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M egszoktuk már, hogy a kormányvál-
tással együtt jár az oktatás hol ki-

sebb, hol nagyobb átalakítása. Nincs ez 
másképpen most sem, hiszen elég csak a 
készülő új köz- és felsőoktatási törvény-
re gondolni. Csakhogy a nagy ívű elkép-
zelések megfogalmazói gyakran elfeled-
keznek a hétköznapok szorító gondjainak 
enyhítéséről. Például a gyerekek testi és 
szellemi harmóniájáról, vagy a pedagógu-
sok megbecsülésének fontosságáról. Er-
ről is szót ejtünk a helyettes államtitkárt 
bemutató cikkünkben.

– Többnyire családi, pedagógusi minta alap-
ján lesz valaki tanár. Az Ön esetében melyik volt 
a meghatározóbb?

– Noha felmenőim számosan pedagó-
gusok, én Tárnoki Éva általános iskolai 
irodalomtanáromnak köszönhetően let-
tem tanár.

– Hogyan, mivel volt képes ennyire megba-
bonázni egy tizenéves gyereket a tanára?

– Élvezettel és hatásosan tanított, fon-
tos dolgokkal foglalkozott és nyitott egyé-
niségként a világ szépségeit tárta elénk, 
elém. Figyelte, tudta melyik gyereknek mi-
re nyílik a szeme, mire érzékeny a füle. Ész-
revette, hogy a szüleimmel gyakran járok 
színházba, és a darabokról kritikákat íra-
tott velem. Nem voltak ezek komoly, ala-
pos, elemző írások, de számomra nagyon 
jelentősek. Később, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Apáczai Csere János Gya-
korló Gimnáziumában tovább erősödött 
bennem a magyar irodalom, a tanári pá-
lya szeretete, és kiegészült a latin nyelv-
hez, kultúrához való vonzódással. Érett-
ségi után az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen, magyar–latin szakon tanul-
tam, majd a magyart idővel ógörög–levél-
tár szakra váltottam. Nyelvtanári diplomá-
mat 1991-ben, a levéltárosit pedig egy év-
vel később vehettem át. Tanítani 1991-ben, 
a Németh László Gimnáziumban kezdtem, 
ahol Hoffmann Rózsa volt az igazgató. Ve-
le együtt kerültem a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemre 1998-ban, ahol a pedagó-
giai intézetet vezettem, és szintén vele ér-
keztem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
ba is tavaly.

– Dolgozott a közoktatásban, részt vett a ta-
nárképzésben, de munkája kötődött-e valamilyen 
szálon az oktatás irányításához?

– Ami az oktatás tartalmát illeti, több 
szálon is. Tagja voltam az én szakterülete-
met érintő kerettanterv készítő bizottság-
nak, részt vettem az érettségi követelmé-
nyek kidolgozásában, és a Keresztényde-
mokrata Néppárt oktatási szakbizottságá-
nak munkájában is.

– Nem meglepő, ha határozott elképzelése 
van az oktatás fejlesztéséről egy helyettes állam-
titkárnak. Ezek nagy része már nyilvánosságra 

került, de például a nevelés erősítéséről, vagy a 
pedagógusok társadalmi elismertségének növe-
léséről szívesen vennék véleményét olvasóink. 

– Kezdjük azzal, hogy nem elképzelé-
sem, célom van, hanem elképzeléseink, 
céljaink vannak. A minisztérium oktatás-
sal foglalkozó vezetői mind pedagógusok, 
tanítottak hosszabb-rövidebb ideig, és azo-
nos elképzelések szerint, ugyanannak a 
célnak az eléréséért dolgoznak. Nem a po-
zíció vonzott bennünket, hanem az okta-
tás jobbításának a lehetősége, a közös aka-
rat. Ami a nevelés megerősítését illeti, so-
kan megkérdezik tőlünk, hogyan kívánjuk 
megvalósítani a gyakorlatban. Abban álta-
lában nagy az egyetértés, hogy az oktatás 
jogilag jól szabályozható, eredménye mér-
hető, és még abban is, hogy a nevelés az 
oktatás eszköze. Tapasztalatom szerint azt 
sem vitatja a szakma, hogy több gondot 
kell fordítani a tanulók nevelésére, jellemé-
nek formálására, viselkedésének alakításá-
ra. Megkockáztatom, nézetkülönbség ab-
ban sincs, hogy a nevelés legjobb színtere 
a tanításon kívüli időre szervezett foglalko-
zás. Azokra a nagy hagyományú tanfolyam-
okra, szakkörökre, kirándulásokra, szín-
ház- és múzeumi látogatásokra gondolok, 
amelyek erősen visszaszorultak az utób-
bi években. Szeretnénk újra életre kelte-
ni  ezeket a nevelési szempontból fontos 
programokat. De legalább ilyen fontos az 
erkölcsi, etikai értékek, az emberi méltó-
ság, a keresztény értékek megismertetése 
a gyerekekkel. Kétségtelenül időigényes és 
fáradságos munkáról van szó, mely ráadá-
sul tanításon kívül hárul a pedagógusra. 

– Arra a tanárra, akinek a megbecsültsége, a 
fizetése igen alacsony. Miképpen próbálnak ezen 
változtatni?

– A pedagógusok megbecsültségét 
min denképpen növelni kell. A munka fon-
tosságát a jövedelemben is elismerő válto-
záshoz először elő kell teremteni a pénz-
forrást, másodszor pedig el kell dönteni, 
hogy rövid, vagy hosszú távra szóló meg-
oldást akarunk. Húszezermilliárdos ál-
lamadósság mellett csodával határos len-
ne több pénzt szerezni az oktatásra. Az 
idei évben már az is nagy eredménynek 
számít, hogy a tavalyi szinten marad az 
oktatás finanszírozása. Ugyanakkor érzé-
keljük, hogy a kormány fontosnak tartja 
mind a nevelés erősítésének, mind a pe-
dagógusok helyzetének javítását. Belátha-
tó időn belül, ha az ország helyzete meg-
engedi, akkor a jelenlegi szándéknyilat-
kozaton túl, az ehhez szükséges pénzt is 
biztosítani fogja. A szakszervezetek, a ta-
nárok egy része a rövid távú megoldások-
ra hajlik. Nem meglepő, hiszen a százhet-
venezer pedagógus többsége közelebb áll 
a nyugdíjhoz, mint a pályakezdéshez. Ne-
kik a mára, a holnapra szóló megoldás len-
ne kedvezőbb. Viszont az azonnali intéz-
kedések (óraszámok csökkentése, fizetés-
emelés) rendszerint jóval többe kerülnek, 
és nem oldják meg az alapproblémákat. 
Gondoljon a pedagógusok ötvenszázalé-
kos béremelésére nyolc évvel ezelőtt. 
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Uniós konferencia 
a kisgyerekkori nevelésről
Ahogy Magyarországon, úgy az Európai 
Unióban is prioritás a kisgyerekkori neve-
lés. Kutatási adatok bizonyítják, hogy meny-
nyivel jobban teljesítenek azok, akikkel 
óvodás koruktól kellően törődnek, akik ré-
szesülnek megfelelő fejlesztésben. Közöt-
tük kevesebb az elkallódott ember. Mind-
erről Hoffmann Rózsa oktatásért felelős 
államtitkár beszélt azon az uniós konferen-
cián, amelyet a kisgyerekkori nevelés fon-
tosságának szenteltek. 

A magyar uniós elnökség első nagysza-
bású, kétnapos rendezvényére Budapest-
re látogatott Androulla Vassiliou oktatá-
sért felelős EU-biztos, az OECD, az Európai 
Bizottság küldöttei, valamint harminc or-
szág mintegy kétszázötven képviselője. Az 
államtitkár hangsúlyozta, hogy különböző 
szakpolitikák (oktatás, egészségügy, szoci-
ális terület) együttműködése szükséges a 
feladat ellátásához. A romákat érintő kis-
gyerekkori programokra vonatkozó újság-
írói kérdésre válaszolva annyit mondott: 
a téma minden kisgyereket érint, így a ro-
mákat is. A közoktatási törvénytervezet-
ben több, ehhez kapcsolódó ajánlás szere-
pel, illetve köztudott, hogy a kormány átfo-
gó roma stratégia kidolgozására készül az 
EU-elnökség ideje alatt. 

Az Unió célja, hogy 2020-ra a jelenle-
gi 14 százalékról 10-re csökkentse az isko-
lából kimaradók arányát, és elérjék, hogy 
az óvodáskorúak 95 százaléka részesüljön 
megfelelő színvonalú kisgyerekkori neve-
lésben – mondta az EU-biztos. Ez alapja a 
későbbi eredményes tanulásnak, a felzár-
kóztatásnak, megkönnyíti a boldoguláshoz 
való utak megtalálását, elősegíti az élet-
hosszig tartó tanulásra való készséget. A 
képzettebb ember egészségesebb életmó-
dot folytat, és magasabb minőséggel van 
jelen a munkaerőpiacon, tehát az országok 
számára gazdasági szempontok miatt is jó 
befektetés a koragyermekkori nevelés fej-
lesztése. 

Elhangzott: a konferencia javaslatai be-
épülnek egy koncepcióba, amelyet az uni-
ós miniszterek májusi brüsszeli konferen-
ciáján fogadnak majd el. –st–

Könyvtárfejlesztés
A Magyar Táncművészeti Főiskola 2011 
januárjában elindította könyvtárfejleszté-
si projektjét, amely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
„A táncművészet és a tudomány szolgála-

tában. A Magyar Táncművészeti Főisko-
la könyvtári szolgáltatásainak fejleszté-
se” projekt célja a főiskola könyvtári szol-
gáltatásainak fejlesztése, a használók igé-
nyeinek figyelembevételével kialakított új 
könyvtári terekben.

A projekt keretében a főiskola Co lum-
bus utcai campusán belül új épületbe köl-
tözik a könyvtár, ahol olvasótermet, kuta-
tásra, elmélyült munkára alkalmas kuta-
tóhelyeket alakítanak ki, és biztosítják az 
internethasználatot. A táncművészeti terü-
let speciális igényeinek és az országos lelő-
hely-nyilvántartás elveinek egyaránt meg-
felelő, az országos könyvtári projektekkel 
összehangolható nyilvántartást vezetnek 
be. Ezáltal elektronikusan elérhetővé válik 
a könyvtár teljes katalógusa.

Interaktív könyvtári portált alakítanak 
ki. Ezen egyes szolgáltatások 24 órán át az 
olvasók rendelkezésére állnak.

Az Európai Unió és a magyar állam által 
nyújtott támogatás összege: 23 182 96 Ft.

354 pályázat érkezett 
a TÁRS-programra
Sikeresnek értékeli az oktatási államtitkár-
ság az önkéntesség gyakorlati kipróbálását 
célzó TÁRS-programot. A pályázat kereté-
ben a diákoknak lehetősége nyílik arra, 
hogy az önkéntességet a gyakorlatban is 
kipróbálják, s tudatos, felelősségteljes ak-
tív állampolgárrá váljanak. Az oktatási kor-
mányzat hosszú távú célja, hogy az iskolai 
közösségi szolgálat beépüljön az érettségi 
rendszerbe. Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár januári nyilatkozata szerint legko-
rábban 2014-től lehet az érettségi vizsgára 
bocsátás előfeltétele az önkéntes munka.
 

Tízezer új pedagógus-álláshely
Ingyenes tehetséggondozó oktatással és a 
lakóhelyükön is igénybe vehető kollégiu-
mi ellátással segítené a hátrányos helyzetű 
gyerekek iskolai felzárkóztatását az új köz-
oktatási törvény koncepciójának átdolgo-
zott változata. A jelenleg közigazgatási 
egyeztetés alatt álló változat szerint első 
osztályban is lehet majd buktatni, a szak-
középiskolákban pedig két érettségi tár-
gyat szakmai vizsgákkal kell majd kiválta-
ni. Számos ponton megváltozott az új köz-
oktatási törvény koncepciója a beérkezett 
szakmai javaslatok alapján. A közigazgatási 
egyeztetésre megküldött verzió kiemelt 
bérpótlékot vezetne be a különösen nehéz 
körülmények között oktató pedagógusok 
esetében.  (Forrás: Hír TV)

Beszélgetés dr. Gloviczki Zoltán 
helyettes államtitkárral
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Csaknem tíz évvel a rendkívüli nagysá-

gú béremelés után ma is a pedagógusok 
alacsony fizetéséről, a tanórán kívüli fog-
lalkozások finanszírozásának megoldat-
lanságáról beszélünk. Mi tehát a hosszabb 
távú megoldás mellett vagyunk.

– Tíz, húsz évre gondoljunk?
– Ahhoz képest, hogy az elmúlt húsz esz-

tendőben úgyszólván semmilyen előbb-
re lépés nem történt ebben az ügyben, két 
évtized sem lenne sok. De látva a kormány 
gazdaságélénkítő, szociális és egyéb intéz-
kedéseit, nyugodtan álmodhatunk nagyot, 
tervezhetünk nem túl rövid és nem túl hosz-
szú távú megoldásokat. 

– A szakma örömmel vette a mindennapos 
testnevelés kötelező tételének tervét. Viszont azt 
is szóvá tette, hogy évről évre nő a testnevelés-
ből felmentett, a gyógytestnevelésre utalt, és fő-
ként a rossz testtartású tanulók száma. Lehet-e 
harmóniát teremteni az oktatás és a nevelés kö-
zött a nevelésben oly fontos szerepet játszó test-
nevelés mellőzésével?

– Nem lehet. Sokan érvelnek azzal, 
hogy az ő idejükben a testnevelésből fel-
mentett tanuló ritka volt, mint a fehér hol-
ló. Én is túlzottnak tartom a felmentések 
számát, de negyven, ötven évvel ezelőtt 
diszlexiások se voltak. Persze hozzáten-
ném, nem is tudtuk diszlexiás-e az írás-
ból, olvasásból megbukott gyerek. Vala-
hogy így vagyunk a testnevelésből fel-
mentettekkel is. Erre most van lehetőség, 
és vannak, akik élnek vele. Bizonyos társa-
dalmi szemléletet is tükröznek a felmen-
tések, ugyanis a szülőnek könnyebb beír-
ni gyereke ellenőrzőjébe a felmentés kéré-
sét, mint megmagyarázni neki a mozgás, 
a rendszeres testedzés, az egészség meg-
őrzésének fontosságát. Kiváltképpen ak-
kor, ha a szülő sem mutat jó példát. Egyéb-
ként a szülő valóban csak kérhet, ugyanis 
mind a felmentés, mind a könnyített vagy 
gyógytestnevelésre utalás kizárólag az or-
vos jogköre. Helyette senki, a testnevelő 
tanár se gyakorolhatja ezt a jogot. Egyéb-
ként az orvos még a gyógytestnevelésre 
utalt gyereknek is ajánlhatja a testnevelés-
órán való részvételt.

– Az Ön életében milyen szerepe van a sport-
nak?

– Iskolás koromban nagyon szerettem a 
testnevelésórákat, a sportfoglalkozásokat. 
Kivéve a szertornát középiskolában. Ma is 
rendszeresen sportolok.

– Azt mondják, minden jó tanárnak van vala-
milyen hobbija, amit legtöbbjük a tanítványaival 
is megszerettet. Az Ön hobbija?

– A bűvészkedés, 1984 óta vagyok hiva-
tásos bűvész. Mielőtt megkérdezné, mon-
dom, hogy elfoglaltságaim megakadályoz-
nak fellépések vállalásában.

Novák Gábor

A szolnoki Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola hétszázhúsz tanulója kö-

zül nyolcvanhatan szorulnak gyógy test ne-
ve lés re. Szerencsésnek mondható a helyze-
tük, mert az iskolának van gyógytestnevelő 
szakembere, aki helyben, az iskolában, 
plusz órában foglalkozik velük. (Buda-
pesten például, tanítási idő után, kerületi 
központokba járnak a gyerekek gyógytor-
nára.) Egyébként iskolaorvos, háziorvos 
dönti el, hogy melyik gyereknek kell köny-
nyített vagy gyógytestnevelés foglalkozá-
son részt vennie. Ezzel nincs is gond. Az-
zal már igen, hogy, a gyógytornára utaltak 
többsége gyakran a tornapadon ülve nézi 
végig osztálytársai órarendi testnevelés-
óráit. Ha a tanár a nagyon egyszerű, köny-
nyebb gyakorlatokba be akarja vonni őket, 
az orvosi szakvéleményre hivatkozva tilta-
koznak, noha a tanárok akár külön, rájuk 
szabott gyakorlatokat végeztetnének ve-
lük. Szappanos Józsefné igazgató szerint 
a könnyített testnevelésre utaltak általá-
ban szívesen, gond nélkül kapcsolódnak 
be az órarendi munkába, hiszen a testne-
velő tanár tudja, mennyire lehet megter-
helni, mely gyakorlatoktól kell óvni őket. 
Ugyan így tudja a gyógy testnevelésre utal-
tak esetében is, de ők nem mindig hajlan-
dók a munkába bekapcsolódni.

– A gyerekek vagy a szülők tiltakozása erő-
sebb, egyáltalán van-e szülő, aki gyereke kétféle 
testnevelésen részvételét nem tartja jónak?

– Sajnos van, pedig a gyógytestnevelésre 
utalt gyerekek legtöbbje nyugodtan mo-
zoghatna a rendes testnevelésórán is, hi-
szen tanáraink szakképzettek, tisztában 
vannak a gyógyító mozgásformákkal, a 
gyerekek képességeivel, betegségeivel. Az 
Egészségügyi Világszervezet kimutatta, 
hogy korunk betegsége a túlsúlyosság. A 
mi tanulóink tíz százaléka túlsúlyos. Legin-
kább a mozgásszegény életmód miatt. Per-
sze az okos szülő, bízva a szakemberben, 
örül, ha gyógytestnevelésre utalt gyereke a 
rendes tornaóra egyes részeibe bekapcso-
lódik, ugyanis tudja, az elhízás legjobb el-
lenszere a mozgás.

– Volt már vita a szülővel ilyen ügyben?
– Volt. Egyiket sikerült meggyőzni a 

mozgás ártalmatlanságáról, a másikat nem. 
Sokan nem hiszik el, hogy a mozgáshiány 
nemcsak a test, az izomzat, az izületek, ha-
nem az intellektus fejlődésére is rossz ha-

tással van. Örülni kellene annak, hogy a 
gyógyító mellett az órarendi testnevelésen 
is mozoghat a gyerek.

– A könnyített testnevelést igénylőkkel, illet-
ve a szüleikkel is van gond?

– Nincs. Ezek a gyerekek a tanórai fog-
lalkozásokon is részt vesznek, könnyített 
módon, a szüleik pedig általában örülnek 
ennek.

Néhol a szolnoki iskolánál nagyobb 
problémát okoz a gyógytestnevelés értel-
mezése. Főként azért, mert másként véle-
kedik róla az iskolaorvos, mint az igazgató 
és a fenntartó oktatási referense. Ugyanis 
az iskolaorvos a gyógytestnevelésre utalt 
gyerekeknek, a különóra mellett kifejezet-
ten javasolja a testnevelésórákon való rész-
vételt is. Okkal, hiszen az előbbi foglalko-
záson egyéni problémákkal foglalkozik a 
szakember, az utóbbin pedig az egészsé-
ges testi, lelki fejlődés megalapozásával. Ez 
az álláspontja az iskola igazgatójának, sőt 
tantestületének is. Ámde a referens köti az 
ebet a karóhoz: a gyógytestnevelésre utalt 
gyerek nem vehet részt más testnevelési 
foglalkozáson, erre nem is kötelezhetők.

Még a Művelődési és Közoktatási Mi-

nisztérium (a 90-es évek első fele) ho-
zott egy döntést ebben a kérdésben, ide-
vágó rendelete értelmében a mozgás-
szervi, belgyógyászati stb. elváltozás mi-
att sajátos, az állapotát figyelembe ve-
vő foglalkozást kell tartani a gyereknek a 
gyógytestnevelésórán. Hozzáteszi a jogsza-
bály alkotója, hogy a tanuló orvosi javaslat-
ra testnevelésórán is részt vehet. (Úgy lát-
szik, a hivatal embere máshol sem minden-
ütt ért egyet az orvos javaslatával.) Nyilván 
az a meggondolás áll a feltételes módban 
fogalmazó rendelet szövege mögött, hogy 
egy gyógytestnevelésre utalt gyermek szá-
mára a tanrendbe illesztett testnevelésóra 
megterhelése túlzott lehet, tart a rendelet 
az órarendi testnevelésórán bekövetkező 
esetleges bajtól. Mi van, ha tornaórán rosz-
szul lesz a gyógytestnevelésre utalt gyerek? 

Ezt senki se kívánja, legkevésbé a testne-
velő tanár vagy az igazgató. (Mellesleg a leg-
több testnevelő egyben gyógytestnevelő 
is.)  Egy biztos, legnagyobb felelősség az 
orvosé, aki a gyógyító mellett javasolja a 
gyereknek az általános mozgást is. Higy-
gyük el neki, hogy ért a szakmájához, tud-
ja, mit csinál.  N.  G.

Modernizálódó tanárképzés 
Debrecenben
Interaktív táblákkal, szavazó- és fe lel te-
tőgépekkel bővíti eszközparkját a Deb-

receni Egyetem Neveléstudományi In-

tézete. A fejlesztéstől azt várják, hogy az 
eddiginél korszerűbb ismeretekkel felvér-
tezve hagyják el az iskolapadot a leendő 
tanárok. A programban a Nyíregyházi Fő-

iskola és a debreceni Kölcsey Ferenc Re-

formátus Tanítóképző Főiskola is részt 
vesz. (Forrás: dehir.hu)

Több gyereket írattak be 
a magyar iskolák 
első osztályába
A szlovákiai komáromi járásbeli Gútán 

idén több gyereket írattak be a magyar is-
kolák első osztályába, mint tavaly. A szlo-
vák iskolát viszont kevesebb gyerek válasz-
totta. A beiratkozást megelőzően sorra zaj-
lottak az iskolanépszerűsítő programok, 
valamint a magyar alapiskolákat propa-
gáló rendezvények. Az egyes iskolai intéz-
mények nyitott napokat tartottak, hogy a 
szülők betekintést nyerhessenek az isko-
lák életébe, valamint mindhárom gútai 
alapiskola farsangváró foglalkozást is tar-
tott, melynek keretében álarcokat készí-
tettek, farsangi mulatozást tartottak, fán-
kot sütöttek és különböző kézműves fog-
lalkozásokkal szórakoztatták a gyerekeket. 
Talán ennek is köszönhető, hogy a ma-
gyar iskolákba idén 81 gyereket írattak, 
míg tavaly csak 73 elsős volt. A Corvin 
Mátyás Alapiskolába 24 elsős jelentkezett, 
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába 37, míg 
a Nagyboldogasszony Egyházi Alapisko-
la szeptembertől 20 kisdiákkal kezdheti 
meg a tanévet. A város egyetlen szlovák 
iskolájába, a Ján Amos Komensky Alap-
iskolába 26 gyereket írattak szüleik, ami 
csökkenés a tavalyi 32-höz képest. 

(Forrás: hír tv)

Egyházi romastratégia
Oktatás és pasztoráció a hazai cigány-
ság körében címmel konferenciát szer-
vezett a Katolikus Pedagógiai Szervezé-

si és Továbbképzési Intézet Budapesten, 
2011. február 14-én. A konferencia beve-
zető előadásában Székely János püspök 
átfogó képet adott a hazai cigányság is-
kolázottsági helyzetéről. Az általános, kö-
zép- illetve felsőfokú iskolát végzett ro-

mák aránya messze elmarad az országos 
átlagtól, de e tekintetben – mutatott rá 
a cigánypasztorációért felelős püspök –, 
európai viszonylatban, hazánkban a leg-
jobb a helyzet. A püspök szerint a kato-
likus egyház segíthet abban, hogy a cigá-
nyokban helyes, hiteles identitás alakul-
hasson ki. Dúl Géza cigánypasztorációs 
szakember szerint a probléma gyöke-
re a cigányok és a nem cigányok kapcso-
latának hiányában van. Mint mondta, a 
cigánypasztoráció lényege az, hogy a pa-
pok és a világi segítők együtt, egyszerre 
kétfelé, a cigányok és nem cigányok irá-
nyába hatnak. A két fél önkéntes együtt-
működését pedig az evangéliumból faka-
dó testvéri kapcsolattal jellemezte. 

A konferencián az esztergomi Temes-

vári Pelbárt Ferences Gimnázium igaz-
gatója, Tokár János beszámolt az elsősor-
ban fiatal cigány felnőttek felzárkóztatása 
céljából indított bajnai esti iskola eddigi 
tapasztalatairól. Elmondta, hogy a diákok 
között vannak olyan hallgatók, akik az ál-
talános iskolában többször is megbuktak, 
vagy felzárkóztató képzés során szerezték 
meg az elemi végzettséget, a felnőttokta-
tásban azonban tisztességgel megállják a 
helyüket. Az igazgató szerint az eddigi is-
kolai sikertelenségek oka az iskolától, ta-
nulástól való félelmükben és a motiváció 
hiányában keresendő. Fontosnak tartotta 
azt is elmondani, hogy a ferences és világi 
tanárok törekvéseikért szeretetet, figyel-
mességet, teljes elfogadást, őszinteséget 
kapnak viszonzásul a diákoktól.

(Forrás: C-press)

Megéri tanulni: 
a diplomások magasabb 
jövedelemre számíthatnak
Megéri tanulni, mert diplomával jóval töb-
bet lehet keresni – derül ki a Fizetések.hu 

bérfelméréséből. A Fizetések.hu munka-
társai legutóbbi kutatásukban ehhez kap-
csolódóan azt vizsgálták, milyen jövedel-
mekre számíthatnak a munkaerőpiacon 
a különböző szintű iskolai végzettséggel 
rendelkező álláskeresők. Az eredmények 
alapján egyértelmű, hogy megéri tanulni. 
A Workania internetes állásportál közle-
ménye ismerteti: a portál által működte-
tett Fizetések.hu internetes bérfelmérés-
be bevont közel 80 ezer önkéntes adatai 
alapján kiszámított átlagok szerint az alap-
fokú végzettséggel rendelkezők bruttó át-
lagos jövedelme 130 ezer forint. Főisko-

lai diplomával ennek több mint dupláját, 
átlagosan 277 ezer forintot lehet keresni 

havonta, egyetemi végzettséggel pedig át-
lagosan közel háromszorosát, bruttó 344 
ezer forintot. A posztgraduális végzett-

séggel is rendelkezők átlagos havi jövedel-
me bruttó 453 ezer forint.

A szakmunkásképzők volt diákjai át-
lagosan bruttó 142 ezer forintot, az érett-

ségizettek 166 ezer forintot visznek haza. 
Az OKJ-végzettséggel rendelkezők átlagjö-
vedelme bruttó 165 ezer forint.

Az egyetemi végzettséggel rendelke-
zők a legmagasabb fizetést a telekom-
munikáció területén várhatják, itt 523 
ezer forint az átlagbér. A legalacsonyabb 
a diplomások bére az egészségügyben 
(261 ezer forint átlagjövedelem), az alsó, 
közép, és felsőoktatási intézményekben 
(195 ezer forint) és a művelődési közpon-
tokban (182 ezer forint).

