak

QQ Bandika, Móricz Zsigmond első fia születésének anyakönyvi bejegyzése, Rozsnyó
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Az SZMPSZ területi választányai és Regionális Pedagógiai
Központjai szakmai tevékenysége

QQ Kulcsár Tibor Vers és Prózamondó Verseny, Pozsony–Szenc TV szervezésében

QQ Mit tudok a gyakorlatban – szakközépiskolások vetélkedője, Dunaszerdahely
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QQ A Zoboralji Magyarok Kerekasztalának fóruma

QQ Szakmai nap Galántán a TV szervezésében
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QQ Hunčík Péter előadásának résztvevői, Galántai RPK szervezésében

QQ Tavaszi szakmai napok Érsekújvárban
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QQ XVII. Komáromi Pedagógiai Napok megnyitója, Komáromi TV

QQ Pedagógus-továbbképzés a Komáromi RPK szervezésében
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QQ Szakmai nap a Losonci TV szervezésében

QQ Helyi értékek Deresken, Nagyrőcei TV
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QQ Szakmai rendezvény a Rozsnyói TV szervezésében

QQ Kompetenciafejlesztés a magyar irodalom óráin, Rimaszombati TV
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QQ Szakmai nap, digitális tananyagfejlesztés, Rimaszombati RPK

QQ Vers és prózamondó verseny diákoknak a Kassai TV szervezésében
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QQ Szakmai továbbképzés a Tőketerebesi TV szervezésében
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Villanytelep u. 2.
P.O.BOX 49.
94501 Komárno 1
Tel.: 035 / 77 14 755
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