A gépiparban a havi átlagfizetés 401 
ezer forint, az autóiparban bruttó 389 
ezer forint. Az állami szervek alkalmazot-
tai átlag 325 ezer forintot keresnek. 

(Forrás: www.hvg.hu)

Egyre többet isznak 
a fiatal lányok
Figyelmeztető mértékben megnőtt azon 
tinilányok száma, akik fizikálisan agresszí-
vak és szabadszájúak az iskolában, illetve 
otthon is. Egyre több és több lány fogyaszt 
túlzott mértékben alkoholt, és vesz fel 
fiús viselkedésmintákat. A zavaró divat-
ra egy brit szervezet hívta fel a figyelmet, 
amely a növekvő számú kontrollálatlan és 
agresszív fiatal lányokkal foglalkozik. 

Egy angliai szülő beszámolója szerint 
a lánya, mivel a szülő nem volt hajlandó 
egyik reggel elvinni az iskolába, és cigit 
venni neki, dühbe gurult, kidobált min-
dent a konyhaszekrényből, betörte az 
üveget, és kitépte a törülközőtartót a fal-
ból. A pszichoterapeuta szerint egyre in-
kább szociálisan elfogadottá válik a fiatal 
lányok számára, hogy így vezessék le a ha-
ragjukat.

A brit Mental Health Foundation mun-
katársa szerint a lányok sok modernkori 
kihívással néznek szembe, ami a düh-
problémákhoz vezethet. A lányoknak a 
problémák újgenerációs potenciális ki-
váltó okaival kell szembenézniük, mint 
például a fiatalkori szexualitás, reklámok 
tömkelege, alkohol, visszaélés, és néhány 
régóta létező gonddal is, mint a molesztá-
lás és a család szétszakadása. Ezen dolgok 
mindegyike lehet a harag kiváltója.

Megoldásként több dühkezelési útmu-
tatást javasolnak az iskolákban. 

(Forrás: www.kamaszpanasz.hu)



„Az a becsületes, ha a pedagógusoknak elmondjuk, 
hogy nem tudjuk duplájára emelni a bérüket”
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hon a munkaerő-struktúra átalakítása lenne 
a megoldás.

Semjén András, az MTA Közgazdaság-
tudományi Intézetének munkatársa az 
oktatásfinanszírozás külföldi példáit mu-
tatta be. A közoktatási törvénytervezetben 
szereplő elképzelések kapcsán elmondta: 
a központi bérfinanszírozás hatékonysági 
problémákat vet fel, míg a minőségi skála 
rugalmatlan. 

A tervezet szerint a pálya végén 
kevesebbet kapnak
Varga Júlia, aki szintén az MTA KTI kuta-
tója azt ismertette, miben teljesen eltérő a 
tervezet diplomás bérnövekedési grafikon-
ja azoknak az országoknak a mutatóitól, 
ahol sikeres az oktatás rendszere: nálunk 
nem magas a pályakezdők bére, és a mun-
kavégzés vége felé emelkedik meredeken a 
jövedelem. A tervezet logikája alapján pró-
baszámítást végzett a 2009-es adatokkal. 
Eszerint a bérek az első három évben kö-
rülbelül ugyanolyanok lennének, mint je-
lenleg, utána kevesebbet kapnának a taná-
rok, ezután a 8–20 évig terjedő munkavi-
szony alatt lenne bérnövekedés, de a követ-
kező években már, ugyan kismértékben, de 
kevesebbet kapnának a pedagógusok, mint 
akik jelenleg több mint húsz éve dolgoznak 
a pályán. Kivétel a mester és a kutatótanár. 

A tervezet szerint tehát növekszik a fog-
lalkoztatottság, és a pályakezdők helyzete 
nem javul, de ez sem lesz finanszírozha-

tó – hangsúlyozta az előadó.
Csapó Benő, a Szegedi Tudományegye-

tem tanára a tehetséges fiatalok pályára 
vonzását emelte ki mondandójában. Meg-
említette ugyanis, hogy az elmúlt évben 
Szegeden egyetlenegy jelentkező sem volt 
környezettan, kémia, fizika, latin, média-
ismeret és pedagógiatanár szakra, de an-
goltanárnak is csak öten indultak. Vélemé-
nye szerint kétszer ennyi tanító képzésére 
lenne szükség, ugyanakkor elég lenne 4–5 
képzőhely, a mesterszintű szakokból keve-
sebb, de modernizálni kell az egész képzést.

Falus Iván, az Esterházy Károly Főisko-
la tanára, a Tanárképzők Szövetségének ve-
zetője egy öt éve zajló kutatást ismertetett, 
ami azt vizsgálta milyen kompetenciákra 
van szükség a pedagóguspályán. Eredmé-
nyeik alapján kidolgozták az előmenetel 
szempontjait, és azok jól illeszkednek az 
oktatási kormányzat tervezetében szerep-
lő szintekhez. 

A hozzászólók hiányolták a tervezetből, 
hogy az nem foglalkozik az oktatásban 
most dolgozó ötven felettiek érdekeivel, 
az iskolavezetők helyzetével, továbbképzé-
sével, azzal, hogy az mitől lehetne vonzó.  

–st–
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nár, aránytalanul sok adminisztrációs mun-
ka, nincs kisegítő szakember. A megoldás: 
több pénz vagy a rendelkezésre álló összeg 
újraosztása, de az előbbire most nincsen le-

hetőség – hangsúlyozta Pokorni.
2008-ban az állami támogatás 49,5 szá-

zalékát fedezte a költségeknek, 2009-ben 
45–46 százalékát, ennek emelése lenne a 
cél. Ugyanakkor fontos a méltányos finan-
szírozás, ami a perifériára szorult térségek, 
intézmények nagyobb arányú támogatását 
jelenti. 

A Fidesz oktatáspolitikusa kijelentet-
te: az a becsületes, ha a ma dolgozó 170 
ezer aktív pedagógusnak elmondjuk, hogy 
nem tudjuk duplájára emelni a bérü-

ket. Magyarországon egy tanárra 10 gye-
rek jut, míg az OECD-országokban átlago-
san 16. Ha itthon ugyanannyi gyereket ta-
nítanának, akkor a meglévő források 70 
százalékos béremelést tennének lehető-
vé. Szerinte a pedagógusképzésben részt-
vevők számát felére kell csökkenteni és 
minőségibbé kell tenni az oktatást, amit ő 
szintén osztatlan formában képzel el. Ah-
hoz, hogy a legjobbak menjenek tanárnak 
ösztöndíjat kell adni a képzés elején. 

Pokorni a teljesítményalapú bérezés hí-
ve. Úgy gondolja a pályakezdők bérét kell 
jelentősen emelni, utána lassúbb gyara-
podás következik, majd a pálya végén óra-
számcsökkentés. Lenne egy alapbér és a 
különmunkák pótlékainak differenciálá-
sával növekedne a bér. A tanárok minősí-
tése, ami 6–8 évente megismétlődne, véd-
jegy lenne. Pokorni szerint egy jó életpá-
lyamodellel el lehet érni, hogy motiváljon, 
kikényszerítse a teljesítményt.

 

Hatékony lenne 
a munkaerő-struktúra
átalakítása
Lannert Judit, a TÁRKI–TUDOK vezérigaz-
gatója nemzetközi példákat mutatott be ar-
ra vonatkozóan mi kell az oktatási rendsze-
rek jó működéséhez.  Egy McKinsey (nem-
zetközi tanácsadó cég) kutatás szerint a 
közepes tanulói teljesítmények jó szintre 
emelkedtek, ahol a teljesítményekről adat-
bázist hoztak létre és azt felhasználták. A jó 
szintről kiváló szintre emelkedő rendsze-
rek pedig jó pedagógus-életpályamodellt 
működtetnek, a csúcsra azok jutottak, ahol 
az iskolákban helyet adtak az innovációnak. 
A jó oktatás működéséhez a minősítés és a 
differenciált bérezés is hozzátartozik. En-
nek alapja a mérhető, objektív standardok 
meghatározása. A TÁRKI, az oktatási tárca 
és a Pedagógusok Demokratikus Szakszer-

vezete 2010-es pedagógus munkaterhelé-
sét vizsgáló felmérés eredményei arra a kö-
vetkeztetésre jutatták a kutatókat, hogy itt-

Jó iskola nincs jó pedagógus nélkül –Akár 
ez is lehetett volna a mottója annak a ta-
nácskozásnak, amelyet a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizott-

sága és a TÁRKI–TUDOK Tudásmenedzs-

ment és Oktatáskutató Központ rendezett 
a pedagógus életpályamodellről. A címben 
szereplő tézissel minden megszólaló egyet-
értett, több részletet azonban eltérően ítél-
tek meg. Az oktatási kormányzat elképzelé-
se decemberben került a nyilvánosság elé. 
Ez a konferencia egy három alkalomból ál-
ló sorozat második része (az első a közok-
tatási törvényről szólt, erről is tudósított la-
punk), amellyel a szervezők nyílt fórumot 
kívántak biztosítani egy szakmai diskur-
zusnak a közoktatásban tervezett változta-
tásokról. 

Egy jó pedagógus-életpályamodell egy-
szerű, és segíti a nevelés-oktatás igényes-
ségének, és a foglalkozás megbecsültségé-
nek növelését – így fogalmazott Pálinkás 

József, az MTA elnöke, akinek minisztersé-
ge idején, tíz évvel ezelőtt merült fel a pe-
dagógus-életpályamodell kialakítása, és ki 
is dolgoztak akkor egy előmeneteli rend-
szert. Szerinte fontos, hogy a modell vonzó 
és kiszámítható legyen, biztonságot adjon, 
biztosítsa anyagi és társadalmi megbecsü-
lés révén az előmenetel lehetőségét. Eh-
hez releváns és mérhető teljesítményeket 
határozzon meg. A szakmai értékelés pe-
dig legyen hiteles, megkérdőjelezhetetlen, 
fogadja el a társadalom és a tanári közös-
ség is. Az elnök úgy gondolja a pedagógus 
életpályamodell ne külön törvény, hanem 
a közoktatási törvény része legyen.

Tisztességes szerénységgel 
megélni
Arról, hogy miért van szükség az életpá-
lyamodellre – hasonlóképpen vélekedik 
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős állam-
titkár is, aki szerint a most (vizsgálatokkal 
igazolt) rossz testi, lelki és morális állapot-
ban lévő pedagógus társadalom eredmé-
nyesebb munkát tudna végezni, ha ez meg-
változna, ha jól képzet, motivált tanárok 
dolgoznának, akik jól érzik magukat, mert 
kiszámítható, biztonságos pálya lenne a pe-
dagógusé, és a javadalmazásból tisztességes 
szerénységgel meg tudna élni. A tanárok a 
világon sehol sem tartoznak a felső tízezer-
hez, de biztos a megélhetésük, míg nálunk 
a létminimum alatt léteznek. Hetven száza-
lékuknak mellékfoglalkozása van. Sok más 
mellett ez a helyzet is hozzájárul a szakma 
presztízsének jelentős csökkenéséhez – fo-

galmazott Hoffmann Rózsa. Az államtitkár-
ság tervezetét ismertetve elmondta: már a 
középiskolában ösztönözni kellene a fiata-
lokat arra, hogy válasszák a tanári pályát. A 
felvételinél a megfelelő pedagógiai mód-
szerrel történne meg a kiválasztás, amire 
ma nem is lehet mód, hisz oly kevés a jelent-
kező. A képzésen is változtatni kell: a kétcik-
lusú helyett osztatlan képzésben kell oktat-
ni, és vissza kell állítani a többszakos kép-
zést, mert az egyszakos nem vált be a mun-
kaerő-piaci igények miatt. A keresztényde-
mokrata elképzelés plusz egy félév tanár-

jelölti időszakot is hozzátett a képzéshez, 
amikor a fiatal tanár egy mentor segítségé-
vel, díjazás ellenében tevékenykedne egy 
intézményben. 2006-tól az ötödik tanév 
egy féléves gyakornoki idővel bővült, így 
mindig februárban végeznek a diplomások, 
amikor nagyon nehéz iskolai állást szerezni-
ük. Ezt az űrt töltené ki az említett tanárje-
lölti idő. A tervezet szerint ezt követi két év 
gyakornoki időszak, ami alatt már teljes ha-
tásköre van a pedagógusnak, amit egy mi-
nősítő vizsgával zár le. Hat év után ismét le-
hetne minősítő vizsgát tenni, amivel 2. fo-
kozatba kerülhetne a tanár. Ezenkívül mes-
ter vagy kutatótanári pozíciót is lehet sze-
rezni. 

Az államtitkár hangsúlyozta: kormány-
zati szándék a pedagógus életpályamodell 
bevezetése, csak azt nem lehet tudni, hogy 
mikor, mert  körülbelül száz milliárd fo-

rintot igényel. Az elképezésük szerint 
2012-ben vagy 2013-ban felmenő rend-
szerben történik majd, és az nem fordulhat 
elő, hogy a pályakezdő többet kap, mint aki 
tíz éve dolgozik – tette hozzá. 

Mondjuk el: nem tudjuk
duplájára emelni a bérüket
A finanszírozástól nem elválasztható a pe-
dagógus életpályamodell – jelentette ki 
Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, 

Tudományos és Kutatási Bizottságának 
elnöke. Ugyanakkor a pénz önmagában 
nem old meg semmit, ahogy a Medgyessy-
kormány 50 százalékos béremelésénél is 
látható volt. Most olyan Alkotmány születik, 
amelyből levezethető egy közigazgatási re-
form, amely meghatározza ki a munkáltató, 
a fenntartó. Évek óta felmerül az a kérdés, 
hogy sok vagy kevés a pedagógus. Bátorság 
híján a politikusok kerülték a témát, amely-
nek az lett az eredménye, hogy ma nagyon 
mélyre süllyedt a pedagógustársadalom. 
Sok gonddal küzd a közoktatás: elöregedett 
tantestület, kevés természettudományos ta-

Közel 3 milliárd jut vállalkozásfejlesztésre
Jelentős és nagymértékű fejlesztési forráshoz juthatnak idén a mikro-, kis- és 
középvállalkozások az Új Széchenyi Terv újonnan meghirdetett pályázati lehe-
tőségeinek köszönhetően. A gazdasági szféra, valamint a korábban támogatás 
nélkül maradt vállalatok fellendülését megcélzó, és nem kevésbé a munkahely-
teremtésre fókuszáló új konstrukciók egyértelműen kedveznek a KKV- szektor-
nak. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretein belül 2011. 
március 1-jétől – a keret kimerüléséig – nyújthatóak be pályázati anyagok azzal 
a könnyítéssel, hogy a vállalkozások csekély összegű (de minimális) támogatás-
ként, akár önerő nélkül is pályázhatnak.

A TÁMOP 2.1.3 két felhívást is kínál a régiókban székhellyel rendelkező vál-
lalkozásoknak, ez alkalommal egy közel 2,5 milliárd forintos pályázható keret-
összeggel. A mikro- és kisvállalkozásokat érintő – TÁMOP 2.1.3/A. jelű – pályá-
zatban maximálisan 5 millió forint lehívására nyílik lehetőség, míg a középvál-
lalkozások a – TÁMOP 2.1.3/B. jelű – pályázat szerint akár 50 millió forintos tá-
mogatással is tervezhetnek. 

Az Új Széchenyi Terv által rögzített pályázati feltételekre azonban érde mes 
figyelmet fordítani, amelynek értelmében a projekt megkezdését mindenkép-
pen meg kell előznie egy, a gazdaságfejlesztési pályázathoz (GOP) kapcsolódó 
pozitív támogatói döntésnek. Ezzel a lehetőséggel a pályázó közel egy időben 
két vállalkozásfejlesztési forráshoz is hozzájuthat. Az akciótervhez képest új-
donságnak számít az igénybevehető képzések körének bővülése is, vagyis eb-
ben a ciklusban támogatás igényelhető például vezetői, szakmai, idegen nyelvi, 
a vállalkozás működésével kapcsolatos, és informatikai képzésekre is.

 A TÁMOP 2.1.3 pályázatok részleteiről bővebb tájékoztatást a www. Tamop-
palyazat.hu oldalon olvashat, illetve az ingyenesen hívható 06-80/552-026 zöld-
számon kaphat.

Forrás: FISZ hírügynökség

Magyar elnökléssel ülésezett Brüsszelben az Oktatási, 
Ifjúsági, Kulturális és Sport Ügyek Tanácsa
Első alkalommal rendezték meg a soros magyar EU-elnökség alatt az Oktatási, If-

júsági, Kulturális és Sport Ügyek Tanácsának ülését Brüsszelben. A középpont-
ban az oktatás szerepe állt a közösség 2020-ig megfogalmazott célkitűzéseinek 
elérésében. Az ülést Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatá-
sért felelős államtitkára elnökölte. 

Hoffmann Rózsa a tanácsülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta az 
oktatás és képzés kiemelten fontos szerepét az Európa 2020 stratégia cél-
kitűzéseinek elérésében.  Az államtitkár elmondta, hogy az ülésen, ame-
lyen 18 szakminiszter mellett Androulla Vassiliou, európai oktatási biz-
tos is részt vett, megvitatták az éves növekedési jelentés oktatási és képzé-
si megállapításait, és megfogalmazták az ágazat legfőbb üzeneteit. Emellett 
tanácsi következtetések elfogadásával azonosították a területen az együtt-
működés előtt álló kihívásokat, szükséges lépéseket nemzeti és európai 
szinten egyaránt. Hoffmann Rózsa kiemelte a hatékony, célirányos oktatá-
si beruházások megindítását, a munkaerőpiacon nehézségekkel szembené-
ző fiatalok helyzetének javítását, illetve az egész életen át tartó tanulás le-
hetőségének biztosítását, valamint fontosnak nevezte az oktatási és képzési 
rendszer igazítását a globalizált világ társadalmi és kulturális kihívásaihoz.

Hangsúlyozta, az Európai Unió tagországainak oktatásügyi miniszterei egyet-
értettek abban, hogy a nemzetközi gazdaság válságból való kilábalás rövid távú 
intézkedései mellett a hosszú távú növekedés alapjainak lefektetésére is szük-
ség van, ezért az oktatással és képzéssel kapcsolatos intézkedéseket továbbra 
is támogatni kell, szükséges a humánerőforrás fejlesztésére szánt ráfordítások 
szinten tartása.

(A közlemény teljes szövege elolvasható a tárca honlapján, 

a www.kormany.hu webcímen.)



    
67. évfolyam ß 9–10. szám ß 2011. március 4.8     

67. évfolyam ß 9–10. szám ß 2011. március 4.

A Pető Intézetben (teljes nevén a Moz-
gássérültek Pető András Nevelőképző 
és Nevelőintézetében) járunk, egy te-
rápiás foglalkozáson, amelynek érde-
kessége, hogy élő segédeszközt, a fönt 
már bemutatott kis foxit használják a 
fejlesztésre. 

– A kutya sokszor valóban segéd-
eszközként funkcionál. Egy ataxiás 
kislányt például olyan ügyesen meg-
támaszt járás közben, hogy az élette-

len segédeszközére, botra, járókeret-
re már nincs is szüksége. Az ataxiás 
emberek a fokozott mértékű koordi-
nációs zavaruk következtében gyako-
ri egyensúlyvesztéssel, egész testre jel-
lemző kilengéssel állnak, járnak, ha-
sonlóan a részeg emberekhez – ma-
gyarázza Makk Ádám konduktor, az 
intézet PR- és marketingkommuniká-
ciós vezetője, aki elkísért minket a fog-
lalkozásra. 

– A kutya motiválttá teszi a gyerme-
ket, márpedig a motiváció a konduk-
tív pedagógia egyik lényeges eleme” 
– folytatja a szakember. – A konduktor 
igyekszik mindent úgy megszervezni 
a gyermek körül, hogy az otthoni, is-
kolai környezetben is motivált marad-

jon, és folytassa az intézetben megkez-
dett célok, feladatok teljesítését. Ezek 
a gyerekek általában keveset mozog-
nak, sokat ülnek. Nekik sokszor a felál-
lás is nagy erőfeszítést jelent, és a ku-
tya ebben is motiválja őket, az ismétlő-
dő napi gyakorlatokat vele együtt is vé-
gezhetik – tudjuk meg Makk Ádámtól, 
aki kiemeli, hogy a Pető-módszer ép-
pen azzal előzte meg több évtizeddel 
a korát, hogy a komplex személyiség-
fejlesztésre helyezte a hangsúlyt, így a 
fejlesztést elsősorban nem orvosi, ha-
nem nevelési feladatnak tartja. 

Általában olyan mozgásukban kor-
látozott csecsemőkkel és gyerekekkel 

foglalkoznak itt, akiknek 
a méhen belüli fertőzés, 
vagy a szülés során fellépő 
problémák miatt sérült a 
központi idegrendszerük. 

Az intézet világhírű, 
olyannyira, hogy a jelen 
csoportban nem is ült ma-
gyar gyerek, orosz, arab, 
német szavakat hallani, a 
közös nyelv pedig az an-
gol. Az intézet fenntartója 
saját főiskolája, ami a mai 
napig az egyetlen felsőok-
tatási hely a világon, ahol 
ezt a hivatást, szakmát, 
klinikumi rendszerben, 4 
év alatt meg lehet tanulni. 

A konduktív nevelést 
csecsemő kortól felnőttko-
rig alkalmazzák a Pető Inté-
zetben, melynek során ko-
rai fejlesztést és gondozást, 
konduktív pedagógiai ellá-
tást, utógondozást biztosít, 
3–6–7 éves korosztálynak 
óvodai konduktív nevelést nyújtanak 
bejáró napközis és bentlakásos formá-
ban. Az általános iskolai oktatást-neve-

lést alapozó első és 1–8. évfo-
lyamon, ép intellektusú és ta-
nulásban akadályozott tanulók 
számára egyaránt megszervezik 
konduktív pedagógiai alapokon 
működő komplex fejlesztés ke-
retei között. Az intézet emellett 
kollégiumi ellátást biztosít a ta-

nulóinak, 9–10. évfolyamon előkészí-
tő szakiskolai képzést is tart.

Lehetővé  teszik továbbá a külföldi 
gyermekek, tanulók, serdülőkorúak 
konduktív ellátását is, akik – magyar 
társaikkal együtt – ezentúl egy újabb 
úttörő módszer, a kutyás terápia segít-
ségével is fontos lépéseket tehetnek 
azért, hogy a társadalom teljes értékű 
és megbecsült tagjaivá váljanak.

Bezdom

A kutyus különböző produkciókat mutat be vezényszavakra 
(lefekszik, leül, felágaskodik), aztán a foglalkozást vezető hölgy oda-
viszi őt a gyerekekhez, akik megérintik, megsimogatják. Előbb a saját 
testükön kell megérinteni egy pontot, majd ugyanazt a részt a kutyán is. 
A gyerekek sorra megfogják a kutya fejét, fülét, lábát. Az egyik szemüveges 
kislány magába roskadva ül a székén, nem igazán reagál semmire, de amikor 
a Kira névre hallgató kedves kis foxi odamegy hozzá, egyből felélénkül, nevet, 
és örömmel végrehajtja a feladatokat. Újabb feladat következik: az egyik fiút a 
kutyával együtt átküldik a szomszéd helyiségbe, közben itt elrejtenek egy plüss-
állatot, ezt kellett a „kutyás detektívnek” megtalálnia. TER
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polgárok, jobban küzdenek meg a stresz-
szel, jobb a humorérzékük stb., mint a 
színház és dráma körébe tartozó tevé-
kenységekből kimaradók. (Egyébként az 
eredményeket egybefogó kötetben ennél 
sokkal több személyiségjegyet sorolnak 
fel.) Érdemes megemlíteni néhányat az 
ajánlásokból is, melyeket a vizsgálatot vég-
zők minden felelős döntéshozónak, iskola-
igazgatónak szánnak, és amelyek a tanítási 
színház és dráma jelentőségére utalnak. E 
szerint a Nemzeti alaptantervben rögzíte-
ni kellene, hogy iskolai évei alatt minden 
gyerek találkozhasson tanítási színházzal 
és drámával, és drámapedagógus tanítsa 
őket, a felsőoktatásban tanulók minden 
országban kapjanak mélyebb ismereteket 
a tanítási színházról, drámáról, a miniszté-
riumok és a helyi hatóságok jogilag és 

pénzügyileg segítsék elő a tanítási színház 
és dráma alkalmazásának terjedését, fejlő-
dését, az Európai Unió pedig nyújtson 
megfelelő támogatást ilyen tartalmú nem-
zetközi projektekhez. 

– Arra gondolva, hogy a hátrányos helyze-
tű gyerekek megnyitásához, a tanulás iránti ér-
deklődésének felkeltéséhez, viselkedésének fi-
nomításához jó eszköz a művészeti nevelés, ér-
demes lenne nagyobb figyelmet fordítani rá. Nem 
gondolja?

– Biztos vagyok benne, hiszen a művé-
szeti foglalkozások érzékenyebbé teszik 
a fiatalt mások megértésére, fegyelemre 
szoktatnak, örömforrást jelentenek és nö-
velik a kíváncsiságot a természet, a világ, a 
tudományok iránt. Legyen a foglalkozás az 
iskolában, vagy közművelődési intézmény-
ben. Novák Gábor

H árom évtizede történt, hogy egy ma-
gyar–népművelés szakos tanárnő ér-

kezett az egyik egri szakközépiskolába. He-
ti, kötelező óráinak egyik részében taní-
tott, másik részében a tanulók szabadidős 
tevékenységét szervezte. Akkoriban iro-
dalmi színpad, több ifjúsági klub, szakkör 
működött abban az iskolában, s minthogy 
a tanárnő jó kapcsolatot ápolt a város köz-
művelődési, kulturális intézményeivel, ze-
nészek, újságírók, képzőművészek, színé-
szek gyakran tartottak rendhagyó tanórát 
a szakközépiskolában. Persze a diákok sem 
voltak ritka vendégek a színházban, a mú-
zeumokban, a koncerteken, a kiállításo-
kon, a művelődési ház rendezvényein. 

Harminc év alatt sokat változott a világ. 
Az iskolák tanítás utáni kínálata megtartá-
sának, kívánatos bővítésének, a szabadidő-
szervező pedagógus alkalmazásának sok 
helyütt vet gátat a pénzhiány, a falusi köz-
művelődési intézmények többsége pedig 
bezárt, vagy csak félgőzzel működik. Mit 
lehet tenni azért, hogy az iskolák legalább 
azokon a kisebb településeken, amelyeken 
még vannak, nagyobb szerepet vállaljanak 
a közművelődésben, illetve azért, hogy az 
egykor jól működött művelődési házak új-
ra megteljenek élettel? Kérdéseinkre az an-
nak idején Hatvanban érettségizett, a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
magyar nyelv és irodalom középiskolai ta-
nári, illetve közművelődési és népműve-
lői előadó diplomát szerzett, pályáját az eg-
ri szakközépiskolában kezdő tanárnőtől, dr. 

Szurmainé Silkó Máriától, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium Közművelődési Főosz-
tályának vezetőjétől kértünk választ.

– Mi a véleménye az iskola és a közművelő-
dési intézmény együttműködéséről?

– Nem vitás, hogy elsősorban a kisebb te-
lepülésen van egymásra utalva az iskola és a 
közművelődési intézmény. Kivéve ott, ahol 
ez utóbbi szerepét is az iskola tölti be. Te-
gyük fel, egyik is, másik is működik a tele-
pülésen, és mindkettő aránylag jól felsze-
relt. Sőt, tételezzük fel azt is, hogy mind a 
kettőnek van népművelésre képesített dol-
gozója. Ebből még nem következik tartal-
mas, érdekes, izgalmas közművelődési mun-
ka. Ez, ugyanis személyiségfüggő. A szakér-
telmen kívül nyitottság, jó beszéd- és irányí-
tókészség, emberismeret, szervezőkészség, 
a mindenkivel szót értés is kell hozzá. Sok-
szor jobban, mint a szakmai tudás. 

– Szerencsére mind a közművelődésben részt 
vállaló pedagógusok,mind a népművelők között 
sok a rátermett, sugárzó személyiségű, mások-

ra hatni tudó ember. Csak néha elszigetelődnek, 
magukra maradnak. Kikre számíthatnak?

– Ezen a területen sajnos fokozatosan 
leépült a megyei közművelődési intézmé-
nyek korábbi, irányító, segítő szerepe. Ezt 
felismerve főosztályunk a kistérségeket 
próbálta helyzetbe hozni (egy ilyen tér-
ség még emberi léptékűnek tekinthető), 
és 2005-ben pályázatot írtunk ki Kistérsé-
gi Közkincs Kerekasztal életre hívására. 
A Kerekasztalok munkájában az iskola, a 
tájház, a múzeum, a művelődési otthon, a 
könyvtár, a kultúráért tenni akaró értelmi-
ségiek képviselői vesznek részt. Értékleltárt 
állítanak össze, rendszeresen találkoznak, 
tapasztalatokat cserélnek, közösen oldanak 
meg egy-egy szakmai és egyéb problémát. 
Örömmel mondom, hogy Magyarországon 
jelenleg nyolcvanhárom Kerekasztal műkö-
dik, és számuk évről évre nő pályázatunk-
nak köszönhetően.

– Nem is igénylik a segítő irányítást, ami 
régebben megyei feladat volt?

– De, és ezért jónak láttuk segítő köz-
művelődési referensek alkalmazását a kis-
térségekben. Három évvel ezelőtt kezdő-
dött el ez a folyamat, és ma már negyvenen 
dolgoznak az országban. Legtöbben azo-
kon a tájakon (Észak-Magyarország, Dél-
Dunántúl), ahol sok a kistelepülés, mert itt 
található a Kerekasztalok többsége is. A re-
ferensek testesítik meg a szakmaiságot, se-
gítik a kínálat gazdagítását, színesítését a 
településeknek. Szólnom kell a közműve-
lődést érintő uniós pályázatról is. Az FVM 
által kiírt pályázat lényege komplex szol-
gáltató egységek (Integrált Közösségi Szol-
gáltató Terek) létrehozása. Csörötneken 
például ebben kapott helyet a falu sport-
horgász, kulturális és polgári egyesülete, 
az iskolai kollégiuma, a vöröskereszt me-
gyei szervezete stb. Ne feledje el, ma már 
nem az iskola az ismeretek átadásának ki-
zárólagos helye. Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv pályázatain, A közművelődé-
si intézmények az egész életen át tartó ta-
nulásért és A közművelődés a nem formá-
lis és informális tanulás szolgálatában cí-
mű pályázatokon, valamint  a nevelési-ok-
tatási intézmények tanórai, tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységeinek támogatá-
sára 10–100 millió forintot kaphatott egy-
egy pályázó. Nagy szerepük van a közmű-
velődési intézményeknek a tudás gyarapí-
tásában. Nem szólva arról, hogy az élethosz-
szig tanulás csak akkor valósulhat meg, ha 
vannak olyan intézmények, amelyekben a 
diákok és az iskolából már kikerültek, meg-

újíthatják, felfrissíthetik, bővíthetik a tudá-
sukat. 

– Alkalmasak erre az úgynevezett általános 
művelődési központok, ahol életkor szerint a böl-
csődétől a nyugdíjas klubig terjed a kínálat?

– A múlt század hetvenes éveiben nagy 
számban épültek ilyen központok, és ma 
mintegy kétszáz van belőlük az országban. 
Közülük azok váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket, amelyekben jól együttműködik 
a bölcsőde, az óvoda, az általános és középis-
kola és a közművelődési részleg. Kölcsönö-
sen használják egymás eszközeit, helyiségeit, 
veszik igénybe egymás szakembereit, kultu-
rális rendezvényeik résztvevői és élvezői 
pedig a gyerekeken kívül a felnőttek, és sok 
helyütt a szülők a tanulókkal együtt dolgoz-
nak a különböző klubokban, szakkörökben. 
Megjegyzem ez a fajta együttműködés ma 
már a legtöbb pályázat kiírásában a részvétel 
feltétele. Debrecenben például öt oktatási 
intézmény, közösen vesz részt közművelődé-
si programban a TÁMOP-nak köszönhetően. 
Sok elfoglaltságot jelent a tanároknak, köz-
művelődési szakembereknek, de a pályázati 
pénzből honorálásukra is futja.   

– Kétségtelen, hogy a délutáni, úgynevezett 
művészeti, közművelődési foglalkozások fejlesztik 
a személyiséget, kulturált viselkedésre nevelnek, 
gazdagítják az érzelmet és megtanítanak uralkod-
ni az indulatainkon. A drámapedagógia már az is-
kolában is meghonosodott. Javítja ez a nevelést?

– Egy ideig általános iskolában is tanítot-
tam. Éppen akkor, amikor fél évig, heti egy 
órában előírták a drámatánc oktatását. Leg-
több helyütt a kevés óraszámú kollégára 
bízták a tanítását. (Akkoriban még nem volt 
százhúsz órás drámapedagógiai pedagó-
gus-továbbképzés.) Iskolánkban rám esett 
a választás. Örömmel végeztem ezt a mun-
kát, a gyerekek pedig nagyon élvezték. Né-
melyikük szinte kicserélődött a fél év alatt. 
Nyitottabb, bátrabb, felszabadultabb, őszin-
tébb, fantáziadúsabb lett.

– Úgy értsem a dráma, a színjátszás megvál-
toztatja a gyerek viselkedését, gondolkodását, 
szemléletét?

– Nemrég fejeződött be egy tizenkét or-
szágra kiterjedő vizsgálat a drámapedagó-
giának a „liszaboni” kulcskompetenciákra 
– anyanyelv, tanulás tanulása, személykö-
zi, interkulturális és szociális, állampolgá-
ri, vállalkozói – gyakorolt hatásáról a KÁ-
VA Kulturális Műhely koordinációjában. 
Megállapították, hogy azok a diákok, akik 
rendszeresen részt vesznek a tanítási szín-
ház és dráma körébe tartozó tevékenysé-
geken, a tanáraik szerint minden szem-
pontból jobban teljesítenek, magabizto-
sabbak a feladatok megértésében, a kom-
munikációban, szívesebben járnak iskolá-
ba, kreatívabbnak tartják magukat, jobban 
oldják meg a problémákat, aktívabb állam-

Iskola és közművelődés

– Hol fogadták a pályakezdő testnevelőt?
– Ott, ahol érettségiztem annak idején, a 

hatvani közgazdasági szakközépiskolában. 
Nem volt nagy korkülönbség köztem és a 
diákok között. Ez részben jó volt, ugyanis 
az életkor közelsége miatt könnyebben 
megértettem a tanítványaimat, részben vi-
szont csábította a gyerekeket a bizalmasko-
dásra. Szerencsére a humor és a határozott-
ság a javamra szolgált, így nem adódtak ne-
héz helyzetek sem a tanórákon, sem a taná-
riban, sem az óraközi szünetekben. Sőt, a 
szülőkkel sem. Viszont olyan partneri kap-
csolatba kerültem a tanítványaimmal, ami-
re idővel őszinte tanár–diák barátságok 
épülhettek. 

– Hány éve lépett be érettségit adó iskolájá-
ba tanárként?

– Harmincegy éve. Sok szép emlék köt 
ahhoz az iskolához. Kiváltképpen az utóbbi 
öt esztendőre gondolok örömmel, amikor 
igazgató voltam. Vezetőként sikerült össze-
kovácsolnom egy remek tantestületet. Ta-
nítási időben, fehér asztalnál, tantestüle-
ti kirándulásokon igyekeztem megismer-
ni kollégáim erényeit, és ehhez igazítva ad-
tam nekik a megbízásokat, sőt részfelada-
tokat is. Ha láttam, hogy valaki a szervezés-
ben jó, arra bíztam minden efféle tenniva-
lót, a számítógép szerelmese informatikai 
feladathoz jutott, a szociálisan érzékeny ta-
nár gyermekvédelmi munkát kapott. Az 
ösztönösséget később felváltotta a tuda-
tos csapatépítés, munkaszervezés, melynek 
technikáit a Műegyetemen ismertem meg 
a közoktatási vezető szakirányú képzésen.

– Irányítása alatt mind szakmai, mind nevelési 
szempontból megerősödött, a tanulók, szülők kö-
rében közkedvelt lett az iskola. Hogyan csinálta?

– A már emlegetett partnerségre törek-
vésnek köszönhetem az iskola tekintélyé-
nek megerősítését. Partnernek tekintet-
tem mindenkit, aki az iskolát segítette. A 
fenntartót, a gyerekeket, tanárokat, szülő-
ket, intézményeket, cégeket. Kinek itt, ki-
nek ott akad ismerőse, aki az iskolánk se-
gítségére lehetett valamilyen módon. Kor-
szerű gépekkel szereltük fel a tanterme-
ket, felújítottuk a sportudvart, a tornater-
met, berendeztük a rádiós stúdiót a diá-
koknak, volt olyan karácsony, amelyen lap-
topot kaptak ajándékba a kollégák. Nem 
túl hosszú idejű igazgatóságom alatt mint-
egy 70 millió forintot sikerült szerezni az 
iskolának.

– Jól gondolom, hogy ehhez lojálisnak kellett 
lenni a fenntartóhoz is?

– Természetesen. Örülök annak, hogy 
megtaláltam a hangot a fenntartóval. A jó 
együttműködés lényege a kölcsönös tisz-
telet és egymás érveinek méltánylása. Min-
dig többet kértem a lehetőségnél, és min-
dig kevesebbet a lehetetlennél.

– Harmincegy év után mégis otthagyta az is-
kolát, melyhez pedig ezer szállal kötődött. Miért?

– Bocsánat, nem hagytam ott. Jelenleg 
főigazgatója vagyok ennek az intézmény-
nek, és még kettő másiknak is a város-
ban. Két éve született meg a döntés, hogy 
a város három középfokú iskoláját közös 
igazgatás alá vonják. Pontosabban főigaz-
gatóság alá. Mikor elvállaltam a főigazga-
tói megbízást, tudtam, hogy jó kezekben 
lesz egykori iskolám, hiszen jelenlegi ve-
zetőjét régóta ismerem, kiválóan segítet-
te a munkámat, sokat köszönhetek neki.

– Hamarosan új helyzet áll elő a közoktatási 
intézmények irányításában. Mi történt?

– Fenntartói döntés értelmében a 
2011/2012. tanévtől Hatvan város oktatá-
si intézményei visszakapják szakmai önál-
lóságukat, melyre jelenleg több koncep-
ció is van a fenntartó részéről. Bármelyik 
fog megvalósulni, én továbbra is partner-
séget ajánlok a fenntartónak és kollégáim-
nak, de természetesen ezt kérem tőlük is.

– Ez azt jelenti, hogy újra kiírják az intéz-
ményvezetői állásokat a Bajza Gimnáziumban, a 
Széchenyi István Szakközépiskolában és a Dam-
janich Szakképző Iskolában is?

– Igen, és feltehetően július 1-jétől már 
az új forma szerint működnek tovább az 
intézmények.

– Tehát önnek nem lesz állása?
– Bízom benne, hogy eddig megszer-

zett szakmai és vezetői tapasztalataimat 
továbbra is kamatoztathatom Hatvan vá-
ros oktatási életében. 

N. G.

A Partnerigazgató
Csak sokat tapasztalt, a pálya kanyarulatait bejárt, buktatóin túljutott ember le-
het olyan kiegyensúlyozott, mint amilyen Lipkovics Gábor, a Hatvani Középis-

kola, Szakiskola és Kollégium főigazgatója. Nehéz kihozni a sodrából. Kiváló 
emberismerő, és kifogyhatatlan a türelme, úgy hallgatja a vele megosztott gon-
dot. Mire a végére jut az illető, az igazgató úr fejében már az orvoslat is megfo-
galmazódik. Azt hinné az ember, hogy pedagóguscsaládból származik, hiszen ki 
másba szorulhat ennyi pedagógiai érzék, nevelési szándék, beosztottak iránti 
tisztelet, divatos kifejezéssel empátia? Felteszem, ő kivétel, hiszen szülei, nagy-
szülei családjában rajta kívül senki se választotta a tanítást: kereskedőcsaládban 
nőtt fel, így ösztönösen vonzódott a matematikához és a közgazdaságtanhoz. 
Mindezek mellett mozgékony, sportszerető gyerek volt, és felnőttként is meg-
maradt annak. Olyan, aki tűri a fizikai megpróbáltatást, kíváncsi izmai képessé-
gének határára. Ezeket a határokat feszegette mind az atlétikában, mind a lab-
dajátékokban. Ezzel mindjárt elárultam, hogy általános és középiskolás éveiben 
a testnevelés volt az egyik kedvenc tantárgya. Nem sok fejtörést igényelt, hogy 
a szülővárosához közeli egri főiskola testnevelés–biológia szakán tanuljon to-
vább az érettségi után. Sikereket ért el pedagógusi-igazgatói szakmai munkája 
során is. Most, ezek „elismeréseképpen” valószínűleg elveszti az állását.
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E gyedülálló, egyben példamutató pá-
lyázatot hirdetett meg általános és 

középiskolás gyerekeknek 2010 őszén a 
Családjainkért Alapítvány az Esélyt a ké-
pességeknek programban, valamint a 
Roma Tehetségműhelyekben való rész-
vételre. Az alapítvány vezetői olyan szo-
ciálisan hátrányos helyzetű gyermekek-
nek kívánnak segíteni tehetségük, ké-
pességeik kibontakoztatásában, akiknek 
a körülményei ezt nem teszik lehetővé. A 
tehetségműhelyek célzottan Nógrád me-
gyében lakó, nehéz helyzetű roma gyer-
mekeket várnak. Szimlerné Medveczky 
Andreával, az Esélyt a képességeknek 
program szakmai vezetőjével és dr. Ba-
logh Lászlóval, a program kezdeménye-
zőjével, a Családjainkért Alapítvány kura-
tóriumának az elnökével beszélgettünk. 

– Milyen céllal indult el az Esélyt a képességek-
nek program?

– BALOGH LÁSZLÓ: A cél a gyerekek ok-
tatásának támogatása, illetve egyfajta 
szociális mentőöv nyújtása az átmene-
tileg megszorult családoknak, az anya-
gi, illetve szociális nehézségekkel küz-
dő, ám tehetséges gyerekeknek. Régi ál-
munk valósult meg az Esélyt a képessé-
geknek programmal, amely hangsúlyo-
zottan nem tehetségkutató program. 
Jól tanuló és motivált gyerekeknek sze-
retnénk megadni azt az esélyt, amelyet a 
környezetük nem ad meg nekik. Az a cé-
lunk, hogy a gyerek a benne lévő képes-
ségeket kibontakoztassa, és használja az 
életben is. Az a legfontosabb, hogy az il-
lető tanuljon tovább, szerezzen szakmát.

– SZIMLERNÉ MEDVECZKY ANDREA: Az 
Esélyt a képességeknek program há-
rom részből tevődik össze. Áll egyrészt 
egy alapprogramból. A belépő életkor 
10 év, a pályázás útján felvett gyereke-
ket az „Üdülj és okosodj!” elnevezésű, 
őrségi táborba visszük. Itt dől el, hogy 

kik vesznek részt a későbbi programok-
ban. A hat év alatt összesen 120 gyere-
ket vittünk el táborozni, ahol jó élmény-
ben volt részük, és végig feladatokat kel-
lett megoldaniuk. Sokuknak ez volt az el-
ső alkalom, hogy valahová elutaztak, el-
hagyták a falu határát. A középiskolás 
programunkban Szabolcsból és Borsod-
ból vettek részt diákok, de az idén már 
Budapest kivételével az egész ország-
ból várunk jelentkezőket. Ők ösztöndí-
jat kapnak, amelyet nyelvtanulásra, tan-
könyvekre, könyvekre, tanfolyamokra 
költhetnek, erre vonatkozóan igénylis-
tát kell kitölteniük. A diáknak kell jelent-
keznie, tőle várjuk el a kapcsolattartást, 
ez egyben az életre is felkészíti őt. A te-
hetségműhelyben pedig 26 roma gyere-
ket gondozunk Nógrád megyében. 

– Miért pont Borsodban és Szabolcsban 
indították el a programot?

– BALOGH LÁSZLÓ: Azért, mert ebben a 
két megyében az átlagosnál nagyobb a 
szegénység, kifejezetten magas a hátrá-
nyos helyzetű családok száma. Ennek ér-
telmében szegény, középiskolás gyere-
keket kerestünk meg. A Nagycsaládosok 
Egyesülete igen tekintélyes, 16 ezer tag-
családból álló hálózatát használtuk fel a 
program hírének terjesztésére, az évek 
során aztán azok az iskolák is rendre be-
kapcsolódtak, ahonnan több gyerek is 
jött hozzánk. Az ösztöndíj-megállapodás 
részeként a sikerrel pályázókkal személy-
re szabottan, tanári ajánlás alapján egyé-
ni céljukat, plusz feladatokat határozunk 
meg képességeik jobb kibontakoztatása 
érdekében. Ma 25 általános iskolás és 40 
középiskolás gyereket támogatunk. 

– Miért indították el a roma tehetségmű-
helyeket?

– Az Esélyt a képességeknek nem ki-
fejezetten cigányprogram, ám mivel ed-
dig is voltak cigány gyerekeink, és láttuk, 

hogy velük sokszor nehezebb boldogul-
ni, ők más módszereket igényelnek, úgy 
gondoltuk, elindítjuk a tehetségműhe-
lyeket is. Szeretnénk őket a szolidaritás-
ra, a társadalmi felelősségtudatra nevel-
ni, az egyik legfontosabb nevelési cél ép-
pen az, hogy tapasztalják meg: ahogyan 
rajtuk segítettek, nekik is feladatuk részt 
venni a társadalomban. Emellett az is el-
engedhetetlenül fontos, hogy megtanul-
janak önmagukért felelősséget vállalni. 
A tehetségműhelyekben az általános is-
kolák felsős diákjaira számítunk, és azt 
szeretnénk, ha többségük ezután beke-
rülne az Esélyt a képességeknek prog-
ramba, ahol cigány és nem cigány gyere-
kek együtt nevelkednének.

– Hogyan érték el a kiválasztandó gyere-
keket?

– SZIMLERNÉ MEDVECZKY ANDREA: Ebben 
az esetben nem volt könnyű dolgunk. 
Míg az Esélyt a képességeknek program 
ma már országos, a tehetségműhelyeket 
elsőként Nógrád megyében terveztük el-
indítani. 92 iskolába küldtem el két alka-
lommal is az értesítést, és telefonon is 
megkerestem az intézményeket, de ösz-
szesen 10 gyereket ajánlottak, ami na-
gyon kevés, és tudjuk, hogy jóval több a 
rászoruló. Végül egy roma koordináto-
ri kör, a cigány anyukák közössége se-
gített nekünk, az ő aktivitásuknak is kö-
szönhetjük, hogy sikerült elindítanunk a 
programot. Ők jól ismerik a helyi közös-
ségeket, gyerekeket. Végül 53-an jelent-
keztek, közülük 26-ot vettünk fel.

– Az iskolák miért voltak ennyire passzí-
vak?

– Mi is csak találgatunk. Talán nem 
bíztak eléggé az alapítvány kapacitá-
sában, vagy annyira túlterheltek, hogy 
nem volt idejük, energiájuk foglalkozni 
a kérdéssel. Pedig egy igen fontos prob-
lémát igyekszünk kezelni, ami az iskolák 
érdeke is.

– Milyen foglalkozások zajlanak majd a 
tehetségműhelyekben?

– Nyolc héten át egyénenként 60 órá-
ban foglalkozunk a cigány gyerekekkel. 
Az ez év márciusában, áprilisában zajló 
tehetségműhelyt Jónás Judit színművész-
nő, a Cinka Panna Cigányszínház igazga-
tója és Vas-Zoltán Iván, a színház rende-
zője vezetik. A gyerekekkel 8 szombaton 
át egész napos foglalkozásokat, próbákat 
tartanak, amelyek során egy zenés színda-
rabot állítanak össze, ezt május első felé-
ben elő is adják majd. A gyermekek utaz-
tatásában – amennyiben szükséges - az 
alapítvány  segítséget nyújt. Fontos, hogy 
a gyerekek motiváltak, szorgalmasak le-
gyenek, rendszeresen vegyenek részt a 
programban. BI

A fiatalok hiányos pénzügyi
alapismeretein segítenének

Küzdelem az indokolatlanul 
fogyatékossá nyilvánítás ellen

Esélyt a képességeknek!
Egy nem tehetségkutató program tehetséges gyerekeknek

A pénzügyi alapismeretek kötelező is-
kolai oktatására tettek javaslatot brit 

parlamenti képviselők a napokban, egy 
évvel ezelőtt pedig a KDNP javasolt ha-
sonlót itthon a lakosság megnövekedett 
hitelállománya miatt. Szintén a fiatalok 
pénzügyi ismereteinek fejlesztése céljá-
ból rendezte meg Pénzügyi ismeretek 

nevet viselő versenyét a Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolája (MÜTF) február 
1-jén, Tatabányán. A pénzügy területén 
való jártasság a versenyeredmények mel-
lett új perspektívát nyithat a hallgatók 
számára a főiskolán. Ösztöndíjat alapí-
tott ugyanis az OTP a MÜTF-ön, annak el-
bírálásában pedig a felvételi pontok mel-
lett a pénzügyi ismeretek is számítanak.

 A tatabányai MÜTF a legnagyobb ma-
gyarországi bankkal együttműködésben 
szeptembertől ösztöndíjjal támogatja a 
legtehetségesebb hallgatókat – közölte 

a főiskola rektora, dr. Hajtó János, s hoz-
zátette, az OTP Bank havonta 30 ezer fo-
rinttal támogatja a legtehetségesebb di-
ákokat tanulmányaik elvégzésében. Az 
ösztöndíjra a hallgatóknak pályázniuk 
kell. A lehetőséggel azok élhetnek, akik 
szeptembertől kezdik meg tanulmányai-
kat a MÜTF-ön. Az ösztöndíj odaítélésé-
nél figyelembe veszik a felvételi pontok 
számát, továbbá az első évfolyamos hall-
gatóknak versenyt rendeznek, amelyen 
alapvető gazdasági ismereteiket mérik 
fel. Ez utóbbira való felkészülésre jelen-
leg is ösztönzi a fiatalokat a főiskola.

Az intézmény pénzügyi ismereteket 
vizsgáló versenye három éves múltra te-
kint vissza, a felkészülés során a MÜTF 
hallgatói csapata saját szervezésben 
„Könnyedén a pénzügyekről” néven 
szakköröket indított Tatabánya és a 
környező városok szakközépiskoláiban. 

A tíz előadásból álló sorozat a legfon-
tosabb pénzügyi témákat érinti: a diá-
kok megismerkedhetnek a gazdasági, 
pénzügyi alapfogalmakkal, a különböző 
pénzügyi szolgáltatások előnyeivel, hát-
rányaival, napjaink pénzügyi terméke-
ihez kapcsolódó kockázatokkal. A szak-
köröket a főiskola hallgatói vezetik: ők 
a főiskola pénzügyi szakkollégiumának 
keretein belül egy szemeszteren keresz-
tül sajátítják el azokat a pénzügyi isme-
reteket, melyeket a második szemesz-
terben régiós középiskolákba látogatva 
átadnak a fiatalabb diákoknak.

A rendezvényre mások is felfigyeltek, 
hiszen néhány nappal a megmérette-
tés előtt együttműködési megállapodást 
kötött a főiskolával a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) kezdeményezésére létre-
jött Pénziránytű Alapítvány. A kezdemé-
nyezés célja azonos a főiskola küldeté-

I smét bírósághoz fordult az Esélyt a 
Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek 

Alapítvány, most a roma diákok indo-
kolatlanul fogyatékossá nyilvánítása mi-
att. Lépésükkel a Heves megyei helyze-
ten szeretnének változtatni. Ott ugyan-
is az egyik legmagasabb arányú (orszá-
gosan a negyedik, 9,7 százalék) a sajátos 
nevelési igényű (SNI) diák. Legtöbbjük 
problémája nem organikus okokra ve-
zethető vissza. A megye első a roma gye-
rekek felülreprezentáltságát tekintve, a 
2003-as adatok szerint a speciális iskolá-
iba járók 98 százaléka (!) roma. 

Az indokolatlan és tömeges fogyaté-
kossá nyilvánítás elleni küzdelem jegyé-
ben az alapítvány azzal kereste meg a 
Heves Megyei Bíróságot: állapítsa meg, 
hogy a megyei szakértői bizottság kultú-
rafüggő mérési eljárásokat alkalmaz, és 
ezzel a normál képességű, ám speciális 
iskolában oktatott cigány gyerekeket et-

nikai alapon diszkriminálja, és a Heves 
Megyei Önkormányzat ezt a helyzetet 
fenntartja. Kérik a megyei bíróságot arra 
is, hogy állapítsa meg a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium, illetve annak felelős 
minisztere Réthelyi Miklós, mint az ok-
tatási ágazat irányítója az ellenőrzés el-
mulasztásával fenntartja az etnikai alapú 
diszkriminációt. 

Mohácsi Erzsébet, az Esélyt a Hátrá-
nyos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 
igazgatója elmondta: évek óta kérik az 
oktatási tárcát, hogy dolgozzanak ki egy 
kultúrasemleges eljárást, ami a képessé-
geket méri. Jelenleg ugyanis a tesztek a 
megszerzett tudásra épülnek. Számos 
esetben, ahol a gyerek újbóli vizsgála-
tát kérték, jobb eredmények születtek. 
Mohácsi Erzsébet hangsúlyozta: a spe-
ciális iskolák sem funkcionálnak, hisz 
egyetlen diák sem kerül vissza normál 
iskolába onnan. Az indokolatlanul spe-

ciális iskolába kerülők továbbtanulási és 
munkaerő-piaci lehetőségei nagyon be-
szűkülnek.

A per indokoltságát bizonyítja a 2010 
júniusában született legfelsőbb bírósági 
döntés, amely két nyíregyházi roma di-
áknak ítélt meg egy-egy millió forintos 
kártérítést a szakértői bizottság mulasz-
tásai miatt. 

Az általános iskolás tanulók száma ma 
körülbelül 770 ezer fő. Ebből 53 ezer 
diák minősül sajátos nevelési igényű-
nek (SNIb), illetve enyhe értelmi fogya-
tékosnak (SNIa). Ez az iskolások 6,8 szá-
zaléka, ami az uniós átlag négyszere-
se. Az 53 ezer SNI diák 3,6 százaléka ta-
nul szegregált speciális gyógypedagógiai 
osztályokban, ez az arány a becslések sze-
rint 18–20 százalék a roma tanulóknál. 

Az első, iratismertető tárgyalás febru-
ár elején volt, a következőt április 13-án 
tartják.  –st–

sével: már iskolás korban megkezdeni a 
gazdasági kultúra fejlesztését, hogy a di-
ákok felnőttkorukban, döntéshozó és ve-
zető szerepben a gazdaság, társadalom 
és környezet alapvető működési jellem-
zőivel és összefüggéseivel egyaránt tisz-
tában lévő szakemberekké váljanak. A 
tatabányai verseny szakmai anyagainak 
egy részét a MNB Pénziránytű Alapít-
vány biztosította, mindamellett, hogy a 

szakköröket is támogatták.  Hasonló kez-
deményezések indultak ugyan már Ma-
gyarországon, egyelőre nem vezették be 
az iskolákban kötelező jelleggel a pénz-
ügyi ismeretek oktatását. Jelentetett már 
meg például kiadványt ebben a témában 
az MNB, a várttal ellentétben mégsem 
került bele 2007-ben a Nemzeti alaptan-
tervbe a pénzügyi ismeretek országos 
szintű tanítása.
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– Nem lehetett egyszerű, mert a gyerekeknek 
általában nem kedvence a fizika.

– Lehetett érdekeset tanítani. Akkori-
ban úgy  2-3 fizikaóra volt hetente, és volt 
gyakorlásra idő. Folyamatos munkára van 
ugyanis szükség, ez nem lehetséges heti 
1-2 órával, de az epochális rendszer sem 
jó, mert ha több hétig nem látják a tanárt 
a diákok, akkor mindent elfelejtenek. Én 
már ötven évvel a bolognai rendszer előtt 
úgy raktam össze az óráimat, ahogy akar-
tam. Amikor osztályfőnök is voltam, és fi-
zikát, matekot tanítottam, a heti tizenhét 
órámmal tudtam jól gazdálkodni, még a 
Rákócziban. Teammunkát szerveztem. De 
más területen is jelen volt a ma korszerű-
nek mondott forma, a diákok ugyanis kis-

előadásokat tartottak a Szabad Nép félórá-
ban. Én csak ültem és hallgattam, mert ott-
honról hozták a témákat, ugyanis sok poli-
tikus gyereke járt oda. 

– Itt az Apáczaiban is sikere volt a fizikának?
– Eleinte itt is minden jól ment, addig, 

amíg nem csökkentették az óraszámot. 
Azért baj ez, mert nemcsak a fizika tudomá-
nya fontos, hanem annak a gondolkodás-
módnak az elsajátítása, amivel az ember a 

természetet meg tudja közelíteni. A fizika 
a legegyszerűbb jelenségekkel foglalkozik, 
ezért aki fizikát tanul, azt nem tudják átver-
ni a médiában elhangzottakkal, a jóslások-
kal, a különböző elnevezésű energiákkal. 

– Ennyi idő alatt, gondolom érzékelhető, 
hogy a gyerekek is sokat változtak, miben?

– Mindenben. Elsősorban a világhoz va-
ló hozzáállásuk változott meg. Egyébként 
a fizikát tekintve: igazán nem tudom az 
okát, miért kisebb ennek a tantárgynak a 
népszerűsége. Ok lehet az, hogy nagymér-
tékben lecsökkent az óraszám, vagy hogy 
nem lehet felkelteni a gyerekek érdeklődé-
sét, mert a média leköti őket. 

– Lehet olyan megállapítást tenni, hogy a 
régi diákjai közül többen választották a fizikát 
pályájukhoz, mint mostanság?

– Lehet.
– Több tankönyvet írt. Kellett-e változtatni 

rajtuk az idők során?
– Igen. A harmadikos középiskolások-

nak elektromágnességről szóló tankönyv 
első darabja nagyon részletes volt. Később 
két részre kellett osztani, és az elméleti 
rész hátrébb került azok számára, akik ér-
deklődőbbek, az első része lett az általános 
tantervű osztályoké. Később rengeteg szí-
nes, mélynyomású könyv jelent meg, ame-
lyek felváltották ezt a kiadványt. 

– Volt lehetősége az Apáczaiban a kísérle-
tezésre?

– Igen. Sőt amikor idejöttem egy fizika 
előadó volt, később még egyet kialakítot-
tunk, igen jól felszerelt. Országos hírű lett 
a zárt láncú televíziós stúdió, amit a hatva-
nas évek közepén hoztunk létre. Akkori-
ban háromszáz tanárjelölt is jött egyszerre 

hospitálni a gimnáziumba, és meg kellett 
oldani, hogy mindenki jól lássa, mi törté-
nik a tanórán. Egy óriási teremben, tükrö-
ző üveg mögött voltak kamerák, amit bent 
nem lehetett látni. Egyszerre négy kame-
rát tudtunk irányítani, és négy képernyőn 
lehetett látni a tanárt, a gyerekeket, a fele-
lőt. Tizennégy filmet készítettünk az isko-
la életéről, most már DVD-n is elérhető, ki-
alakítottunk egy klubtermet színpaddal, 
vetítővel, nyári táborokat szerveztünk, sőt 
ki is festettük az iskolát. 

– Mivel lehetne ösztönözni a fiatalokat arra, 
hogy a fizikatanári pályát válasszák?

– Volna egy lehetőség, ami azt hiszem 
nem megvalósítható, megfelelő fizetést 

kellene biztosítani nekik. De a heti 1-2 
órás fizikával sem lehet lelkesíteni a gyere-
keket. Már kisgyerekkorban el kell kezdeni 
a természettudományos gondolkodással 
való ismerkedést, de mindig a kornak meg-
felelő szinten, hogy érthetetlen dolgokat 
ne kelljen bemagolniuk.

Varga Stella

H olics László tanár úr, az ELTE Apá-
czai Csere János Gyakorlógimnáziu-

mának legendás tanára nyolcvanéves. Nem 
mindennapos, hogy a Tanár úr még az elő-
ző tanévben is tanított. Holics tanár úr fizi-
katanár, mégpedig olyan, akit diákjai, hall-
gatói az egyetemen és kollégái is szívesen 
látnak maguk között. Egykori tanítványa, 
Tasnádi Péter, aki ma az ELTE tanára így fo-
galmaz köszöntőjében: Éveid száma seho-
gyan sem illik a Rólad alkotott képhez (lásd 
fotó), s hogy magad sem akarod hinni, azt 
mutatja, hogy legutóbbi találkozásunkkor 
azt mondtad, „hát én már sajnos közelebb 
vagyok a hetvenhez, mint a hatvanhoz”.

Úgy gondolom, szakmai kiválósága mel-
lett megnyerő személyisége is közreját-
szott abban, hogy tanítványai hada szeret-
te meg a fizikát, és sokan közülük annyira, 
hogy maguk is fizikussá, fizikatanárrá vál-
tak. A tudomány és a technika terén sike-
res lett, többek között Barcza Szabolcs 
csillagász, Bojár Gábor fizikus, Csermely 

Péter biokémikus, Kiss Ádám fizikus, Me-

zei Ferenc fizikus, Pretsch Ernő kémikus, 
Sain Ildikó matematikus, Szegő Károly fi-
zikus és Tél Tamás fizikus. 

Holics László 1931-ben született Salgó-
tarjánban, 1941-től Budapesten a ciszterci 
rend Szent Imre Gimnáziumában tanult, és 
ott érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen kezd-
te, majd az ELTE fizika–matematika–ábrá-
zoló geometria szakán kapott diplomát.

– Ma nagyon kevesen jelentkeznek fizikata-
nárnak. Ön miért választotta ezt a pályát? – kér-
deztem a tanár urat az ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorlógimnáziumban tartott szü-
letésnapi köszöntőjét megelőzően.

– Akkor egészen más világ volt. Igaz, 
eredetileg én is fizikus szerettem volna 
lenni. Ebben az is segített volna, hogy még 
az érettségim évében, 1949-ben megnyer-
tem az Eötvös-versenyt. Az egyetemen 
azonban felvettem a matematikához kap-
csolódó ábrázoló geometriát és a fizika 
labor ismereteket is. Ezeket párhuzamosan 
végeztem, ami szerencse volt, mert emiatt 
kerültem a tanári pályára. A diplomásokat 
a Fővárosi Tanácsnál osztották el különbö-
ző munkahelyekre, és tőlem könyörögve 
kérdezték, hogy hajlandó vagyok-e ábrá-
zoló geometriát oktatni. Nagyon macerás 
volt tanítani, ezért nem sokan vállalták. 
Én szerettem ezt a területet, így kerültem 
a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba, amely 
akkor az egyik legjobb iskola volt. 

– Tanár lett, de utána még válthatott volna.

– Igen, de megkedveltem az iskolát. Szá-

vai Nándor volt az igazgató, igen kemény 
ember. Velem jóban volt, mert szerette a 
zenét, és örömmel vette, hogy tudok zon-
gorázni. 

– Azt mondja, nehéz tanítani az ábrázoló geo-
metriát. Akkor bizonyára megszerettetni is nehéz.

– Négy óra volt hetente, és lehetett szé-
pen, lassan haladni. Azóta elkopott az „áb-
rázoló”, sőt a matematikában teljesen visz-
szaszorult, mert a számítástechnikának na-
gyon jó megjelenítő eszközei vannak. Már 
én is számítógépen csinálom a könyveim-
hez az ábrákat.

– Mikor került az Apáczaiba?
– Hat év után, 1959 őszén. Nem na-

gyon akartam, de az akkori oktatási rek-
tor helyettes addig agitált, míg rászántam 
magam a változtatásra. Akkor alakult át az 
Apáczai olyan gyakorlóiskolává, mint ami-
lyen most. 

H olics László munkái: Fizika a gimnáziumok szakosított tantervű IV. osztályai szá-
mára (Jánossy Lajossal) 1969.; A középiskolai fizikatanítás néhány problemati-

kus kérdése; Fizika példatár középiskoláknak – Elektrodinamika; Fizika, gimnázium 
III. osztály (munkafüzet, feladatlapok); Atom kö zelben (társszerzőkkel); Összefoglaló 
feladatgyűjtemény fizikából; Feladatok mechanikából; Elektrodinamikai feladatok; 
Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény; Fizika zsebkönyv (társszerzőkkel); Fizi-
ka összefoglaló; Így oldunk meg fizikafeladatokat; Fizikai fogalomgyűjtemény; Vizs-
gakérdések fizikából; Versenyfeladatok A fizika OKTV feladatai és megoldásai. 

T asnádi Péter professzor így nyilatkozott Holics László könyveiről: akkoriban 
születtek meg a „tagozatos tankönyvek”, amelyeket sokan azóta is a legjobb ha-

zai fizikatankönyveknek tartunk. Szomorú, hogy az a szakmai szint a ma középis-
kolájában szinte elképzelhetetlen, s gyakran egyetemi záróvizsgán is örömmel el-
fogadnánk, ha a hallgatók a „régi tagozatos” szinten értenék a fizikát. Az ELTE taná-
ra szerint Holics László könyvei átformálták az elektromosságtan, mágnességtan és 
fénytan tanítását, olyan fizikai szemléletet adtak, ami alapvető hatást gyakorolt az 
azóta felnövő fizikus és tanár generációra.

Köszöntjük a 80 éves Holics tanár urat!

Tetlák 
Esz ter

fel vé te lei



Csopakon
a Ba la ton hoz 5 perc re, 65–70 fô el he lye zé sé re al kal mas 

üdü lô ink ben 2–5 ágyas, für dô szo bás, te le ví zi ó val, hû tô-

szek rénnyel el lá tott szo bá ink ban szál lást biz to sí tunk osz-

tály ki rán du lá sok, táborok, il le tô leg ta nár kol lé gák ré szé re. 

Mindhárom épü le t ben fô zé si le he tô ség is van.

Diákcsoportok számára szállásdíj: 1400 Ft/fô/nap

Tanulócsoportoknak ajánlott idôszak:
 2011. április 16–június 10.
 2011. szeptember 1–30.

Kollégák részére: hosszú hétvégék májusban 
 és szeptemberben 
Üdülés céljára: elôszezon: 2011. június 2–július 1.
 utószezon: 2011. augusztus 25–szeptember 16.
Üdülés díja: szakszervezeti tagoknak:  13 000 Ft/fô/hét
 nem tagok részére: 16 000 Ft/fô/hét

Fôszezon: 2011. július 1–augusztus 24.
Üdülés díja: szakszervezeti tagoknak:  17 000 Ft/fô/hét
 nem tagok részére: 20 000 Ft/fô/hét     
   
He ten kén ti tur nus be osz tás sal fen ti ked vez mé nyes áron tud juk biz-
to sí ta ni szo bá in kat. Cso pak nem csu pán üdü lés re ad jó le he tô sé get, 
ha nem ki tû nô ki in du ló pont a kör nyé ken ki rán du lá sok le bo nyo lí tá-
sá ra is. Bôvebb tájékoztatást honlapunk ad:

www.pszgyormegye.atw.hu
 

Érdeklôdni lehet: telefon/fax: 06-96-320-545
Megrendelés írásban: PSZ Gy-M-S Megyei Szervezete 

9022 Gyôr, Szt. István út 49. III. em. 19.
E-mail: szef_gyor@vodafone.hu

Könyvajánló 
Olyan kihalófélben levő mesterségekkel 

ismerteti meg az olvasót
Novák Gábor: Mesebeli mesterek 

című mesekönyve,
mint a kötélverő, az esernyőjavító, a csizmadia, 

a gyertyaöntő, a kádár vagy a kerékgyártó.
 És olyan jó kezű mesteremberekkel, akik szakmai tudá-
sukon kívül, hol furfangosságukkal, játékosságukkal, vi-
dámságukkal, hol morcosságukkal, zárkózottságukkal, 
fura szokásaikkal vonják magukra a gyerekek fi gyelmét. 
A tizenkét mesterséget és mestert bemutató mese egy-
ben a felnőtt és a gyereklélek egymásra találásának szép 
története, melyet Sárkány Roland Ferenczy Noémi-díjas 
grafi kus rajzai tesznek még kifejezőbbé.

A december elején 
könyvesboltokba 
került könyv, 
melynek ára 2200 forint, 
megrendelhető 
telefonon: 06-30-341-66-51 
vagy e-mailben: 
gabornovak@citromail.hu
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Február 5-én tartotta Vezetői Kollégiumi 
megbeszélését a Magyar Pedagógiai Tár-

saság. E fórum – a Társaság szakosztálya-
inak, tagozatainak vezetői – arra hivatott, 
hogy az adott év legfontosabb feladatait 
egyeztessék, felkészüljenek a közös fel-
adatok megoldására, a szervezeti egységek 
vezetői tájékoztassák vezetőtársaikat a leg-
fontosabb eseményeikről.

A Társaság Egyetem téri irodájának elő-
adójában elsőként Benedek András kö-
szöntötte kollégáit. Ennek keretében is-
mertette a VII. Nevelésügyi Kongresszust 
követő 2011. évi szakmai konferencia ter-
vét. A Kongresszus állásfoglalása szerint 
időről-időre indokolt kisebb szakmai fó-
rumok keretében megvitatni az ajánlások 
sorsát, a magyar oktatásügy lényeges tenni-
valóit. A közoktatási és a felsőoktatási tör-
vény előkészítő munkái indokolják, hogy a 
pedagógusszakma a Kongresszus tartalmi 
sokszínűségének megfelelően foglalkoz-
zon a jövő kérdéseivel. Ha a 2008-as Kong-
resszus szimbolikusan híd volt a két hely-
szín, a kultúra fellegvára (Művészetek Pa-
lotája) és a reálértelmiség patinás képző-
helye (Budapesti Műszaki Egyetem) kö-
zött, úgy a követőkonferencia funkciója le-
gyen hídépítés, az oktatáspolitika és a pe-
dagógusszakma konstruktív dialógusának 
alkalma. A Társaság kezdeményezésére a 
Szervező Bizottság május 27–28-át java-

solja a program időpontjának. Az Elnök-
ség arra kérte a Társaság szervezeti egysé-
geinek vezetőit, hogy a két évvel ez előtti 
aktivitással vegyenek részt az előkészítő 
munkában és magán a konferencián. 

A konferenciával egy időben kerül sor a 
Társaság soros küldöttgyűlésére is. Fábry 

Béla alelnök arról tájékoztatta a vezető-
ket, hogy ebben az évben – a közhasznú-
sági jelentés elfogadásán túl – nincs olyan 
szervezeti feladat, mely intenzívebb szer-
vező munkát igényelne. Ez a helyzet is le-
hetővé teszi, hogy a szakosztályok, tagoza-
tok a szakmai kérdésekre tudják figyelmü-
ket fordítani, a küldöttgyűlési munkában a 
konferenciához kapcsolódó szakmai mun-
kára való felkészülés domináljon.

Trencsényi László ügyvezető elnök az 
év jelentősebb eseményeire hívta fel a fi-
gyelmet. Ezen közben arról is szólt, hogy 
az év fordulója során máris sikeres, több 
szervezeti egység koordinációját termő-
re fordító programján vagyunk túl – vé-
géhez közeledik a Szülők akadémiája so-
rozat – az Együttműködő iskola-együttmű-
ködő társadalom program jegyében, ide-
tartozik a Nemzetiségi Nevelési Szakosz-

tály  Furmann Imre-emlékülése. Korczakot 
idézve a Gandhi Gimnáziumban, a Moz-

galompedagógiai Szakosztály sikeres ki-
ad ványbemutatója – Rekviem egy közös-
ségért: az Úttörő Együttesről; A Nevelésel-

méleti Szakosztály ismerkedése Kósáné 
Ormai Vera „Mi iskolánk” című kötetének 
3. bővített kiadásával. A Kerekgedei Makó 

Pál szakosztály kolontári kapcsolatai ré-
vén vesz részt a katasztrófa utáni emberi 
veszteségek gyógyításában. A 2011. évi ki-
emelt – pontosabban a szakosztályok, tago-
zatok tevékenységének keretet adó – prog-
ramok sorában a hagyományosnak számító 
Művelődés Hete – Tanulás Ünnepe progra-
mok éppen úgy szerepet játszanak, mint a 
Staféta Tábor, melyet idén a Békés megyei 
Kétegyházára szervezünk, vagy a hagyo-
mányőrző megemlékezések (Faragó László 
és Lénárd Ferenc emléke kerül középpont-
ba), kedves vendéglátónknál, az Ádám Jenő 
Zeneiskola vendégszeretetét élvezve a jubi-
lánsainkat köszöntő ünnepi koncert.

Új elem a Társaság munkájában, hogy 
szülői szervezet is megjelent a szakosztá-
lyok sorában. Sőt, az Európai Szülői Szer-

vezettel (EPA) együttműködve, figyelem-
mel a magyar EU-elnökségi munkára a 
szervezet éves konferenciáját – közép-
pontban az értékelés kérdéseivel – az MPT 
Szülői Szakosztályával együttműködve Bu-
dapesten tartja március végén. Májusban 
Kecskeméten az „Ifjúságsegítés rangjá-
ért” konzorciumban szervezett TÁMOP-
program műhelykonferenciájára kerül sor. 
Fiatal tagjaink, az Ifjúsági Kör aktivistái az 
„élettel való ismerkedés” terhei miatt idén 
nem vállalják a nemzetközi diákkonferen-
cia megszervezését.

A programok fenntarthatósága érde-
kében minden eddiginél nagyobb szük-
ség van a tagok támogatására, a tagdíjra és 
az  1%-os adófelajánlásra.

A Makarenko Munkabizottság által ala-
pított Petrikás-diplomát Laurenszky Er-

nő vehette át, aki több évtizedes pályáján 
„mindig készen”  szolgálta az ifjúság, a ser-
dülőszervezetek ügyét.

Elhangzott, hogy az elnökség – a szer-
vezeti egységek munkájára támaszkod-
va – átfogó véleményt alkotott az oktatá-
si kormányzat koncepcióiról (ez – más, az 
MPT-vel együttműködő civil   szervezet ál-
láspontjával együtt a társasági honlapon 
megjelent).

Két szervezeti egység bemutatkozásá-
nak előkészítéseként Fábry Béla a szerve-
zeti egységek munkaterveiről szólt. Megál-
lapította, hogy a munka tervszerűsége az 

évek során egyre megalapozottabb, egy-
re több szervezeti egység ismeri fel, hogy 
a tervszerű munka a tágabb értelemben 
vett szakmai közösségnek is, a feladatokat 
vállaló kollégáknak is több eredményt, el-
ismerést ad. Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a Társaság honlapján minden szerve-
zeti egység munkaterve megtalálható, így 
az elnökségi értékelést joggal válthatja fel 
az önértékelés. A társasági honlap látoga-
tottságának érzékelhető növekedése azt is 
jelenti, hogy a szervezetek munkáját – ter-
veiket és a megvalósult programok beszá-
molóit – a látogató szakmai közvélemény 
értékeli. A Vezetői Kollégium nyilvánossá-
ga előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tagozat és a Diszlexiás Gyerekek Fejleszté-
séért Szakosztály mutatkozott be. 

Dráviczky Sándor, a szabolcsi tagozat 
elnöke sok példát bemutató tájékozta-
tójában azt emelte ki, hogy a helyi szak-
mai-közéleti tényezőkkel együttműködve 
tudják munkájukat szervezni. Ebbe a Nyír-
egyházi Főiskola éppen úgy bele tartozik, 
mint a felekezeti oktatást biztosító egyházi 
szervezetek. Munkájuk részeként megjele-
nési lehetőséget biztosítanak gyakorló pe-
dagógusoknak, fiatal, és a szakma országos 
elismertségű megyei szakembereinek is. 
Munkájuk saját honlapjukon is, kiadványa-
ikban is nyomon követhető.

Gombis B. Judit, a diszlexiás gyerekek 
fejlesztése kapcsán elmondta, hogy az ál-
taluk is, civil szakmai eszközökkel is ke-
zelt probléma a szakmai közéletben egy-
re inkább helyén való módón jelenik meg. 
Hogy ez így legyen, szakmai konferenciá-
kat, műhelyfoglalkozásokat szervezetek, e 
tárgyban továbbképzési programot akkre-
ditáltattak, munkájuk eredményeit az Öv-
eges Középiskolával együttműködve a szé-
lesebb szakmai nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé teszik. Külön jelentősé-
ge van a határon túli magyar területekkel 
folytatott együttműködésüknek. Erdély-
ben konferenciákon vesznek részt, tovább-
képzéseket tartanak. Az elmúlt évben a be-
regszászi magyar főiskolával vették fel a 
kapcsolatot, melynek fejlesztése a követke-
ző évek feladata. 2010-ben egy EU-pályázat 
részeként a diszlexia tárgyában nemzetkö-
zi műhelyfoglalkozásban közreműködtek. 
Ennek nyomán ebben az évben egy újabb 
EU-együttműködés részeseiként dolgoz-
nak. Köpf Lászlóné, a szakosztály alapító 
elnöke munkája és elkötelezettsége iránt a 
Vezetői Kollégium különös elismerését fe-
jezte ki.

Benedek András elnök zárszavában elis-
merőleg szólt a társasági munka sokszínű-
ségéről, és megköszönte a szervezeti egy-
ségek vezetőinek munkáját.

Fábry Béla

A Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiuma 
a 2011. év munkájáról

Ha egy továbbképzésen megkérdezzük, hogy a résztvevők mit 
szeretnének és mit nem, a válaszok hasonló mintát mutatnak:  
– legyen jó hangulat,
– adjon önbizalmat,
– gyakorlatias legyen,
viszont ne legyen unalmas, elméletieskedő, ne legyenek meg-
alázó helyzetek és bugyuta játékok…

A Horváth & Dubecz Kft. tizenhárom éves tapasztalata alap-
ján kínál olyan tréningeket, interneten elvégezhető e-Tréning 
kurzusokat, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Cégünk 
küldetése, hogy a szakmai információk mellett energiát adjon 
a résztvevőknek, önbizalmat és jókedvet a hétköznapokhoz.

A jelenleg elérhető akkreditált képzéseink:
– Kooperatív technikák tréning
– Értékelés, tervezés és változások menedzselése a közokta-

tásban
– Felkészítés az 5–6. évfolyamok nem szakrendszerű oktatá-

sára – távoktató pedagógus-továbbképzési program

– Fejlesztési tervek készítése, előkészítése, alkalmazása az 
iskolai oktatás és  nevelés során – távoktató pedagógus-to-
vábbképzés

– Nehezen, de nevelhető gyerekek sajátosságai – távoktató 
pedagógus-továbbképzés

– Újszerű tanulásszervezés – távoktató pedagógus-tovább-
képzés

– A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalma-
zása – óvodai programcsomag

– Integrációra érzékenyítő (IPR Light) továbbképzési program 
(általános iskolai pedagógusok, tantestületek felkészítése a 
hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagó giai rend-
szer iskolai alkalmazására)

– Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, 
tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az 
integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására)

– Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felké-
szítéshez – illetve képességkibontakoztató fejlesztéshez – 
szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása)

A fenti témakörökben és más, speciális igény alapján tartunk 5–10 órás nevelőtestületi képzéseket.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel./Fax: 36-1/48-11-384 • e-mail: hd@mta.mmsz.hu • www.horvathesdubecz.hu
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Kétnyelvű iskolák 
nehéz helyzetben
A közoktatásról szóló törvény legújabb 
koncepciója szerint emelhetik a köve-
telményt a két tanítási nyelvű iskolákkal 
szemben. A változtatás keményen hang-
zik, de valójában teljesíthető – mondta 
Horváth Gábor, a Kétnyelvű Iskolákért 
Egyesület (KIE) elnökségi tagja, a diá-
kokat pedig motiválja, hogy felsőfokú 
nyelvvizsgát szerezhetnek.

A közoktatási törvény átdolgozott 
koncepciója szerint a két tanítási nyel-
vű középiskolák akkor kapnak kiemelt 
támogatást, ha a kétnyelvű képzésben 
részt vevők legalább 90 százaléka jeles 
célnyelvi emelt szintű érettségit, vala-
mint 90 százaléka legalább két jó ered-
ményű célnyelvi tantárgyi érettségit 
tesz. Amelyik iskola nem éri el ezt a szin-
tet, ott megszűnhet a kétnyelvi képzés. 

A szigorítás ugyanakkor a nyelvi kép-
zés rovására mehet. Sok olyan diák van, 
aki kiválóan megtanulja a nyelvet, de 
nem biztos, hogy az idegen nyelvi érett-
ségin négyest érne el matekból vagy 
történelemből. Ha egy iskolában a diá-
kok 11%-ával ez történik, akkor hiába 
tanítják ott magas színvonalon az idegen 
nyelvet, mégis elvonhatják a támogatást. 
Horváth Gábor azt is elmondta, hogy 
felröppent olyan hír is, hogy szűkítik 
azoknak a tárgyaknak a körét, amikből 
idegen nyelven is lehet érettségizni. Ha 
kevesebb választási lehetőségük lenne, 
az is nehezítene a diákok helyzetén, ez-
által az iskolákén is. 

Megnyugtató azonban, hogy az elmúlt 
évek tapasztalata az, hogy a célnyelven 
tartott érettségik nagy átlagban jól szok-
tak sikerülni, és a diákok is motiváltak, 
mert továbbra is megszerezhetik majd a 
felsőfokú nyelvvizsgát az idegennyelvű 
érettségivel. 

Forrás: index.hu 

Egyeztetés az új oktatási 
törvény koncepcióiról 
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium oktatásért felelős állam-

titkára az új oktatási törvények koncep-
cióiról egyeztetett 2011. február 18-án a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-

vetségének és az Egységes Magyarorszá-

gi Izraelita Hitközség vezetőségével. 
A találkozón a vezetőség tagjai tájé-

koztatták az államtitkárt a magyaror-
szági zsidó oktatási intézmények hely-

zetéről. A beszélgetés során szó volt a 
hitoktatás kérdéseiről, lehetőségeiről, 
és az egyházi intézmények értékköz-
vetítő szerepének jelentőségéről. Ko-
moly hangsúlyt kapott az, a közokta-
tási törvény koncepciójában is tükrö-
ződő igény, hogy az egyházi intézmé-
nyekre a nem állami fenntartású intéz-
ményre vonatkozó szabályokkal har-
monizáló, de a jellegükből adódó spe-
ciális feltételeket figyelembe vevő sza-
bályozás jelenjen meg a törvényben.

Feldmájer Péter elnök kijelentette, 
hogy a Mazsihisz támogatja mindhárom 
oktatási koncepciót és egyetért az ok-
tatási reform szükségességével. Köves 

Slomó vezető rabbi az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség nevében üd-
vözölte az új oktatási törvénykoncepció-
kat. A történelmi egyházakkal az egyez-
tetések szakértői szinten tovább folyta-
tódnak.

Forrás: Oktatásért Felelős 

Államtitkárság, kormany.hu

Európai konkurrencia
A Republikon Intézet kerekasztal-beszél-
getést rendezett február 16-án az A38-as 
hajón A jövő záloga címmel a felsőok-
tatási törvény tervezetéről. A meghívott 
vendégek listája a magyar közbeszédből 
régóta hiányzó többpólusú szemléle-
tet reprezentálta. Az elhangzott vélemé-
nyekből idézünk egy-egy fontosabb gon-
dolatot.

– Ha minőségi elv alapján finanszíroz-
nák a felsőoktatási intézményeket, ak-
kor hét egyetem és néhány főiskola ma-
radna talpon Magyarországon – mondta 
Pokorni Zoltán, Országgyűlés Oktatási, 
Tudományos és Kutatási Bizottságának 
elnöke. A felsőoktatás tömegessé vált, 
de most is megvannak a korábbi szín-
vonalas egyetemi és főiskolai képzések, 
igaz, ezeket elfedi a sok gyenge képzés. 
A kis főiskolák megmentésére egy lehet-
séges menekülési út az, hogy monopóli-
umokat kapnak: bizonyos képzések csak 
náluk indulnak az országban. A vízügyi 
képzés java részét le lehetne vinni Bajá-
ra, Dunaújvárosban karbantartó mérnö-
köket kellene képezni, mondta.

A finanszírozást is meg kell változtat-
ni: ma az állam az egyetemeken finanszí-
roz férőhelyeket. „Meg kellene ezt for-
dítani: a finanszírozást az a diák kapja, 
aki megfelelően teljesít az egyetemen, ő 
legyen jogosult állam által finanszírozott 
férőhelyre.”

– Nemzetközi mércével mérve a ma-
gyar egyetemeket alig jegyzik a világ-

ban. Magyar egyetem nincs az első 
200–300-ban, több régiós versenytárs is 
megelőz minket – mondta Tóth Csaba a 
Republikon Intézet stratégiai igazgatója 
az A38-as hajón rendezett felsőoktatási 
fórumon. A Tóth Csaba által bemutatott 
összehasonlító adatsorok alapján Ma-
gyarországon alacsony az idegen nyelvű 
képzések aránya, nemzetközi kutatások-
ban alig vesznek részt az egyetemek, a 
publikációk idézettsége is alacsony.

Horn Gábor, korábbi SZDSZ-es állam-
titkár így fogalmazott: „Belebuktunk ab-
ba, hogy azt hittük, a hallgatók igénye és 
a felsőoktatás kínálata majd szabályoz-
za egymást.” Kiemelte: „Minőségről ad-
dig nem lehet beszélni, amíg Magyaror-
szágon nincs ára annak, hogy valaki ér-
tékes diplomát szerezhet”. Horn szerint 
egyedül ez – tehát a tandíj – tudná meg-
teremteni a hallgató és az oktató érde-
keltségét.

Setényi János oktatáskutató szerint 
fel kell ébrednie a magyar felsőoktatás-
nak, ugyanis folyik az európai diákhitel 
rendszerének kidolgozása. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy a magyar hallgató Euró-
pa bármelyik egyetemére elmehessen, 
és ehhez finanszírozást is kaphasson. Ha 
a magyar egyetemek nem tudnak jó kép-
zéseket indítani, el fogják veszíteni hall-
gatóikat.

Aki további részletekre kíváncsi, an-
nak ajánljuk a következő linket: http://
index.hu/belfold/2011/02/17/pokroni_
het_magyar_egyetem_maradna_talpon/

Ifjúsági Bolyai Pályázat 
Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős 
helyettes államtitkár és Dux László fel-
sőoktatásért felelős helyettes államtitkár 
2011. február 18-án  átadta az ötödik If-
júsági Bolyai Pályázat győzteseinek az el-
ismeréseket. 

A 2010. évi pályázat felsőoktatási ka-
tegóriájának nyertese Lovász Lilla, az 
ELTE BTK klasszika–filológia hallgatója. 
A közoktatási kategóriában a díjazottak 
Légrádi Zsófia, a Szentendrei Reformá-
tus Gimnázium tanulója és Pongor Dá-

vid Edward, a budapesti Gyermekház 
Általános Iskola, Gimnázium, Kereske-
delmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi, In-
formatikai Sport és Szakképző Iskola, 
Speciális Szakiskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanulója. A kö-
zépiskolai kategóriában Török Márta ta-
nárnőt és Száll László tanár urat részesí-
tették elismerésben.

Forrás: Oktatásért Felelős 

Államtitkárság, kormany.hu

Kóbor András igazgató úr nevezi „iskolakatedrálisnak” az épületet. Méretét, szép-
ségét, méltóságát, impozáns jellegét tekintve valóban illik rá ez az elnevezés. A 
Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorlógimnázium és Idegenforgalmi 
Szakközépiskola és Szakiskola a budapesti Markó utcában található. Vörös téglá-
ból emelték, homlokzatát frízek díszítik az eresz alatt és az emeletek síkjában. 
Lenyűgöző látvány a sok boltíves ablak és a három, kemény fából faragott kapu is. 

Hauszmann Alajos álmodta meg ilyennek, és építette fel neo-
reneszánsz stílusban, 1886-ban. Nagy esemény volt akkori-
ban ennek az oktatás és nevelés ügyét szolgáló intézmény-
nek a megnyitása. Bécsből idehozta a kíváncsiság Ferenc 
Józsefet is. Aligha bánta meg a nagy utat, mert elismerő-

en szólt az iskola külső és belső kialakításáról.
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forgalmi iskolánk, mindjárt két tannyel-
vű, ötévfolyamos képzéssel, huszonegy 
évvel ezelőtt. Óriási volt az igény idegen-
forgalmi végzettségű emberekre, ezt mu-
tatja az is, hogy hozzánk nyolcszoros, tíz-
szeres volt a túljelentkezés. Idővel újabb is-
kolák kezdtek idegenforgalmi képzésbe és 
a korosztályok létszáma is apadni kezdett. 
Ma már „csak” háromszoros a túljelentke-
zés, és 850 tanulója van az iskolának. Az is-
kola épületének használati jogát a Fővá-
rostól ötven évre kaptuk meg.

Persze mi sem ültünk a babérjain-
kon. Tíz évvel ezelőtt, felismerve a jogos 
igényt, két tannyelvű gimnáziumi tagoza-
tot nyitottunk, és bekapcsolódtunk a fel-
sőfokú idegenforgalmi szakmenedzser-
képzésbe is. 

– Hány idegen nyelvet tanulhatnak a gyere-
kek?

– Három, úgynevezett célnyelvet, an-

golt, olaszt és németet, továbbá második 
idegen nyelvként az előbbieken kívül spa-

nyolt, franciát és oroszt.
– A több szempont alapján készült országos 

rangsor szerint jó az iskola, a gyerekek teljesít-
ménye. Ez minek köszönhető?

– A kiválóan felkészült tanári gárdá-
nak, a jó felszereltségnek, az ide tanulni 
jövő diákoknak, a testnevelésre és sport-
ra, az állóképességre nevelésnek; továb-
bá a tanításon kívüli, a műveltséget és a 
kulturált viselkedést megalapozó foglal-
kozásoknak. Nálunk a 9. évfolyamon kö-
telező program az úszás, kétszáz métert 
mindenkinek le kell úsznia két úszásnem-
ben. A tornaterem mellett remekül fel-
szerelt kondicionálóterem is van az erőn-
lét fokozására. Kötelezően vesznek részt 
a Művészetek Palotája hangversenysoro-
zatán a 9. és a 10. évfolyamosok, operá-
ba, színházba járnak tanítványaink iskolai 
támogatással. Külföldi kapcsolataink, kö-
zös nemzetközi programjainknak köszön-
hetően három év alatt legalább nyolcszor 

van diákcsere a külföldi partneris-
kolákkal. A magyar uniós elnökség 
ideje alatt nyolc parlamenti ülésen 
a mi tanítványaink segítik a bizott-
sági ülések gördülékeny lebonyolí-
tását. 

– Honnan kerülnek ide a gyerekek?
– Hazánk minden tájáról, orszá-

gos beiskolázású az iskola. Legtöb-
ben azonban budapestiek, illetve 
a főváros közelében laknak. Nagy 
részük szülei értelmiségiek, álta-
lában az idegenforgalom valamely 
területén dolgoznak. Nyilván arra 
is kíváncsi, hol tanulnak tovább? Jogi, kül-
kereskedelmi, gazdasági, mérnöki pályát 
választanak és persze a bölcsészkarok ide-
gen nyelvi szakjait, valamint természete-
sen az idegenforgalmi pályák valamelyik-
ét. 

– Az oktatási tárca erősíteni kívánja a neve-
lést az iskolákban. Itt is szükség van az erősí-
tésre?

– Mindenütt! Jónak tartom, hogy már 
kormányszintű az az elhatározás, hogy na-
gyobb figyelmet kell fordítani a nevelésre 
a családban, iskolában egyaránt. Nem sza-
bad túlzásba vinni az „én” erősítését, el-
viselhetetlenre növelni az önzést. Hang-
súlyosabbá kell tenni a kötelesség, a kö-
vetelmény teljesítését. Alaposabban kell 
építeni a közösségre, bízni abban, hogy 

a közösség által még jobb eredmé-
nyek érhetőek el. A társas progra-
mokban a fiatal megtapasztalhat-
ja a szolidaritás, az együttérzés él-
ményét.

– Csakhogy a tanárképzőkben fő-
ként választott szakjának tanítására ké-
szítik fel a fiatalt, nem a nevelésre. Ön 
is így látja?

– Huszonöt éve vagyok az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem gyakorlatvezető 
tanára, és úgy látom egyre nagyobb a ta-
nárjelöltek műveltségbeli hiánya. Mint-
ha pótmegoldás lenne számukra a pá-
lyánk. Finnországban megkérdezték a fia-
talokat milyen pályát választanának szíve-
sen, és minden harmadik diák a tanárit je-
lölte meg. Nálunk nem ez lenne az ered-
mény, hiszen ismert, hogy nem a legjobb 
képességűek lesznek tanítók, tanárok, ter-
mészetesen tisztelet a kivételnek. Hiszem, 
hogy jó nevelő csak a színes egyéniségű, 
művelt tanár lehet. Egy iskola akkor mond-
ható jónak, ha a tanári karban sok a kivá-
ló szakmai felkészültségű tanáregyéniség. 
Az érdekes, színes, nyitott, de határozott, 
a követelmények teljesítéséből nem enge-
dő ember. Aki példa a gyerekek előtt, akit 
szívesen követnek tanítványai. Az ilyen ta-
nárok képesek szellemi műhellyé tenni az 
iskolát, partnerként elfogadni a diákot, ak-
kor is, ha vitába szállnak vele. Sőt, annak 
örülnek igazán, ha érvel a diák vélt vagy 
valóságos igaza, elképzelése mellett. Ne 
feledje, a szóbeli érettségin követelmény 
tizenöt percig összefüggően beszélni, és 
ez nem megy kellő gyakorlás nélkül. Ami 
a kollégáim nevelési felkészültségét ille-
ti, nincs okom panaszra. Megjegyzem, ha 
a kormány komolyan gondolja a nevelés 
erősítését, akkor hamarosan elkészül az a 
képzési struktúra, melynek révén a tanár-
képző intézmények jobban felkészítik a 
hallgatókat erre a munkára is. Ez nemzeti 
érdek! Novák Gábor

Sok kifogása annak se lehet, aki ma lép 
be ebbe az épületbe. Magas, hosszú, fehé-
ren csillogó falú folyosókon járunk, szin-
tén fehéren ragyogó tantermi ajtók, ere-
deti falikutak, a padláson talált frízeken 
pihenő, egykori növendékek mellszob-
rai előtt.  Az emeleti szintek között a lép-
csőház színes ablakain az iskola történe-
tével összeköthető személyiségek hívják 
fel magukra a figyelmet, illetve a falakon 
az utóbb híressé vált tanítványok fotói te-
kintenek ránk. A golyóstoll feltalálója, Bí-

ró László József, az olimpiai bajnok Hajós 

Alfréd, az amerikai filmzene megterem-
tője Rózsa Miklós, a festőművész Szőnyi 

János, Ascher Oszkár és Feleki Kamill 

színművészek, az író Karinthy Frigyes, 

s a költő Radnóti Miklós. Hat sorban alig 
fér el a sok híresség, akik egykor iskolánk 
padjait koptatták. Kész magyar pantheon! 
Egy másik falon az iskola közelmúltjának 
legkiválóbb tanulói, sportolói néznek le 
ránk, illetve a Magister-díjas tanárok. Min-
den évben, titkos szavazással dől el, hogy 

ki lesz Magister a tantestületből. Még bő-
ven van szabad hely a folyosók falain. 

Az iskola megnyitásakor kápolnaként 
működő helyiség előbb díszteremmé vál-
tozott át, majd könyvtárrá, amely most 
is így szolgálja a diákokat, tanárokat. Ele-
gáns, tágas, barátságos otthona az olvas-
nivalónak. Szép, sötétbarna asztalok il-
leszkednek egymáshoz, rajtuk fém állvá-
nyú, zománcozott búrájú olvasólámpák-
kal. Néhány lyukasórás diák elmélyedve 
készül a következő tanórára. Az oldalpol-
cokon könyvek, lexikonok, szótárak, tan-
könyvek, mögöttük folyóiratok, újságok, 
idegen nyelvű kiadványok. Ami a föld-
szinten nem fért el, azt a galériára rakták, 
ahova faragott fakorláttal védett csigalép-

csőn lehet feljutni. Nem sok olyan iskolá-
ban jártam, ahol a tanulóknak külön fény-
másoló van beállítva, hogy a könyvtárból 
ki nem vihető kötetekből másolhassanak. 
Fülhallgatót is láttunk az asztaloknál. Ki-
derült, hogy gazdag komolyzenei gyűjte-
ménye van a könyvtárnak, helyben hall-
gathatják a diákok az operákat, a külön-
böző hangversenyfelvételeket. Innen ki-
lépve sem búcsúzunk el azonban a köny-
vektől, ugyanis a könyvtár előtti lépcső-
házi lejárónál, két üveggel fedett tárlóban 
megsárgult lapú, elnyűtt fedelű, értékes 
kötetek fekszenek. Az iskola pedagógu-
sának, Csepregi Oszkár tanár úrnak házi 
könyvtárából valók a ritkaságok.

Lifttel jutunk a tankonyhákhoz, mely-
nek felszereltségét egy komoly étterem 
vagy szálloda is megirigyelhetné. Minden 
rozsdamentes fémből készült, az evőesz-
köz és edénytároló, a sütő, a tűzhely. Külön 
helyiségben tárolják a zöldséget, a húst, a 
szárazárut. A tanári és a tanulói ebédlő kö-
zé jókora mixerpultot helyeztek, itt me-

legítheti meg otthonról hozott ételét az 
ebédre be nem fizetett diák. Jólesik látni 
a ragyogóan tiszta előteret is, ahol a mos-
dó mellől nem hiányzik a folyékony szap-
pan tartó és a kézszárító (ott találhatók az 
iskola minden vécéjében is).   Megcsodál-
juk a tágas, szép tantermeket, a nyelvi la-
borokat, a gyakorlásra kiépített tolmács-
fülkéket; az idegenvezetés tanítását szol-
gáló Mercedes kisbuszt az udvaron. Az is-
kola egyenruhás tanulóinak az uniós el-
nökségünkhöz nyújtott segítségéről a Par-
lamentben készült felvételeket a folyo-
sói plazmatévén nézhetik meg a diákok.

Nem győzőm ámulatomat kifejezni 
igazgató úrnak, mert itt minden olyan 
szép, rendezett, tiszta, a gyerekek kultu-
ráltan viselkednek, rongálásnak nyomát 
se látni. Erre az alagsorba kalauzol, ahol 
tovább nő a csodálatunk. Egy hatalmas te-
remben a tanulók ruhát, egyebet tároló, 
zárt szekrényei állnak, az előtérben pedig 
pingpongoznak, székeken ülve beszélget-
nek néhányan, mások a Pöttyös Rudi és 
az üdítős automatát bűvölik. Még néhány 
lépés, és eljutunk a diákok által csak „get-
tónak” nevezett épületrészbe. Lerobbant, 
beázott tantermeket látunk. Nem sok-
kal különb a tantermek alatti tornaterem 
sem. A gyerekek nyelvi leleménye, a „get-
tó” egyelőre kimaradt az iskola felújításá-
ból. Nem futotta rá a költségvetésből. Az 
igazgató a tanárokkal, a gyerekekkel és a 
szülőkkel együtt bízik benne, hogy nem 
kell sokat várni a mintegy háromszázmil-
lióba kerülő felújításra. 

Megismerve az iskola belső világát, pil-
lantsunk be a szakmai munkába is. Segí-
tőnk Kóbor András igazgató.

– Kezdjük a Xántus idegenforgalmi is-
kola alapításával, melynek ötlete a Buda-
pest–Bécs Világkiállítás kapcsán vetődött 
fel, ugyanis a két város közös rendezvé-
nyére kellettek középfokú végzettségű 
szakemberek. Így nyílhatott meg idegen-

Tetlák Esz ter fel vé te lei

Kóbor András igazgató
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nőtt!) 2000 óta összesen 5%-kal emel-
kedett a 2. képességszintet elérők ará-
nya, s ez óriási eredmény! Közben 
1,8%-kal lett magasabb az 5. képes-
ségszinten lévő, kiemelkedő teljesít-
ményű tanulók aránya is. Ez azt jelen-
ti, hogy a sikeres felzárkóztatás nem 
ment a legjobbak rovására. 

Mindez az integrált oktatási gya-

korlat (vegyes összetételű osztályok, 

a gyengébbek és jobbak együtt taní-

tása) eredményessége mellett szól.   
Most már a hiteles hazai „integráció-
kutatás”, az elégedettségi vizsgálatok, 
a szakmai megerősítések, a magyar 
kompetenciamérések mellett a PISA 
is igazolja az erre irányuló oktatáspo-
litikai törekvések helyességét. Nem 
szabadna változtatni rajta!

Nézzük, hogy csökkent-e a bel-

ső szelekció, illetve nőtt-e a hátrány-
kompenzációs hatás? Az iskolarend-
szer hátránykompenzációs képessé-
gét az ún. ESCS-mutatóval mérik. Az 
ESCS összevont index a tanulók gaz-
dasági, társadalmi és kulturális hátte-

rét írja le. Magyarországon ez a muta-
tó 48 pont – kiemelkedően magas. Is-

kolarendszerünk hátránykompen-

zációs képessége tehát továbbra is 

nagyon rossz, azaz nagyon nagyok az 
iskolák közötti különbségek. A korai 
szelekció szétválasztja a jó képessé-
gű és a gyengébb, hátrányos helyzetű 
gyermekeket, akik még inkább lema-
radnak. Nagyon jó eredményeket ér-
tek el viszont azok az országok, ahol 
az együtttanítás az iskolarendszer-

ben hosszabb ideig biztosított. Pél-
dául Finnországban, vagy Lengyel-

országban, ahol az 1999-es reform 
nyomán 15 éves korig komprehenzív 
(egységes) iskolákban együtt tanul-
nak a diákok.

Az iskolán belüli szelekciót az adott 
iskolába járó tanulók ESCS-indexeiből 
képezett mutatóval mérik. Ez csök-
kent némileg, amely a helyi törekvé-
sek hatása lehet. Összességében az is-
kolák társadalmi háttérrel összefüggő 
szelektivitása Európában csak Német-
országban rosszabb a miénknél. Ez 

hosszú távon ronthatja az átlagered-
ményeket, nemhogy további javulás-
hoz vezetne. 

A PISA-sikerben valószínűleg az ok-
tatás minőségének a javulása, az isko-
lai innovációt segítő, hosszú távú fej-
lesztéspolitika hatása realizálódik. 

Szövegértésben és matematikában 
sikerült elérnünk az Egyesült Király-

ság szintjét. Azét az országét, amely-
nek a közoktatási rendszere mintául 

szolgált számunkra az elmúlt két 
évtizedben. Fontos tudnunk, hogy a 
minőség fogalma a közoktatásban, a 
TQM alapú minőségértékelési rend-
szerek fejlesztése és alkalmazása, a 
pedagógiai hozzáadott érték fogalma, 
az iskolai hátrányindex bevezetése s 
az ezt figyelembe vevő eredmény lis-
ták, a közelmúlt angol közoktatási re-
formjában érvényesített eredményes-
ség, hatékonyság és méltányosság 
érték elvek mind-mind a magyar fej-
lesztéspolitika sarokkövei is lettek. S 
ami nem lényegtelen, demokratikus, 
modern társadalmi körülmények kö-
zött végrehajtott változás sorozatban 
realizálták a fenti, eredményeket ho-
zó értékeket. 

Érdemes megnéznünk a magyar 
gyerekek teljesítmények további 
nemzetközi környezetét is. Tanulsá-
gos lehet a hozzánk hasonló eredmé-
nyű országokban a közoktatás sze-
replőinek a társadalmi megbecsült-
ségét, a közoktatás reform irányzatait 
és a gazdasági ráfordítások szintjét is 
megvizsgálni. 

Eredményeink szövegértésből 494 
ponttal a 13–22- helyre, a matemati-
kából 490 ponttal a 18–28. helyre, a 
természettudományban 503 ponttal 
a 13–22. helyre sorolták országunkat. 
Velünk azonos kategóriában van 

Belgium, Dánia, Csehország, Fran-

ciaország, Írország, Lengyelország, 

Norvégia, Svédország és az Egyesült 

Államok is.

•∑
Eredményeink 

más mérések tükrében
Ha a közoktatás szereplőinek társa-
dalmi megbecsültségét nézzük, az 
utolsó helyünk elvitathatatlan. Az in-
tézményvezetők és a pedagógusok 
társadalmi és szűkebb környezeti elis-

A PISA 2009 jelentős sikere a hazai 
közoktatásnak, ugyanis az iskoláink-
ban folyó minőségi oktatást bizo-
nyítja. Azok sikere, akik közvetlenül 
munkálkodnak gyermekeink tudás-
építésén: a jól képzett pedagógusoké, 
a hozzáértő pedagógiai vezetőké, az 
innovatív, önfejlesztő iskoláké. Meg 
persze azé a fejlesztéspolitikáé is, 
amely kormányokon átívelően, több 
mint egy évtizede alakította – bár 
jelentős „kilengésekkel”, – a XXI. szá-
zadi követelményeknek is megfele-
lő, EU-konform magyar közoktatási 
rendszert.

Próbáljuk meg közösen megél-
ni e sikert! Örüljünk gyermekeink 
jó eredményeinek. Jó úton jár a ma-

gyar közoktatás. E mérés szakértői 
elemzése alapján kijelölhetők a szük-
séges rendszer szintű korrekciók úgy, 
hogy az eredmények garantálhatók, 
továbbvihetők, továbbépíthetők le-
gyenek. De ha a készülő változtatások 
iskolarendszerünk szelektivitását to-
vább növelik, mostani sikerünk nem 
lesz megismételhető.

Az OECD (Gazdasági Együttműkö-
dési és Fejlesztési Szervezet) felmé-
rés sorozatot indított 2000-ben a vi-
lág legfejlettebb országai körében. E 
mérés az országok oktatási rendsze-

reinek teljesítményét monitorozza és 
teszi összehasonlíthatóvá, lényegé-
ben „gazdasági” céllal.  A PISA az isko-
lákban megszerzett tudásnak a min-
dennapi alkalmazhatóságát méri és 
értékeli, azaz az alkalmazásképes tu-
dás szintjét vizsgálja munkaerő-piaci 

szempontból.  A munkaerőpiacon vi-
szont csak az rendelkezhet „verseny-
képes tudással”, aki az iskolában töl-
tött évei alatt olyan képességekre, 

készségekre tett szert, amelyek a min-
dennapi munkavégzést segítik. Ha-

szontalan e szempontból például az a 
lexikális tudás, amelynek a közvetlen 
gyakorlati felhasználhatósága kétsé-
ges. A lexikális tudástár képesség- és 
készségfejlesztő hatása viszont nélkü-

lözhetetlen oktatási elem, a megfele-
lő mértékben. A PISA-vizsgálatok te-
hát eszköztudást mérnek, azaz olyan 
kompetenciákat, amelyek a modern 
munkaerőpiacon kívánatosak. Per-
sze figyelembe kell venni, hogy a PI-
SA egy oktatási rendszer minőségér-
tékelési rendszerének csupán egyik 
eleme, hisz az országos, fenntartói és 
iskolai mérési-értékelési rendszerek 
is működnek. De ez a vizsgálat a leg-

objektívebb, és a mindenkori politi-
kai rendszerektől független. 

A PISA-vizsgálatban az egyes tanu-

lók a teszt eredményei alapján képes-

ségpontokat kapnak. Ezek jelennek 
meg az országos összesítésben, eb-
ből számolják az ország eredmény át-
lagát. A képességskálát képességszin-
tekre bontották (5 majd 7), ennek se-
gítségével mutatható ki, milyen fel-
adatokat tudnak megoldani az egyes 
szinteken álló diákok. A mérési ered-
ményeket a háttérváltozókkal össze-
vetve, mélyebb összefüggések tárha-
tók fel, különböző változók megjele-
nítésével. Talán a legfontosabb muta-
tó az úgynevezett ESCS összevont in-

dex, amely a tanulók szociális, gazda-
sági és kulturális hátterét írja le. Se-
gítségével tájékozódhatunk pl. a leg-
hátrányosabb helyzetűek, a leszakadó 
családok gyermekeinek iskolai esé-
lyeiről; s az oktatási rendszer méltá-
nyosságáról, hátránykompenzá ló ké-
pességéről kaphatunk fontos infor-
mációkat. Ezenkívül mód van a diá-

kok egyéni fejlődésének a követésé-

re is, nálunk 2008-ban ezért vezet-

ték be a személyi azonosító számot. 

 

•∑
PISA-eredményeink 

és a viszonyítási alapok
Az első, 2000-es vizsgálat hiteles diag-
nózist állított fel, s elhelyezte hazánk 
közoktatását az OECD-országok erőte-
rében. Az eredmények alapvetően jók 
voltak – a szövegértés kivételével –, és 
nem romlottak a 2003-as és a 2006-os 
vizsgálatban sem. A 2006-os mérés har-
minc OECD-ország között hazánkat 
a 17–22. helyezési tartományba so-
rolta, az OECD-átlagához közeli ered-
ménnyel. Iskolarendszerünk sze  lek-

tivitását illetően viszont szinte a leg-

rosszabb mutatóval rendelkeztünk.

Nézzük, mi változott meg 2009-re? 
A 2009-es mérésnél az OECD-átlaga 
szövegértésből 493 pont, matemati-
kából 496 pont, természettudomány-
ból 501 pont lett. A magyar szövegér-

tési mutató 494 pont lett, 14 ponttal 

haladta meg a 2000-ben elért telje-

sítményt! A közép-európai országok-
ban rajtunk kívül csak Szlovákia tu-
dott javítani az előző mérés óta. Az 1. 
szinten és az alatta teljesítő, gyakor-
latilag funkcionális analfabéták ará-
nyát sikerült 3,1%-kal csökkentenünk 
2006 óta. (Ausztriában ez 5%-kal 

A siker ma provokatív szónak számít. 
Nem fér  össze a magyar mentalítással, 
s a társadalmi, politikai, gazdasági történésekkel 
sem. A PISA-ról viszont a sokk jut eszünkbe, 
hisz az első vizsgálat eredményei 2000-ben 
sokkolták Európát. 
E nemzetközi közoktatási mérés-sorozat tényei, 
számai mást üzennek Magyarországnak.  

Megszülethet-e a kizárólag szakmai alapokra helyezett 
közoktatásfejlesztés?
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bizottság auditálta, kemény külső ér-
tékelést adva és fejlesztési irányvo-
nalat kijelölve. Az évenkénti pályá-
zatokon több száz intézmény méret-
tette meg magát. 2000-től vált lehe-
tővé az Európai Kiválóság Díj (EQA) 
pályázatán való indulás. Magyar Bá-

lint miniszter úr Európa kompatibi-
lis fejlesztéspolitikájának részeként 
támogatta e lehetőségeket is. A tanár-
továbbképzések akkreditált progra-
mokra épülő új rendszere, a törvényi 
kötelezettség szintén az iskolák meg-
újulásának irányába hatott.

Az Új Tudás Program koherens 
rendszerbe próbálta foglalni a közok-
tatás fejlesztés eddigi, meglévő és jö-
vőbe mutató elemeit. A program ha-
zai háttérkutatáson alapult (Oktatási 

és Gyermekesély Kerekasztal, OKA), 
és OECD-vizsgálatot rendelt meg és 
vett figyelembe. Felépített egy olyan 
fejlesztési rendszert, amelyben a 
megszületett gyermekek egyéni fej-
lesztésének követését kívánta bizto-
sítani a munkába állásukig. Hazai és 
EU-s forrásokból évi 110 milliárd fo-
rint szolgálta (volna) a program cél-
jait. Alapértékként követte az esély-
egyenlőség, a kompetenciaalapú tu-
dás átadás és alkalmazás (új típusú 
tanulói tudást csak új típusú pedagó-
gus tudással érhetünk el!), valamint 
az integrált oktatás kérdéseit. Nem 

helyezett azonban kellő hangsúlyt 

az iskolarendszer átláthatóságát 

biztosító minőségirányítási rend-

szerekre. 

Az OKA koncepció átsiklott a ve-

zetőképzés és kiválasztás kérdésein, 

a tanári teljesítményértékelés és az 

ettől függő bérrendszer szükségessé-

gén, amely szorosan összefüggött a 
pedagógustudás, teljesítmény és pá-
lyakarrier modell megalkotásával. A 
program komplexitása azonban lé-
nyegében támogatta a pedagógiai 
progresszióra épülő oktatásfejlesz-
tési folyamatot. Rengeteg intézmény 
kapott viszont rendkívüli megújulási 
lehetőséget a pályázatok útján. Több 
ezer iskola élt vele, csak a HEFOP cél-
zott kompetenciafejlesztő program-
jaiban 1400 intézményben mintegy 
90 ezer tanuló, 12 ezer pedagógus 
vezetésével vett részt, a TÁMOP sok-
színű programkínálatába több, mint 
2000 intézmény kapcsolódott be. 
Persze az intézmények felelőssége 
volt, hogy vállalják-e a pályázatokkal 
járó jelentős többletmunkát, és a tel-
jes intézményi „átláthatóságot”, elszá-
moltathatóságot. Mert a pedagógiai 

programok elkészítésével induló bel-
ső megújulási folyamat az Intézmé-
nyi Minőségfejlesztési Programok ér-
tékelő-fejlesztő rendszereinek alkal-
mazásával folytatódott. Az intézmé-
nyi átláthatóságot biztosította a belső 
mérési-értékelési rendszerek műkö-
dése is. Ezek részeként készültek el a 
pedagógus (és vezetői) teljesítmény-
értékelő rendszerek, amelyek a peda-
gógus tudás megújítását is garantál-
ták. E folyamatot segítette a 2007-ben 
meghirdetett Teljesítménymotiváci-
ós pályázat (megalkotásának része-
se voltam). 1,1 milliárd forint pályá-
zati keret szolgálta a kiemelkedő pe-
dagógusok teljesítményének elisme-
rését. Pályázati feltételként az intéz-
ményi rendszereket mindenki szá-
mára hozzáférhetővé tettük. 2007-től 
a   pályázatokon több, mint 1000 in-
tézmény nyert. 40–50 000 körüli pe-
dagógusa kaphatott erkölcsi és anya-
gi elismerést, mert intézménye vállal-
ta a „megmérettetést”, s hozzáférhe-
tővé tette bevált teljesítményértéke-
lési gyakorlatát. 

•∑
Miben áll a készülô 

változtatás
szakmai háttere?

Sokan kérdezik: és hol vannak ezek 

a jó iskolák? Hányat sorolhatunk ide 
a hazai iskolahálózatból? Csak a fen-
tiekben felsorolt, pályázatokban is 
résztvevő intézmények száma megha-
ladja a teljes magyar iskolarendszerét, 
nyilván vannak többszörös átfedések 

is. De ne legyünk ennyire optimisták, 
ugyanis vannak még szép számmal le-
maradó, rosszul teljesítő iskoláink is, 
de ha a „lengyel csodára” gondolunk, 
beláthatjuk: vannak még tartaléka-
ink. S akkor nemcsak az alulról épít-
kező progresszív pedagógia, de a ra-
cionalizált iskolaszerkezet is kifejthe-
ti pozitív hatását. Akkor nem lennénk 
a vezetői az iskolarendszer szelekti-
vitási mutatóinak. Akkor az integrált 
oktatás rendszer szinten csökkente-
né a szélsőségeket, s jelentősen növel-
hetné hátrányos helyzetű gyermeke-
ink esélyeit. Akkor talán elmondhat-
nánk, hogy iskolarendszerünk nem-

csak eredményes, de hatékony és 

méltányos is.
Érveket próbáltam felsorakoztatni 

állításom mellé, mely szerint a „mara-
toni reformban” megújított magyar 
iskolák pedagógusainak és vezetői-
nek a szakszerű munkája áll a PISA-
siker mögött. Mindezt egy alapvető-

en helyes, kormányokon átívelő ok-

tatásfejlesztési irány tette lehetővé, 
amely bizonyítottan követi az európai 
trendeket.

Miért is kell ezen mindenáron vál-
toztatni? És mi az, ami a készülő okta-
tási törvény koncepciójának hátterét 
képezi? Szakmai, oktatás-kutatási és 
fejlesztési érvek, vagy kizárólag poli-
tikai indokok?

A szakmai érvekben meg kellett 
volna jelennie először is a 2008-ban, 
az OECD által végzett hazai kutatás-
nak (kb.250 oldalas kötet). Meg kel-
lett volna jelennie a hazai közoktatás-
ról szóló, az OKA kutatói által készí-
tett részletes elemzésnek (2008-ban 
készült el, Csapó Benő professzor ve-
zetésével). Rendelkezésünkre állnak 
a PIRLS-, TIMSS- és PISA-eredmények 
és háttérelemzések, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem. A szakma-
iság mellett emelt szót Pokorni Zol-
tán volt miniszterünk is, aki a PISA-
sikerhez vezető úton, saját szerepe 
mellett Magyar Bálintét is méltán is-
merte el, épp a Népszabadság hasáb-
jain (2009. 12. 08.). ATV nyilatkozatá-
ban pedig kijelentette: „ami nem rom-
lott el, nem kell megjavítani a közok-
tatásban”. Ő volt az, aki az Országgyű-
lés szakbizottságának elnökeként el-
sők között, a Parlamentben írta alá 
az integrált oktatást támogató, Min-

denkinek becsengettek című progra-
mot. Megszólalt a közoktatási gyakor-
lat is, hisz a nyilatkozatot számos in-
tézményvezető is aláírta. A Pedagó-

gus Szakszervezet (amely kb. 70 ezer 
pedagógust képvisel) vezetője, Galló 

Istvánné a  január 7-i ATV interjúban 
azt mondta: „…nincs elemzése (alkot-
mányi, jogi sem) a jelen törvény ter-
vezetnek. Miért kíván változtatni?” 

Írásom végén csupán egy kérdé-
sem maradt: Nem lehetne-e kizárólag 
szakmai alapokra helyezni a közok-
tatási törvény változtatását, nem ösz-
szemosva a szigorítás és rendcsinálás 
szándékát az oktatás minőségét ga-
rantáló fejlesztéspolitikával? 

Dr. Tóth Tiborné 

(Shiba-díjas minőségügyi szakértő) 

c. középiskolai igazgató, 

Mosonmagyaróvár

mertsége igen szerény. Mi sem mutat-
ja jobban, mint a vezetői pályázatok 
rendkívül alacsony száma (1,1-szeres 
pályázói „választék”, s a politikai dön-
tések elhatalmasodása a kiválasztás-
nál), a kezdő pedagógusok (éh)bére, 
s a pályán lévők teljesítménytől füg-
getlen, Európában a legalacsonyabb 
szintet képviselő átlagbére. (Az uni-
ós átlagnak harmada sincs.) Miköz-
ben ugyanolyan negatív társadalmi 
jelenségekre kell reagálnunk, mint az 
pl. az iskolai erőszak, amely XXI. szá-
zadi „világjelenség”. Minket fiatal de-
mokráciánkban ez felkészületleneb-
bül és eszköztelenebbül ért nagyon 
sok más negatív társadalmi jelenség-
gel együtt. A hazai demokrácia-kultú-
ra kibontakozását durván veszélyez-
tetik az abnormális pártpolitikai fe-
szültségek, s ez az erőtér visszahat az 
iskolákra, veszélyezteti a kiegyensú-
lyozott tanítási-tanulási folyamatokat.

Itt szeretném azonban megjegyez-
ni, hogy az iskolai rend nem keveren-
dő össze az iskolai munka, a nevelés 
és oktatás minőségével. A társadalom 
felelőssége, hogy mikor, hogyan jöhet 
(végre) létre a demokrácia rendje. Az 

oktatáspolitika felelőssége a méltá-

nyosságot biztosító iskolarendszer 

megalkotása és hatékony működ-

tetése. Az iskolák felelőssége, hogy 
a külső erők által determinált viszo-
nyok között a lehető legjobb „oktatási 
minőséget” biztosítsa. 

A PIRLS és TIMSS nemzetközi mé-
résekben is a kezdetektől fogva részt 
vesznek a magyar diákok, kiemelkedő 
eredménnyel. Mindkét mérést az IEA 
(Tanulói Teljesítmények Vizsgálatá-
nak Nemzetközi Társasága) végzi, és 
a Boston College bonyolítja. Sokkal 
inkább az iskolákban tanított tan-

anyagot tükröző tudást mérik, mint 
a PISA. A felmérés tematikája a részt-
vevő országok tanterveinek a közös 
része. Így a magyar közoktatás tan-
terv-centrikus, elméleti tudás-átadási 
hagyományai előnyösebb helyzetbe 
hozták a diákjainkat. 

A PIRLS először 2001-ben mérte 
35 ország 10 éves tanulóinak a szö-
vegértési teljesítményét. A következő 
mérés 2006-ban zajlott 40 ország és 
5 kanadai tartomány részvételével. 
Célja az egyén   és a társadalom szá-
mára fontos szövegek megértésének 
és használatának a feltérképezése 
volt. Az eredményeket 2007-ben hoz-
ták nyilvánosságra. Magyarország   a 
2006-os PIRLS felmérés élmezőny-
ében végzett!

Az átlag fölötti, 51 pontos teljesít-
ményével a 45-ös lista 5. helyére ke-
rültünk. Az európa uniós országok 

között első helyen állunk! Nálunk 
jobb teljesítményt csak Oroszország, 
Honkong, Luxemburg és Kanada-
Alberta ért el.   A miénkhez hasonló-
an jó teljesítményű pl. Olaszország, 
Svédország, Hollandia, Belgium, Dá-
nia, Bulgária is, de 30 ország eredmé-
nye alattunk maradt. A magyar tanu-
lók kiemelkedően jól teljesítettek az 
élményszerző szövegek megértésé-
ben, ebben első helyen állunk. Az in-
formációszerző szövegekben gyen-
gébbek vagyunk, de még 41 ponttal 
az átlag felett. 

A TIMSS-vizsgálat 1999 óta négy-
évenként méri a 4. és 8. osztályos gye-
rekek matematikai és természettudo-
mányos felkészültségét, vizsgálja a di-
ákok iskolai és otthoni tanítási-tanu-
lási szokásait. Főként kutatók, okta-
tásfejlesztő szakemberek és pedagó-
gusok számára ad tartalmi informá-
ciókat. A kapcsolódó tantervi kérdőív 
értékelése mind a gyakorlatra, mind 
az oktatási rendszerek fejlesztésére 
visszahat.

2007-ben 59 ország 425 000 diákja 
töltötte ki a tesztlapokat.

A matematika felmérésben 4. osz-
tályosaink (510 ponttal) a 15. helyre 
kerültek. Ez a helyezés az 59 ország-
ból álló mezőny első negyedének a 
végére sorolja hazánkat. Mögöttünk 
maradt Ausztria, Svédország, de meg-
előzött pl. Anglia.

8. osztályosaink a nagyon előkelő, 
6. helyen végeztek (517 ponttal). Eu-
rópában az elsők lettünk, mivel előt-
tünk csak távol-keleti államok állnak. 
Egy részterületen, az „Ismeretek kog-
nitív műveletben” című területen pe-
dig a legjobbak vagyunk. A Boston-
ban megrendezett eredményhirdeté-
sen külön kiemelték hazánkat.

Korosztálykövetésre is mód nyílt, a 
2003-as 4. évfolyam 8. helyéről e kor-
osztály a 2007-es 8. évfolyam 6. he-
lyére lépett elő.  A természettudomá-
nyi ismeretek tesztjei mindkét évfo-
lyamon két dimenzió mentén, tartal-
mi és kognitív területeken mértek. A 
4. osztályosok élmezőnyben, a 8. he-
lyen végeztek (536 ponttal). 8. osztá-
lyosaink 6. helyezettek, s Európából 
csak Anglia előzött meg bennünket. 
Ez a generáció a 2003-as 4. osztályos 
mérésen szintén élmezőnyben, 7. he-
lyen szerepelt.

E nemzetközi mérések is azt bizo-
nyítják, hogy diákjaink tudása, azaz 

a hazai iskolarendszer oktatási mi-

nősége jó, de a vizsgálat itt is rámu-
tatott, hogy iskolarendszerünk sze-

lektivitása óriási! Ezen az előző évek 
esélyegyenlőség irányába mutató tö-
rekvései sem tudtak segíteni. S ha az 
előttünk álló változtatásoknál még e 
törekvések sem látszanak, óriási tár-
sadalmi igazságtalanság felé sodró-
dunk. 

•∑
Honnan hová 

jutottunk?
A négyéves politikai ciklusok olykor 
önző, pártpolitikai szándékai ellené-
re is, az elmúlt két évtizedben olyan 
önfejlesztési folyamatok indultak 
meg és teljesedtek ki a közoktatásban, 
amelyek pozitív hatása elvitathatat-
lan. Pontosan az 1993-as közoktatási 
törvény ébresztette rá az intézménye-
ket az iskolai szervezeti önismeret és 
az emberi erőforrások bevonásának a 
fontosságára, a saját iskolai arculatok 
megalkotására, továbbépítésére, a mi-
nőségértékelés eszközeivel való folya-
matos fejlesztésre.

Kezdetben a Közoktatásfejlesztési 

Alapítvány és a Soros Alapítvány pá-
lyázatai adtak páratlan fejlesztési le-
hetőséget az innovatív iskoláknak, 
szakértői és anyagi támogatással. Lét-
rejöhetett az önfejlesztő iskolák cso-
portja, s együttműködésük mintául 
szolgált. Az iskolai hálózatok megje-
lenésével az egymástól való tanulás 
rendszer szinten is megerősödött. 
Az iskolai önfejlesztési kultúra ki-
alakításához talán a legnagyobb tá-
mogatást a Comenius I. és II. prog-

ramok nyújtották. A Pokorni Zol-

tán minisztersége alatt indított prog-
ramok profi tanácsadókat juttattak 
a pályázaton nyertes intézmények-
be, akik segítettek kiépíteni a leg-
modernebb helyi rendszereket. Mé-
rési, értékelési, elemzési módszerek 
és technikák tanulására, átvételére, 
adaptálására nyílt mód. A Comenius-
programokban kb. 2000 intézmény 
léphetett a minőségfejlesztéssel tör-
ténő megújulás útjára. 1998-ban in-
dult a Közoktatás Minőségéért Díj 
(KMD) pályázat Partnerközpontú 
működés és Kiválóság kategóriák-
ban. A pályázókat helyszíni szemle 
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sárolt, mosott, vasalt, takarított… Egy fiú 
kora reggel – mikor a tanárok nagy ré-
sze még éppen ébredt – elment az apja 
által alapozott lakóház betonját locsol-
ni, nehogy a tűző napon szétporladjon, 
míg apja másik munkán dolgozott.

Több tanuló (fiú, lány) a családi vál-
lalkozásban dolgozott tanítás után. Né-
hányan kisgyerek felügyeletet, takarí-
tást vállaltak. Sokan voltak, akik a nagy-
szülő vagy rokon gondozásában vet-
tek részt édesanyjuk mellett, aki azon-
ban távol tudta tartani gyermekét az 
egészségügyi és öregségi szörnyűsé-
gektől. Említhetők, akik különböző if-
júsági szervezetekben (pl. cserkészet), 
egyesületben (tánc, színjátszó csoport, 
városvédő, faluvédő egyesület, ifjúsági 
csoport, sportegyesület, környezetvé-
dő egyesület…) dolgoztak. Voltak, akik 
résztvettek fásítási, hulladékgyűjtési ak-
ciókban.

Adjuk ehhez az összes pedagógus ta-
pasztalatának adatait. Nem szükséges a 
szervezett formában tervezett heti két 
órás plusz terhelés közösségi munka 
címén.

Merész elképzelés a három idegen 
nyelv oktatásának bevezetése, mégha 
ez nem jelentene nyelvvizsga szin-
tű oktatást. Van mit tenni még a két 
idegennyelv oktatásának terén is. Külö-
nösen túlzott igény ez, ha tudjuk, hogy 
a felsőoktatásban végzettek elég nagy 
százaléka épp a nyelvvizsga hiánya mi-
att nem kap diplomát.

Sok szó esik napjainkban az esély-
egyenlőségről. Azt csak dinamikusan 
lehet értelmezni.

Az esélyegyenlőség a hozzájutás 
egyenlőségét jelentheti. Ez aligha való-
sul meg abszolút módon, mert az isko-
lában bármit tesznek a tanárok (jó eset-
ben tökéletesen) a gyerekekre az isko-
lán kívüli többlet vagy hiány (település-
szerkezet, közlekedés fejlettsége, kul-
turális stb. ellátottság, családi jövede-
lem viszonyok…) különbözőképpen ra-
kódik rá. Az esély különbség megma-
rad vagy legfeljebb csökken. Az iskolá-
ban folyó nevelés minden gyerekre vo-
natkozik.

Az esélyegyenlőségre törekedni nem 
lehet úgy, hogy az egyiktől elveszem a 
lehetőséget és átadom a másiknak. A 
gyakorlatban csak az tehető, hogy az 
adott tanulónál kell a hozzájutás lehe-
tőségét növelni, s nem mástól elvenni. 
Így már ez nemcsak iskolai, hanem tár-
sadalmi ügy is.

E munkát azonban valóban segítheti 
az iskolában jól szervezett szegregált és 
az integrált oktatási forma. Alsóbb fo-

kon inkább az előbbi, magasabb fokon 
az utóbbi létjogosult.

Nem kap elég hangsúlyt a szakkép-
zés, pedig az is az oktatás része. Fontos-
ságát az is kiemeli, hogy bármely politi-
kai, társadalmi, oktatási rendszerben az 
ifjúságnak döntő többsége szakképzés-
ben vesz részt Annak minőségét, haté-
konyságát, piacképességét, az iskola és 
a termelő szféra kapcsolatrendszerét 
javítani kell. A szakképző intézmények 
magukra hagyásával a piacképességük 
veszélybe kerül. Azok a mérnökök, akik 
ma mérnök-tanárként tanítanak, beszű-
külnek a korábban írt tankönyvi isme-
retek szintjére. Ha maguk sem piacké-

pesek, hogy képezhetnek piacképes 
szakembereket?

A munkához Neumann János nem 
szószerint idézett gondolatait ajánlom: 
ha egy diszciplína messzire távolodik 
el tapasztalati forrásától, vagy ha a ké-
sőbbi nemzedéket közvetve érik el a 
valóságból származó eszmék, súlyos ve-
szélyt rejt magában. Nagy a veszély, ha 
a diszciplína részletek és bonyodalmak 
szervezetlen tömegévé válik.

Egyetlen megoldás a megfiatalító 
visszatérés a forrásokhoz.

Dr. Szentjóbi Szabó Tibor

tanár, nyugalmazott igazgató, 

szakértő

A pedagógus nem a tananyaggal bir-
kózik leginkább, hanem a társada-

lomból az iskolába begyűrűző hatások-
kal. Ebből következik, hogy az oktatási 
törvény megalkotásához is a társadalom 
aktív együttműködése szükséges.

Az alapfokú, a középfokú és a felső-
oktatás fejlesztését egységben kell vég-
rehajtani. Az nem elég, hogy külön mun-
kacsoportok dolgoznak azokon. Ami az 
egyikben kimenet, a másikban beme-
net. Összefüggnek tehát. Óvakodni kel-
lene attól, hogy a magasabb szintű okta-
tás feladatainak indokolatlan részeit az 
alsóbb szintre tolja. Biztos, hogy a tan-
anyagot is fejleszteni kell, de mértékkel, 
amihez tanulás- tanításpszichológiai fel-
tételeket is figyelembe kell venni.

A tanítandó anyag nem lehet szub-
jektív vágyak jegyzéke.

Akadémiai szintű, tudományban 
(szak tudomány, pszichológia) hitelesí-
tett szakemberek kellenek, hogy meg-
határozzák a különböző oktatási szinte-
ken tanítandó tudományrészeket szűk 
tanévre szabottan. Ezt a tananyagot 
rendszerbe fogottan lejjebb adva, mi-
nisztériumi szintű, tanítási tapasztalat-
tal (didaktikai-, tanulás-tanításpszicho-
lógiai-, nevelési) rendelkező munkacso-
port bontsa le évfolyam szintekre, tan-
évekre. Az iskolák pedig ebből készítsék 
el oktatási-nevelési terveiket (tanmene-
tek), s a szabadon maradt óraszámokat 
töltsék meg helyi, személyi igény sze-
rint, de szükséges ismeretekkel.

A kompetenciamérés hasznos, de az 

ebből szerezhető tanítási, értékelési ta-
pasztalatok, módszerek nem mennek 
át maradéktalanul a tanítási gyakorlat-
ba. A tanárok nagy része szokása sze-
rinti anyagot tanít, szokása szerinti mó-
don, változatlanul értékel. A ma dolgo-
zó pedagógusoknak az jut osztályré-
szül, hogy szolgálati idejük alatt több, 
oktatási reformnak mondott, változta-
tást kénytelenek kiszolgálni. Alig tud ki-
alakulni igazi munkakultúrájuk.

Fontos lenne pontosan meghatároz-
ni az iskolák funkcionális feladatrend-
szerét. Mentesíteni kellene ezúton is 
a pedagógusokat a munkájukhoz nem 
tartozó tennivalók alól (államigazgatá-
si, szociális ellátási, belső adminisztrá-
ciós, nem oktatási-nevelési…). Lényeg az 
lenne, ne lehessen az iskolákra terhel-
ni más intézmények bizonyos feladatait. 
Így több idő juthatna a nevelésre.

Érdemes lenne megvizsgálni, meny-
nyi óraszámot foglalnak le tanévente, 
eredményt nem hozó tanórai, tanórán 
kívüli foglalkozások. Ez is odavezet, 
hogy az iskolák alig tudják begyömö-
szölni öt tanítási napba a heti tantervi 
anyagot.

A pedagógus manapság nagyon hely-
hez kötött. Nem tud az iskolából elmen-
ni, őt érdeklő, szakmailag jelentős ren-
dezvényre (költségvetési-, óracsere aka-
dályok miatt,…) Ezért kellene közel vin-
ni hozzá a szükséges információkat. Eh-
hez kellene hiteles szakemberekből ál-
ló szakértői, szaktanácsadói, szakfel-
ügyeleti utazó csoport. A jelenlegi to-

vábbképzéseken gyakran „vak vezet vi-
lágtalant” helyzet van, s így a tovább-
képzés pedagógiai gazdaságossága alig 
mérhető. A pedagógusok továbbkép-
zését a felsőoktatási intézmények ha-
táskörében kellene tartani. E rendszer-
ben megmaradna a pedagógus és az 
őt képző felsőoktatási intézmény kap-
csolata, s így jobban biztosított lenne a 
szakmai ismeretek magas szinten tartá-
sa, megújulása, nagyobb hangsúlyt kap-
na az interaktivitás. Alapja lehetne a pe-
dagógus-életpályamodellben elképzelt 
pedagógus munkakör minőség szerin-
ti besorolásnak.

Szakértőként, tankönyvi lektorként 
próbaként egy évfolyam matematika-
tankönyvéből kihúztam a puffer szö-
vegként szereplő mondatokat. A tan-
könyv terjedelme jelentősen csökkent, 
de a tananyag szakmai-, taníthatósági 
rendszere hibátlan maradt!

Végezzük el gondolatban ezt miden 
tankönyvvel. Máris jelentősen csökken-
ne az iskolatáska súlya és nem rettenné-
nek meg a tanulók már a tankönyv lá-
tásától is. Jó lenne, ha többen tudomá-
sul vennék, hogy aki írni tud, az még 
nem tankönyvíró. Nagy feladatot jelent 
a tankönyvkiadás ésszerűsítése, hogy 
megvalósuljon a pedagógiai gazdasá-
gosság, a hasznosság, a terhelhetőség 
és a taníthatóság.

Nem lehet közömbös a tanulók tan-
órán kívüli terhelése sem, melyhez hoz-
zájönne még a tervezett heti kettő óra 
kötelező közösségi munka.

Akármilyennek minősítjük is a mai 
fiatalokat, az iskolába járók között so-
kan végeznek szeretetszolgálati-, közös-
ségi munkát több, mint heti két órában 
manapság is. Ha ez mind a családban, 
rokonságban történik, akkor is a társa-
dalomban hasznosul, hisz a társadalom 
primér közössége a család. Saját tapasz-
talatból említek néhány példát:

Több diák hétvégeken, tanítási szü-
netben rendszeresen dolgozott, s a ke-
reset beolvadt a családi jövedelembe, 
mint megélhetési biztonságot növe-
lő tényező. Több diáklány felnőtt sze-
repre kényszerült, mert az anya elhagy-
ta a családot vagy meghalt. A lánygyer-
mek ezután korábban kelt, apjának, öcs-
csének uzsonnát készített. Öccsét elvit-
te óvodába vagy iskolába, ő maga beuta-
zott a középiskolába. Hazamenve bevá-

Az iskola a társadalom nyitott alrendszere, 
több szállal kapcsolódik hozzá

A kecskeméti Bányai Júlia Gimná-

zium osztályaiban próbáltam ki 
az alábbi játékot. Az osztály tanulóit hat 
csoportra osztottam. A csapatok azt a 
feladatot kapták, hogy egy új városrész-
nek adjanak utcaneveket. A városrész-
nek főtere, főutcája és nyolc mellék-
utcája van. A csapatok megkaptak egy 
listát, melyen száz személynév találha-
tó. Fele-fele arányban magyarok és kül-
földiek, vegyesen zeneszerzők, költők, 
írók, politikusok és festőművészek, ter-
mészettudósok, feltalálók.

A listán öt sportoló, két pápa és né-
hány filozófus is szerepelt. A jegyzék-
ben lévő személyek elsöprő többsé-
ge már nem él, de két kortárs írót, egy 
kreatív újítót és egy egykorú politikust 
(Barack Obama) is elhelyeztem a jegy-
zékben. A tanulóknak hangsúlyoztam, 
hogy nem versenyről van szó, nem kell 
rohanniuk, nem lesz győztes és vesztes.

Amikor a csapatok elkészültek, meg-
kértem őket, válasszanak képviselőt. 
Ezután 3-3 képviselőt hívtam egybe 
a terem két sarkába. Nekik közös ne-
vezőre kellett jutniuk, vagyis új, közös 
utcanév-jegyzéket kellett készíteniük. 
Ezalatt a többiek csupán nézői-hallga-
tói lehettek a vitának. Végül a két listát 
felírtuk a táblára. A továbbiakban az 
osztály tanulóinak érvelniük kellett az 
egyik vagy másik lista mellett – de új 

nevet már nem vonhattak be. Legvégül 
megszavaztuk, melyik lista a jobb.

Pedagógusoknak talán mondanom 
sem kellene, mi a játék haszna. Az első 
fázis csapatmunkára, együttműködés-

re késztet. A középső szakaszban tár-

gyalni, alkudni kell, érvelni és komp-
romisszumot kötni, hiszen a közös 
listának el kell készülnie. A legvégső 
fázisban az érvelésé a főszerep. A játék 
egésze voltaképp egy demokrácia mű-
ködését mutatja be az egyéni vélemé-
nyektől a végső, közös döntéshozatalig. 
Mindamellett a játék egyfajta identitás-
vizsgálat is: kit vagy mit tartanak fontos-
nak a tanulók? Az óra legvégén megbe-
széltük azokat a személyeket, akik sze-
repeltek a listán, de a tanulók nem is-
merték őket (menet közben semmilyen 
információt nem adtam) ami mintegy 
mellékesen gyarapította a diákok álta-
lános műveltségét. Ugyanakkor számos, 
különböző órákon már tanult, vagy az 
iskolán kívüli világból ismert személy-
név felelevenítésére is alkalom nyílt.

Ennek az írásnak a célja csupán egy 
játék leírása, nem pedig a tanulók vá-
lasztásainak értékelése. Mégis, egészen 
röviden jelzem az eredményt. A játékot 
három osztályban próbáltam ki, így 
összesen hat listát kaptam. A leggyak-
rabban szereplő nevek: Kodály Zoltán, 

Puskás Ferenc, Kossuth Lajos. A főte-

Egy identitásjáték-ötlet osztályfőnököknek



ELEKTRONIKAI KFT.
1149 BUDAPEST, 

NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 117.

Multimédiás oktatórendszerekből 
és nyelvi laborokból 

egyedülálló választékot kínálunk.

VÁLASSZA A TANTÁL KFT. 
HUNDIDAC DÍJAS TERMÉKEIT!

Válassza a minőséget 
és megbízhatóságot!

Látogassa weblapunkat: www.tantal.hu
Kérjen árajánlatot! tantal@t-online.hu

Tel./fax: +36-1- 220-6454

28     
67. évfolyam ß 9–10. szám ß 2011. március 4.

HI
RD

ETÉ
S

    
67. évfolyam ß 9–10. szám ß 2011. március 4.   29

PE
DA

GÓ
GU

SO
K Í

RJ
ÁK

rek Leonardo, Erkel, Semmelweis, Kos-

suth, Anonymus, és Bányai Júlia nevét 
kapták. A főutcák Szent István, Kodály, 

Lenin, Könyves Kálmán és Puskás ne-
vét viselték. Számomra meglepetésnek 
számított Lenin kiválasztása – talán 
viccből, hiszen órán nem tanultuk, a 
médiában kevés, homályos és rendre bí-
ráló alakban szerepel. Szintén meglepe-
tés Puskás – nekem eltúlzottnak tűnő 
– preferálása. 

A hat listán csupán egyetlen óko-
ri név szerepelt (Julius Caesar). A ma-
gyarországi szokásos névadási gyakor-
lathoz képest alulreprezentáltnak tűnt 
a költők szerepe. A hat listából négyben 

8:2 a magyar és a külföldi nevek aránya. 
Bányai Júlia iskolánk névadójaként ke-
rülhetett szóba, Kodály többszöri vá-
lasztásában kecskeméti lokálpatrióta 
identitás jelenhetett meg. A külföldiek 
közül Beethoven szerepelt egynél több-
ször. Ma élők közül a gyerekek Kertész 

Imréről és Rubik Ernőről neveztek vol-
na el utcát.

Végezetül meg kell említenem, hogy 
a kiinduló ötlet – utcanevek adása csa-
patmunkában – a német Bosh cég ve-
zetőképző tréningjéről származik, az 
ötlet iskolára adaptálása, a részletek ki-
dolgozása saját lelemény. 

Ujlaky István

M i köze a tanároknak a munkanél-
küliséghez? Nagyon is sok! Órá-

inkba be kellene építenünk a tudatos 
(környezettudatos, felelős, választó, szo-
lidáris, toleráns stb.) állampolgár képét. 
Olyan állampolgárokat kellene felnevel-
nünk, akik már úgy nőnek fel, hogy tud-
ják: sorsuk és annak alakítása nem az ál-
lam, de sokkal inkább a saját kezükben 
van. Akik úgy nőnek fel, hogy tudják 
az alulról történő építkezés, az önkor-
mányzás teremtheti meg azt a demok-
rácia modellt, amire vágytunk a szocia-
lizmus bukása után, és, ami még mindig 
nem teljesen működőképes, mert túl 

sok a torkunkon felülről lenyomni kí-

vánt gombóc. 
Én mit tennék, ha te lennék? 

a) olyan fénymásolatokat adnék a diá-
kok kezébe, mely lapoknak az egyik 
oldalát már elhasználtuk; 

b) amennyiben dohányoznék, sohasem 
előttük tenném; 

c) biciklivel, „tömegközlekedve” vagy 
gyalog járnék iskolába 

d) gyűjtést szerveznék azok számára, 
aki rászorulnak; 

e) költségvetést készítenék a zsebpén-
zük alapján, hogy megtanulják, ezt 
nagyban is meg kell tenniük, amikor 
szülők lesznek; 

f) nem égetném a villanyt a tanterem-
ben, ha nem muszáj 

g) elborzasztanám őket különböző fil-
mekkel (Supersize Me), élő példák-

ne mondhassák ránk, hogy egy követ-
kezmények nélküli ország polgárai va-
gyunk. Egyéni, csoportos, pár, osztály-
munka vagy projekt, mint munkaforma, 
végül is mindegy. A lényeg, hogy dolgoz-
tassuk őket; érezzék, hogy ők is fonto-
sak, ők is tudnak alkotni, konkrét mun-
káért dicsérő szavakat kapni és nem 
cukrot csak úgy általánosságban, nem 
dicsérő szót azért, ha jó kislányként 
megülnek a helyükön, de sokkal inkább 
a tudásért, a teljesítményért, még akkor 
is, ha azt izgága, örökmozgó gyermek-
ként teszik.

El kellene tudnunk viselni, hogy van-
nak életkori sajátosságok, vannak prob-
lémák és problémás gyerekek, és ha ez 
sikerül, akkor már csupán azt kell be-
látnunk, hogy a dolgoztatás, a munká-
ra nevelés nagy segítségünkre lesz. Tu-
dom, hogy még mindig nehéz több év-
tizedes falakat lebontani, még a pálya-
kezdőknek is, hisz őket is csak a régi 
rendszer „termelte” ki, de be kell lát-
nunk: a régi, klasszikus, poroszos tanár-
szerep, amikor is tanítani akarunk és 
nem azt elérni, hogy a gyerek tanuljon, 
az ellenállás, a kudarc, a sikertelen-

ség, a bukás zsákutcájába vezet azon 
tanulóknál, akiket ezzel a módszerrel 
nem tudunk a tanulás bűvkörébe von-
zani. Nem hagyhatjuk elharapódzni azt 
a nézetet, mely megengedő a házi fel-
adat el nem készítésével, az órai mun-
ka végre nem hajtásával, az iskolai fel-
adatok alól való kihúzással szemben. 
Ugyanakkor nagy hangsúlyt kell fektet-
nie minden egyes pedagógusnak arra, 
hogy megszerettesse a munkát értel-
mes, életkornak, tudásnak, képesség-
nek megfelelő feladatokkal, házi felada-
tokkal. Elsősorban a pozitív motiválás 

kell, hogy játssza a főszerepet, és nem a 
mínusz pontok, az elégtelenek. Sajnos a 
csoportmunka, a pármunka, a gyerekek 
dolgoztatása, részben még mindig ide-
gen a magyar oktatási rendszertől. Er-
re minden alkalommal rá kell jönnöm, 
amikor új osztályt vagy csoportot kez-
dek tanítani. „De hát akkor hangzavar 
lesz tanár úr!” „Jaj, ne már! Nehogy fel 
kelljen már állnunk, beszélünk inkább 
a szomszédunkkal!” A hasonló ellenke-
zések ellenére, a tanulás eléréséért (ta-
nítás helyett) és az óra végén elhang-
zó zárszóért: „…legyen legközelebb is 
ilyen feladat, ez szuper volt!” megéri 

munkára fogni őket. Érthető és szeret-
hető magyarázat a katedráról, majd ér-
telmes, végrehajtható, ugyanakkor kihí-
vást jelentő munka: ez legyen a vezér-
fonalunk!

Köves Csaba

kal (lecsúszott alkoholista), valamint 
egyszerű számokkal: napi 500 forin-
tos cigaretta ára 365-tel beszoroz-
va négy év alatt, ha középiskolások-
ról beszélünk, 730  000 forint, ami-
ért az érettségijükre vehetnének ma-
guknak egy nem is olyan kis motort 
vagy letehetnének 5–6 darab jogosít-
ványt; 

h) elvinném őket, olyan helyekre, ahol 
szembesülnének azzal, hogy nem 
csak az a Magyarország létezik, ahol 
ők élnek (öregek otthona, pszichiát-
riai osztály, cigánytelep, börtön stb.); 

i) elkészíteném az elmúlt év játékos 
adóbevallását.
A sor, vég nélkül folytatható, de a lé-

nyeg végül is egy: megtanultatod velük, 
és nem megtanítod nekik, hogy nekik 
kell, és milyen módon felépíteni a de-
mokráciát.

És most nézzük, hogy az egyik leg-
nagyszerűbb cél, a dolgozni akaró ál-
lampolgár kinevelése hogyan érhető el 
a legkönnyebben. Végül, nem is kell kü-
lönösképpen tanakodnunk azon, hogy 
mit tegyünk még azért, hogy a kezeink 
alól kikerült gyermek, felnőtt-palánta 
majd adófizető állampolgárává váljon 
nemzetének. A legegyszerűbb menete a 
dolgoknak a következetes munkára ne-
velés a katedráról való előadás helyett 
és mellett, valamint a követelés, a telje-
sítés jutalmazása mellett a méltányos, 

igazságos elmarasztalás, hogy végre 



Lezárult a jelentkezés
a felsőoktatásba
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– Mikor tartják a szóbeli felvételit az iskolák?
– Február 21-e és március 11-e között. 

Ezt követően a középiskola nyilvánosság-
ra hozza tanulmányi területenként a felvé-
teli eredményeket, melyeket látva, a tanu-
lók általános iskolájukban módosíthatnak 
felvételi adatlapjukon március 17-én és 
18-án, azaz a felvételi tapasztalatok alapján 
megváltoztathatják a választott továbbta-
nulási céljaik sorrendjét. A módosító tanu-
lói adatlapok feldolgozása, majd a közép-
iskolák igazgatói által elkészített végleges 
rangsorok kialakítása után következik a ta-
nulói választások és az igazgatói rangsorok 
„összhangba hozásával” a végleges felvételi 
eredmények kialakítása. A felvételt hirde-
tő középfokú iskolák igazgatói április 27-ig 
küldik meg a felvételről vagy az elutasítás-
ról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak.

– Kissé bonyolultnak tűnik, sok munkával jár 
és nyilván költséges is ez a felvételi eljárás. A rá-
fordítás arányban áll a hozammal?

– Az 1999/2000. tanév óta működik ez 
a rendszer. Bevált, hiszen évek óta azt ta-
pasztaljuk, hogy a felvételi eljárásnak már 
ebben az első fordulójában a diákok 94–95 
százaléka bekerül valamelyik választott kö-
zépiskolába, ráadásul a felvettek 70 szá-
zaléka az általuk elsőnek megjelölt intéz-
ménybe. Mi is tudjuk, hogy fokozatosan 
csökken a tanulólétszám, sok az iskolai fé-
rőhely, de mindig voltak, vannak és lesz-
nek közkedvelt középiskolák, amelyekbe 
sokkal többen jelentkeznek a felvehetők-
nél. Amíg szabad iskolaválasztás van, ad-
dig kell valamilyen szűrő a többszörös túl-
jelentkezéssel szembekerülő középfokú 
iskolákban a felvételek eldöntéséhez. Ko-
rábban, a 90-es években, a központi felvé-
teli eljárás bevezetése előtt, minden iskola 
maga szervezte a felvételi vizsgáját, és elő-
fordult – különösen a nagyobb városok-
ban, ahol számos iskola van és sokféle a ta-
nulmányi kínálat – hogy a nyolcadikos di-
ák akár hat-nyolc iskolába is elment felvé-
telizni, különböző tantárgyakból, más-más 
helyi követelményekhez igazodva. Ezzel a 
nyolcadik osztályos tanévét gyakorlatilag 
„felvételizéssel” töltötte. Most a központi, 
azaz egyetlen írásbeli vizsga kiváltja a ko-
rábbi sokféle helyi írásbelit.

– Kik készítik a központi írásbelik feladat-
sorait?

– A feladatsor-készítő bizottságok elnö-
keit a miniszter jelöli ki, tagjait pedig az 
Oktatási Hivatal. Az elnökhöz hasonlóan a 
bizottsági tagok is az adott korosztályt taní-
tó, aktív pedagógusok, akik jártasak az „or-
szágos megmérettetésnek kitett” felvéte-
li feladatsorok készítésében is. Az ő mun-
kájuk már júniusban megkezdődik az elő-
ző évi feladatsorok megoldásainak elem-

zésével, a korábbi írásbeli eredmények ta-
pasztalatainak egybegyűjtésével, a pedagó-
gusoktól kapott észrevételekből leszűrhe-
tő tanulságok összegzésével. Nagyon rész-
letes elemzéseket kapnak és végeznek el, 
és ezek birtokában folytatják munkájukat. 
Rendszerint már a nyár folyamán összeál-
lítják a feladatsorok első változatait, melye-
ket azután szakmai, nyelvi, mérésmetodi-
kai lektorok véleményeznek, akik számos 
észrevételt tesznek, átdolgozásokat is ja-
vasolnak. Beletelik néhány hónapba a fel-
adatsorok végleges, minden szempontból 
megfelelő összeállítása. A bizottságok mun-

kájukban nem kapnak teljesen szabad ke-
zet, hiszen számos előzetes szempont, elvá-
rás határozza meg számukra a feladatsorok 
jellegét, elvárt nehézségi fokát, például azt, 
hogy milyen arányban szerepeljenek a kü-
lönböző képességeket, készségeket mérő, 
vagy éppen ismeretet számon kérő felada-
tok, milyen gondolkodási műveletek méré-
sére legyenek alkalmasak a különböző fel-
adatok, milyen témákat, feladattípusokat 
milyen arányban tartalmazzanak a feladat-
sorok. Mindezek az eljárások biztosítják a 
központi írásbeli felvételik rendszerének 
jó működését. Novák Gábor

I smeretes, hogy a középfokú beiskolázás 
az egyik tanév kezdetétől a másik tanév 

indulásáig tart. Ennek a hosszú folyamatnak 
egyik, a tanulók és az iskolák számára is meg-
határozó elemére január végén, február ele-
jén került sor. Ekkor zajlottak a 9. évfolyam 
általános és tehetséggondozó osztályaiba je-
lentkezők, illetve a hat- és nyolcévfolyamos 
gimnáziumokba jelentkezők központi írás-
beli felvételi vizsgái. Az eljárás meneté-
ről, a vizsgák tapasztalatairól Pósfai Péter-

től, az Oktatási Hivatal közoktatás-szakmai 
elnökhelyettesétől kértünk tájékoztatást.

– Az idei felvételi eljárásnak van-e valami-
lyen újdonsága?

– Igen, a központi írásbeli mellett az 
iskolák szóbeli felvételit is tarthatnak: s 
ez nemcsak – mint korábban – a 9. évfo-
lyamra jelentkezőket beiskolázó intézmé-
nyekre vonatkozik, hanem azokra a hat- és 
nyolcévfolyamos gimnáziumokra is, ame-
lyek jogosultak írásbeli felvételi vizsgát tar-
tani. Mindhárom iskolatípusra igaz, hogy 
az iskolák több mint a fele nem tart felvé-
teli vizsgát, azaz kizárólag az általános isko-
lai tanulmányi eredmények alapján rang-
sorolja és veszi fel a hozzá jelentkező tanu-
lókat. A hatévfolyamos gimnáziumoknak 
csak 40 százaléka, a nyolcévfolyamos gim-
náziumok 46 százaléka, míg a nyolcadiko-
sokat beiskolázó középfokú iskolák 45 szá-
zaléka kéri a hozzájuk jelentkező diákok-
tól a központi írásbeli felvételi vizsgán való 
részvételt. Az idén a nyolcadikosok közül 
56 ezren írtak „általános” felvételi írásbeli 
dolgozatokat, mintegy 2900-an „tehetség-
gondozó” központi írásbelit, míg a hat-, il-
letve nyolcévfolyamos gimnáziumba pályá-
zók közül 5000, illetve 3900 diák mérettet-
te meg magát ezeken az írásbeli vizsgákon. 

– Mi olvasható ki az idei eredményekből?
– Az eredmények azt mutatják, hogy 

mindegyik iskolatípus, illetve korosztály 
írásbeli felvételi vizsgájához jól sikerült az 
írásbeli feladatsorok összeállítása. Az ada-
tokból kiderül – mind az egyes feladatso-
rok megoldásában elért átlagos teljesítmé-
nyek, mind a teljesítmény-eloszlások alap-
ján –, hogy a dolgozatok reális képet tük-

röznek a felvételizők teljesítményeiről, az-
az az írásbeliken sikerült a felvételi vizsgá-
val szemben támasztott követelmények-
nek megfelelően felmérni a tanulók ké-
pességeit, tudását mind magyar nyelvből, 
mind pedig matematikából.

– Tavaly a tanárok, diákok egy része ne-
héznek találta a matematikai feladatsort, a ma-
gyar nyelvit pedig könnyűnek. Az idén mindket-
tő könnyű volt?

– Ez a probléma tavaly egyedül a nyol-
cadik osztályosok írásbeli feladatsoraival 
kapcsolatban merült fel. Kétségtelenül, a 
tapasztalatokat levonva korrigáltak a fel-
adatsorokat összeállító bizottságok, ám ez 
nem azt jelenti, hogy ezúttal nagyon köny-
nyűek lettek volna a megoldások. Inkább 
azt, hogy mindkét feladatsor jobban al-
kalmazkodott a megkívánható követel-
ményekhez, és azokon belül pedig kellő-
en differenciáltak voltak a feladatok. Ezút-
tal a nyolcadikosok „általános” felvételijén 
a magyar nyelvi írásbelik átlagos eredmé-
nye 29,95 pont lett (az 50 pontból), míg 
a matematika dolgozatok átlageredménye 
26,61 pont, tehát a pontátlagok között 
elég kicsi a különbség. A hatévfolyamos 
gimnáziumokba felvételizők esetében a 
magyar nyelvi dolgozatok átlageredmé-
nye 35,28 pont, a matematikáé 27,19 pont, 
míg a nyolcévfolyamos gimnáziumokba 

felvételizőknél ezek az átlagok 34,1, illet-
ve 37,72 pont. A „tehetséggondozó” fel-
vételit írt mintegy 2800 tanuló dolgozata-
inak átlageredménye: 35,85, illetve 28,04 
pont. Persze, az átlagok mellett a felvéte-
li rangsorolások szempontjából legalább 
olyan fontos az is, hogy a felvételi dolgo-
zatok minden teljesítmény-szegmensben 
kellően differenciáljanak is. Még nem ké-
szültek el az egyéni teljesítmények alapján 
az összesítések, de várható, hogy akárcsak 
a korábbi években, az 56 000 nyolcadikos 
tanuló felvételi eredményei ezúttal is szép 
Gauss-görbét rajzolnak majd ki.

– Észrevétel, panasz az eljárással, a javítás-
sal kapcsolatban?

– A tanulók írásbelijükről részletes ér-
tékelő lapot kaptak, megtekinthették a ki-
értékelt dolgozataikat, és észrevételt is te-
hettek a javításokkal kapcsolatban. Nos, a 
138 ezer központi írásbeli dolgozat közül 
– az iskolai elbírálásokat követően – eddig 
csupán 35 dolgozat egy-egy részletének 
javításával kapcsolatban érkezett hozzánk 
továbbra is fenntartott panasz. Ez a szám 
valóban elenyészőnek mondható. Persze 
egyetlen észrevétel korrekt elbírálása is az 
adott tanulónak rendkívül fontos.

– Sok múlhat a szóbelin?
– Az idén az 1100 beiskolázást meghir-

dető középfokú iskola közül 500 iskola kér-
te a hozzá jelentkezőktől a központi írásbe-
lin való részvételt, és ezek közül 340 tart 
szóbeli felvételit is, melynek követelmé-
nyeit maga az iskola szabja meg. A felvételi-
re vonatkozó jogszabályi előírások szerint a 
helyi szóbeli vizsgák követelményeit az is-
kolák már korábban, a felvételi tájékoztató-
jukban közzétették. A felvételi vizsgákon 
nyújtott teljesítmények értékelésénél az 
adott iskolában elérhető összpontszám leg-
alább felét a központi írásbeli eredménye 
adja, legfeljebb 25 százalékát a szóbeli tel-
jesítménye, a többit pedig az általános isko-
lai tanulmányi eredményekből számítják.

 
M inden fennakadás nélkül zárult le a 2011-es általános felvételi eljárás február 15-én 

éjfélkor. Az Oktatási Államtitkárság és az Educatio Nonprofit Kft. két nappal ké-
sőbb tartott sajtótájékoztatóján elhangzott: elektronikus úton 88 200 diák regisztrált, a 
papíralapú jelentkezések feldolgozása még folyik. Várható még további e-felvételi is a hi-
telesítési határidőig, február 23-ig. Idén összesen 53 450 államilag támogatott hallgatót 
vehetnek fel felsőoktatási intézménybe. Közülük 40 610 hallgatót alapképzésre, 2480 főt 
egységes, osztatlan képzésre, 10 000 diákot felsőfokú szakképzésre. Államilag támogatott 
mesterképzésben 19 600 hallgató tanulhat, doktori képzésben 1300-an vehetnek részt. 
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár hangsúlyozta: az idei felvételit a tervezett módosí-
tások nem érintik, sőt jövőre sem terveznek sok változtatást, csak olyant, amire fel tud-
nak készülni a diákok.

Kerékgyártó Sándor, az Educatio Kft. ügyvezetője elmondta: az Oktatási Hivatal-
lal együttműködve kérték a pedagógusokat, hívják fel tanítványaik figyelmét, hogy ne 
az utolsó pillanatban jelentkezzenek. Mint ismeretes tavaly a jelentkezési határidő előt-
ti utolsó napon az informatikai rendszer összeomlott, emiatt órákon keresztül nem lehe-
tett jelentkezni az egyetemekre, főiskolákra, és az oktatási tárca kénytelen volt egy nappal 
meghosszabbítani a jelentkezési határidőt. Ennek ellenére az utolsó három napon a tava-
lyinál sokkal több jelentkezés érkezett, volt olyan másodperc, amikor egyszerre több mint 
háromezer felhasználó rögzítette adatait. Az Educatio Kft. megújult szerverparkja zökke-
nőmentesen teljesítette a feladatot.

2009-ben 127 ezer jelentkezőt regisztráltak, közülük 47 ezer adta le adatlapját elekt-
ronikusan, tavaly 140 ezer diákból 64 ezer. Idén az elektronikusan regisztrálók száma 37 
százalékkal növekedett a tavalyihoz képest. A leggyorsabb diák február 15-én, az utolsó 
napon, 23 óra 37 perckor jelentkezett be, és 9 percre volt szüksége a véglegesítéshez. A 
jelentkezők az utolsó pillanatig éltek a lehetőséggel: az idei tanév utolsó hitelesítő adat-
lapját február 15-én 23 óra 59 perc 59 másodperckor töltötte le egy felhasználó. A legfi-
atalabb és legidősebb felvételiző közötti korkülönbség 54 év. Idén a felvételi pontok szá-
mításánál csökken a többletpontok mértéke, kivéve az emelt szintű érettségié. Például a 
középfokú komplex nyelvvizsgáért 28 pont, a felsőfokú komplex nyelvvizsgáért 40 pont 
jár. A nyelvvizsgákért összesen 40 kapható. A minimális pontszám alapképzésben és egy-
séges, osztatlan képzésben 200 pont. 

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok benyújtásá-
nak határideje 2011. június 1. Módosítások benyújtásának végső határidje 2011. július 7. 
Ponthatárok várható kihirdetése 2011. július 21. 

Hoffmann Rózsa úság írói kérdésre válaszolva elmondta: a közoktatási törvényterve-
zetben szereplő változtatásokról még egyeztetések folynak a szakmával és a Nemzetgaz-
dasági Minisztériummal is. A tervezet beterjesztésének tervezett időpontja május 1-je. 

–st–

Magyar–szlovák oktatási megállapodás
Aláírták a Magyar–Szlovák Oktatási, Tudományos, Sport és Ifjúsági tárcaközi meg-
állapodást. Február 16-án tartották Budapesten a Magyar–Szlovák Oktatási, Tudo-
mányos, Sport és Ifjúsági Vegyes Bizottság negyedik ülését, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságán. A tárgyalás során a felek a közös 
érdekek figyelembevételével hatékony együttműködés eredményeképpen megál-
lapodtak a két ország oktatásának, tudományos együttműködésének és sportra vo-
natkozó közös projektjeinek kidolgozásában, továbbvitelében, számos, a szlovákiai 
magyar, illetve a magyarországi szlovák kisebbségi oktatást érintő kérdésben.

A 33 cikkből álló megállapodást magyar részről dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár, a Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke, szlovák részről 
Jaroslav Ivančo államtitkár, a Vegyes Bizottság Szlovák Tagozatának elnöke látta el 
kézjegyével. A megállapodástól joggal remélhető oktatáspolitikai fordulat a szlo-
vák–magyar viszonyban.
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eladhatóság kedvéért alkalmaznak egy-
egy egyszerű, mindenki által ismert 
motívumot, amelyet aztán a végtelensé-
gig ismételgetnek. Előremutatóak azon-
ban a jazz és a népzene találkozásából 
származó kísérletek. Dresch Mihály 

például rendkívül szorgalmas munká-
val merült el a népzene világában, en-
nek köszönhetően színvonalas, ízléses 
produkciók születtek. A legfontosabb 
a népzene iránti alázat, ezt tanultuk a 
széki cigányoktól is. 

– Van ma Magyarországon olyan hivatalos 
főiskolai vagy egyetemi képzés, ahol a népzene 
tanítását oktatják?

– Nekünk még az adta a mintát, 
ahogy mi is tanultuk a népzenét: ma-
guktól a zenekaroktól, a népzenészek-
től. Sokunkra olyan erős hatással volt a 
népzene, hogy az eredeti szakmánkat is 
feladtuk érte. Én például vegyész diplo-
mával indultam neki az életnek. A fiata-
labb tanáraink Nyíregyházán végeztek 
a főiskolán, ahol már hosszú évek óta 
képeznek hivatalosan is népzenetaná-
rokat (ide egyébként „öreg fejjel” mi is 
beiratkoztunk, hogy legyen papírunk a 
tanításhoz), de negyedik éve már a ze-
neakadémián is van népze-
nei képzés. Az országban 
a – szintén a közoktatás 
részét képező – zeneisko-
lai hálózat keretében ma 
már sok helyen tanítanak 
népzenét, háromévente 
pedig megszervezik Gö-

döllőn a népzenét tanító intézmények 
konferenciáját, ez idén áprilisban lesz.

– Milyen hangszereket választanak előszere-
tettel, melyek a legnépszerűbbek?

– A citerát, a hegedűt, a furulyát és 
az éneket. Népszerű még a tekerőlant 
is, meg valamennyire a duda, de a brá-
csa sajnos kevésbé. 

l
Erről mi magunk is meggyőződhettünk 
az egyik délutáni zeneórán.

– Most tudtad, hogy megállunk, 
mert csináltam egy lezáró mozdula-
tot – mondta Csernók Klára hegedű-
tanár Tolnai Nándornak, aki a 
testvérével, Saroltával együtt 
gyakorolt. A tanárnővel együtt 
egy triót alkotnak, a gyerekek 
bőgőn és brácsán játszanak, 
aztán egyszer csak hangszert 
cserélnek.

– Ez miért fontos? – kérdezem 
a tanárnőt. 

– Egy prímásnak minden 

hangszeren kell tudnia játszani! – vála-
szolja mosolyogva Csernók Klára, az is-
kola legfiatalabb tanára. – A zenekar-
ban nagyon fontos, hogy ismerjük a 
többi hangszert is, átérezzük azok sze-
repét, az általuk játszott ritmust. Ráadá-
sul kevés is a brácsásunk, úgyhogy még 
ez a gyakorlati szempont is indokolttá 
teszi a cserét!

A próba folytatódik, a testvérek nagy 
buzgalommal folytatják a játékot. 

– Kik azok, akik az Óbudai Népzenei Isko-
lát választják? – kérdezem Kobzos Kis 
Tamást.

– Régebben sokan felnőtt fejjel je-
lentkeztek, hiszen akkoriban még 

kevesebb lehetőség volt a népze-
ne tanulására, ma már fiatalok, 
főleg általános iskolások érkez-
nek. Nagy örömünkre egyre 
több a nagycsaládból származó 
gyerek, és általánosan elmond-

ható, hogy a hozzánk jelent-
kezők szülei is nagy jelen-
tőséget tulajdonítanak a 
népzenének. Sokan jönnek 
a táncházakból is, bár mos-

tanában szomorúan halljuk, 
hogy egyre többet zárnak be. 

Vannak azonban kivéte-
lek is. Igen érdekes, hogy egy 
autista kisfiú is tanul nálunk, 
aki egyszer valahol meghal-
lott egy tekerőlantot, és be-
leszeretett a hangjába. Az-
óta hozzánk jár, rengeteget 
fejlődött, nemcsak zenei-
leg, hanem az emberi kap-
csolatok tekintetében is: 
örömmel köszön, beszél-

get, jó a kedélye. BI

– Kik voltak a zeneiskola első tanárai?
– A kezdeti évek során főleg néhány 

lelkes és rátermett ember (többek kö-
zött ifjabb Csoóri Sándor, Bodza Klá-

ra, Havasréti Pál, Lányi György, Jáno-

si András, Budai Ilona, Fábián Éva, 

Ökrös Csaba, Juhász Zoltán) tanított 
itt, ők a hetvenes évek elején indult 
táncházmozgalom zenészeiként adtak 
lendületet az iskolának, amelyre nagy 
hatást gyakorolt még az erdélyi vonós-
zene, tánc is. Az iskola 1991-ben Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatnak kö-
szönhetően önálló közoktatási intéz-
mény, állami népzenei iskola lett, ez – 
ha jól tudom – a világon, de Európában 
minden bizonnyal egyedülálló.

– Hogyan zajlik a tanítási folyamat?
– A népzenei képzést leginkább a 

nyelvtanításhoz tudnám hasonlítani, 
ahol nagy szerepet kap a hallás utáni 

tanulás. A népzenében kizárólag ez 
működik: az utánzás, a mesterektől való 
tanulás. Mi is így tanultuk, és így adjuk 
tovább a tudásunkat. Persze felhaszná-
lunk hanganyagokat is, hiteles forrásból 
merítünk, hiszen Vikár Béla óta számos 
népdalgyűjtőnek köszönhetően tekin-
télyes anyag áll rendelkezésre. Hozzáte-
szem, hogy az iskola a kilencvenes évek 
óta készít felvételeket, így szép számmal 

Virágvölgyi Márta) által szerkesztett 
tankönyveket azok hangzó mellékletei-
vel együtt, sőt Népzenei alapismeretek 
elnevezéssel egy külön tantárgyat is ki-
dolgoztunk, amelyet számos iskola tan-
tervébe is beépítettek már.

– Mit gondol az általános és középiskolák 
népzene-oktatásáról? 

– Bartók Bélánál engem először ép-
pen a magyar népzene gazdagsága, 

va riációs kincse fogott meg. Én is úgy 
gondolom, hogy a lecsupaszított dalok 
az énektankönyvekben nem minden 
esetben alkalmasak arra, hogy megsze-
rettessék a népzenét a gyerekekkel. Az 
autentikus hangfelvételeket meghall-
gatva egészen más élményben lehet ré-
szük a kisdiákoknak. Erre nagy szük-
ség lenne. Több kísérletet is tettünk ar-
ra, hogy a tanár-, tanító-, óvodapedagó-
gus-képzésben hangsúlyosabb szerepet 
foglaljon el ez a szemlélet. Sajnos azon-
ban még mindig kevés szó esik erről. Az 
iskola megalapítása előtt elképzelhetet-
len volt, hogy a népzenét ne „becsoma-
golva”, hanem egy az egyben tanítsuk. 
Ezért mi igyekszünk úgy tanítani, hogy 
a diákok ne csak a technikai tudást sze-
rezzék meg, hanem részük legyen a mö-
göttes élményben is.

– Segíthetnek a népzenei dallamvilág újra-
felfedezésében a könnyűzenei formációk, a mo-
tívumok beépítése a fiatalok körében népszerű 
műfajokba?

– Ezt a folyamatot az Illés együttes 

kezdte el, mégpedig rendkívül magas 
színvonalon. Azóta sajnos számos rossz 
példát is láttunk erre, és nem tartom 
szerencsésnek a műfajok erőltetett ke-
verését sem. Sok esetben csak a jobb 

vannak saját anyagaink is. Természete-
sen megtanítjuk a zeneelméletet is, igaz, 
más hangsúlyokkal, mint a klasszikus ze-
nei képzésben (a magyar népzene egy-
szólamú, az összhangzattannak ezért itt 
például kisebb a jelentősége), a lényeg 
azonban a gyakorlaton van, és rend-
szeresek a zenekari próbák is. Használ-
juk a tanáraink (többek között Balogh 

Sándor, Borsi Ferenc, Juhász Zoltán, 

Tetlák Esz ter 
fel vé te lei

 
Húsz éve a világon egyedülálló állami képzésben tanítják 
népi hangszereken játszani a gyerekeket

Nemrég ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját az Óbu-

dai Népzenei Iskola. Az alapfokú művészetoktatási intézmény nép-
zenét tanuló, elsősorban általános iskolás korú növendékei a jubi-
leum alkalmából gálakoncertet adtak. Az intézmény valójában 35 
éves múltra tekint vissza. A III. kerületben – az országban elsőként 
– ekkor indult el a magyar népzene intézményes, zeneiskolai taní-
tása, Béres János furulyaművésznek, zenetanárnak köszönhetően. 

Jelenleg körülbelül 200 növendékük van, és szinte valamennyi 
magyar népi hangszeren lehet tanulni (beleértve a népi éneket), 
és a növendékek népi játékokat, népszokások is megismernek. Az 
iskola vezetőinek fő szándéka, hogy a népzene az új, városi közeg-
ben is megtalálja a helyét, egyén- és közösségformáló szerepet tölt-
sön be. Kobzos Kiss Tamás népzenész, előadóművész, tanár 1986 
óta tanít az iskolában, 1991-ben nevezték ki az intézmény igazgató-
jává. Vele beszélgettünk.



Iskolába készülő óvodás és alsótagozatos 
iskolás csoportokat (kísérőkkel 34 főig) várunk 

kemencei  „CSUDAJÓ” gyermektáborunkba.

Elhelyezés összkomfortos, ellátás 3 fő és 1 
kiegészítő étkezés saját konyhánkról. 

Biztonságos, bekerített területen, 
szabadtérben 200 m2-es fedett terasz, 

nagy füves területek, játékok, sporteszközök, 
gazdaudvar sokféle állattal.

Győrfi Mariann +36 20/488-6093
www.gyorfimajor.5mp.eu

Ked ves Hir de tôink!
Tarifáink 2011-ben

NYOMTATOTT 
1 egész ol dal 90 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 86 000 Ft + áfa)
1/2 ol dal 48 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 44 000 Ft + áfa)
1/4 ol dal 29 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 26 000 Ft + áfa)
1/8 ol dal 18 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 16 000 Ft + áfa)

Lapunk fekete-fehér nyomásban jelenik meg, 
a hirdetésekhez egy kísérőszínt (kéket) tudunk biztosítani.

ONLINE – színes – www.koznev.hu
1 egész ol dal 80 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 76 000 Ft + áfa)
1/2 ol dal 44 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 39 000 Ft + áfa)
1/4 ol dal 26 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 24 000 Ft + áfa)
1/8 ol dal 16 000 Ft + 25% áfa (is mét lés kor: 14 000 Ft + áfa)

An nak, aki az ap ró hir de tés hez a Köz ne ve lés bo nu sát mel lé ke li, a 
tanévben egyszer in gye ne sen je len het meg hir de té se.
Egy ap ró hir de tés (300 ka rak ter szó kö zök kel) 1000 Ft + 25% áfa.

MÉRETEK
1 egész ol dal: 185 × 265 mm
1/2 ol dal, fek vô: 185 × 130 mm
1/2 ol dal, ál ló: 90 × 265 mm
1/4 ol dal, ál ló: 90 × 130 mm
1/8 ol dal, fek vô: 90 × 62 mm

Az át fu tá si idô két hét.

Továbbra is várjuk hirdetéseiket!
h.kozneveles@gmail.com
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A szépség ezer arca – 
fotóalbumban
„A szépség új, összetettebb ré-
tegeit tárta fel előttünk a foto-
gráfia – csupa olyasmit, amit 
csak azóta észlelhetünk, amió-
ta módunk nyílt a látvány rög-
zítésére, állóképbe foglalására. 
(...) A fotográfia új látványesz-
tétikát is teremtett, kiterjesz-
tette a szépség fogalmának ha-
tókörét. A legpóribb helyeken 
is szépet lelt számunkra” – így 
ír Anne Griffiths, a National 

Geographic hírneves, sokszo-
rosan díjnyertes fényképésze 
az NG Egyszerűen szép cím-
mel megjelent, a szépség ezer-
nyi arcát felsorakoztató fény-
képalbumának előszavában. 

Az album – amelynek ő a 
szerkesztője – pedig tökéle-
tes bizonysága annak, hogy a 
fénykép értéke, létjogosultsá-
ga csorbítatlan a mind többre 
képes videókamerák korában 

is. Valami egészen különlege-
set tud: kimerevíteni, és ezzel 
megragadni a pillanatot, meg-
örökíteni az illékony hangu-
latot, a perc varázsát. Sokkal 
több lehet, mint a kép pusz-
ta rögzítése: formálható, mint 
festő ecsete alatt a kép, szob-
rász vésője alatt a márvány. 
Mondanivaló kifejezőjévé vá-
lik, és szinte korlátlan lehető-
ségeket kínál az üzenet árnya-
latainak finomítására.

Igazából becsapós a cím 
(pedig pontos fordítása az 
angol eredetinek)! Amit ez a 
bámulatos album elénk tár, az 
mívesen szép, ezerféleképp 

szép, lebilincselően, elraga-

dóan, felemelően, bűbájosan 

szép.
Griffiths maga mondja, 

hogy „A fotográfia képi bi-
zonyság arra, hogy a világ cso-
dálatosabb, mint képzeltük, 
és sokkal több szépség rej-
lik benne, mint valaha is hin-
ni merészeltük.”, s ez messze 

több és fontosabb, mint az esz-
tétikai érzékünk kényezteté-
se. Griffiths pedig ekként be-
szél: „A csodát hirdető fotótól 
eláll a lélegzetünk, megbénul 
a könyvet lapozó kezünk. A 
csodát hirdető fotó lázas izga-
lommal tölt el..” Vajon mind-
annyian így vagyunk ezzel? 
Aligha, hiszen a szépség sok-
féleségének nemcsak a felis-
merését, hanem a szeretetét is 
tanulni kell. Ez a hatalmas vá-
logatás ennek kiváló tanköny-
ve. S mégcsak végig sem kell 
vennünk ahhoz, hogy magunk 
is ráérezzünk Griffiths szava-
inak igazára: „Óriási kincs az 
ilyen fotó, mert fölajz, kiemel 
az eltompult világból.” 

Így összegzi, hogy mi teszi 
igazán széppé a fotót: „A foto-
gráfia három talpköve a fény, a 
kompozíció és a pillanat. És 
még három összetevő, amely 
nagy hatást gyakorolhat a 
szemlélőre: a színpaletta, az 
expozíciós idő és a csoda.” Az 

album képeit e hat tényező 
szerint sorolták hat fejezetbe. 
Róluk az előszóban olvashat-
juk: „A National Geographic 
Society fényképgyűjteménye 
elmondhatatlanul gazdag, mé-
retében, témaválasztékában, 
médiumaiban is egyedülálló. 
Igazán különlegessé és érté-
kessé a Társaság fotográfusai-
nak immár több mint százesz-
tendős munkássága, művészi 
személyes látásmódja, kivéte-
les mesterségbeli tudása te-
szi.” A szebbnél szebb felvéte-
lekből választották ki azokat, 
amelyek ide bekerültek. „Hó-
napszám tanakodtunk a pom-
pás tájképek, megejtő portrék, 
sodróan izgalmas absztrakt 
felvételek, a természet villaná-
sait, az ember belső rezdülése-
it láttató képek felett, s végül 
alakot öltött ez a kollekció” – 
írja az alkotók egyike.

(National Geographic/

Geographia Kiadó, 2010)

Osman Péter

BEVEZETÉS AZ EURITMIÁBA  I. 
30 ÓRÁS AKK RE DI TÁLT PE DA GÓ GUS-TO VÁBB KÉP ZÉS: OKM 3/29/2008.

Az euritmia mozgáseszközeinek megismerése, átélése, a naponkén-
ti gyakorláshoz szükséges alaptudás megszerzése jelentősen hoz-
zájárulhat a pedagógusok testi-lelki-szellemi harmóniájának meg-
teremtéséhez, fenntartásához, alkotóképességük, invenciózusságuk 
fejlesztéséhez. A résztvevők olyan gyakorlatokat, egyéni és csopor-
tos mozgásformákat ismernek meg, amelyeket – megfelelő begya-
korlással – az óvodás és iskolás korcsoportoknál sikeresen alkal-
mazhatnak a gyerekek testtudatának, térbeli orientációs készségé-
nek, mozgáskoordinációjának, fi nommotoros mozgásának, ritmusérzékének fejlesztése, a költészet és 
a zene iránti befogadóképességének növelése, képalkotó fantáziájának működtetése, valamint együtt-
működési képességének fejlesztése érdekében.

A kurzus helye és időpontjai: Budapest, 2011. április 8–9. és 15–16.             
(A két hétvége összefüggő egységet alkot.)

Részvételi díj: 32 000 forint
Regisztráció: a jelentkezések beérkezésének sorrendjében korlátozott számban

Jelentkezés: Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság
1065 Budapest, Nagymező u. 30. 

Telefon: 312-2730, 201-2042 • E-mail: huneuritmia@hotmail.com • Honlap:www.euritmia.hu



Lapunk az alábbi 
szervezetek támogatásával 

jelenik meg:

Nemzeti Kulturális Alap

Zánkai Gyermek 
és Ifjúsági Centrum

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet

Fedezzük fel Beethovent! 
Ismerjük meg életútját, színesen anekdotákkal elmesélve.
A szöveget legismertebb művei illusztrálják (francia művészek előadasában). 
A CD-hez tartozó kvízkártyával leelle nőrizhetjük új ismereteinket. 

A Zenész leszek komplex oktató játékdoboz kártyával. Segítségével minden 
alapismeret nélkül, játszva, rövid időn belül sajátíthatjuk el a szolfézs alapjait 

(hangjegyek és szünetjelek értékeit, az ütemek szerkesztését, a hangszercsaládokat). 
A memorizálást kifestő- és feladatlapok segítik.

A Fedezzük fel Beethovent CD és a Zenész leszek oktató célú játékdoboz első lépés a zenei kultúra el-
sajátításához, a klasszikus zene felfedezéséhez és megszerettetéséhez.

A Nagy zenei találkozások sorozat első darabja 
megrendelhető a 36-30-231-0938-as telefonszámon, illetve a tetlake@t-email.hu e-mail címen.

Egyedülálló újdonság hazánkban 
a Nagy zenei találkozások CD-sorozat. 
Az általános és középiskolások számára 
készült zenei oktató- és játékcsomag célja 
gyermekkorban megismertetni 
és megszerettetni a komolyzenét.

HI
RD

ETÉ
S

    
67. évfolyam ß 9–10. szám ß 2011. március 4.   37

MŰ
VÉ

SZ
ETI

 NE
VE

LÉS
napokon meghallgatni ezeket 
a neves személyiségeket a fil-
mekről. Rajtuk kívül mindig 
hívunk más szakembereket 
is, akik előadást tartanak – 
mondta Simon Gábor, aki 
a kezdetektől szervezője a 
programnak, egyébként a 
kollégiumban a médiaisme-
retet, a filmkészítést tanítja. 
Azért készíthetik rövidfilmje-
iket különböző műfajokban 
a diákok, hogy minél jobban 
megismerjék azok jellemző-
it. A pályázat címe, témája is 
igyekszik minél kötetlenebb 
lenni, hogy teret hagyjon a 
fiatalok fantáziájának. Az ani-
máció műfaja azért jelent meg 
nemrégiben, mert ez egyre 
kedveltebb a középiskolás ge-
nerációnál. 

Az ország különböző része-
iről, különböző típusú iskolá-
ból érkeznek alkotások. Olyan 
helyekről, ahol működik mé-
diaszakkör, filmes műhely, de 
olyan iskolákból is, ahol nem. 
A zsűri a szemléletmódot dí-
jazza, azt hogyan jelenítik meg 
a gondolatot, nem az eszközt, 
a módszert, az inkább másod-
lagos – hangsúlyozta Simon 
Gábor. Legtöbben, a jelentke-
zők kétharmada rövid játék-
filmmel jelentkezik. A fiata-
labbak 14–15 évesek inkább 
zenés, klippes stílusú filmmel 
pályáznak, az idősebbek film-
je történetekre épül. Az a jel-

lemző, hogy 3–5 fős csopor-
tok összeállnak, sokszor ott is, 
ahol nincsen tanár, de erős az 
igény a fiatalokban a filmké-
szítésre. A zsűri legnehezebb 
feladata talán az, hogy kiszűr-
je mennyire van benne a pe-
dagógus személyisége egy al-
kotásban. Találkoztak már 
olyan profi munkával, amely-
ről azt hitték egy tanáré, köz-
ben nem is egy csoport, ha-
nem egyedül egy diák jegyez-
te. Ami jellemző, hogy több 
fiú készít filmet, mint lány. A 
szervezők azt nem érzékelik, 
hogy szaporodnának az isko-
lai filmes műhelyek, viszont 
az elmondható, hogy a techni-
ka egyre inkább elérhető a fia-
talok számára.

Simon Gábor egy 160 fős 
kollégiumban ismerteti meg 
a fiatalokkal a filmkészítést. 
Idén nyolc diák vesz részt a 
programokban. Tanév elején 
mindenkinek bemutatják az 
előző időszakban készült ma-

gazin műsorokat és filmeket, 
hogy kedvet csináljanak a töb-
bieknek. Hétfőtől csütörtö-
kig minden este van foglalko-
zás, és mindenki a filmkészí-
tés más-más területének (per-
sze többnek is) fortélyait sajá-
títhatja el a különböző napo-
kon. A fiatalok gyakorlat köz-
ben ismerkednek az elmélet-
tel. Minden hónapban elké-
szítik a Kollektív című 30–40 
perces magazinműsort a kol-
légium lakóinak. Különbö-
ző érdekes témát választanak: 
legutóbb az Országos Mete-

orológiai Szolgálathoz láto-
gattak el, ahol arról faggatták 
a szakembereket, hogy a tava-
lyi év szélsőséges időjárását 
mi okozta. De készült már in-
terjú egy pornószínésznővel 
is, aki egykor a kollégium la-
kója volt, összeállítás a külön-
böző félelmekről valamint a 
gyengénlátókról, mivel ezzel 
a problémával többen is küz-
denek a kollégiumban. Emel-
lett egyéni alkotások is szület-
nek. A diákok négy-négy fős 
csoportokat alkotva rendsze-
resen bemutatkoznak valami-
lyen formában, és vannak akik 
médiás társaikat kérik meg ar-
ra, hogy segítsenek egy  film 
elkészítésében. 

A filmszemle mindig any-
nyira sikeres, hogy szinte az 
összes kollégista jelen van a 
háromnapos rendezvényen, 
és nem utazik haza. 

A filmszemle pályázatáról 
részletesebben a filmszemle@
kaldorkoli.hu címen olvashat-
nak. –st–

Országos Középiskolai 
Filmszemle
Immár hetedik alkalommal 
rendezik meg az Országos 

Középiskolai Filmszemlét. A 
program kiötlője és lebonyo-
lítója a kezdetektől a buda-
pesti Káldor Miklós Kollégi-

um. Nem kisebb személyeket 
nyertek meg az ügynek, mint 
Jancsó Miklóst, aki évek óta 
a zsűri elnöke; további tagja 
ebben az évben Balogh Judit 
színművész, Boldizsár And-

rás operatőr, Salamon And-

rás filmrendező, Sas István 

reklámfilmrendező, valamint 
Bernáth Ildikó fogyatékos-
ságügyi miniszteri biztos. Ma-
gyarországi és határon túli kö-
zépiskolák diákjai nevezhet-
nek március 18-ig. „Miért? Mi-
ért ne?” szlogennel lehet be-
küldeni maximum 20 perces 
filmet, mely lehet játékfilm, 
dokumentumfilm és animáci-
ós film is. Ezen kívül „Arcok a 
médiában” címmel hátrányos 
helyzetű csoportok esély-
egyenlőségét segítő, és a mun-
kaerő-piaci diszkrimináció el-
len irányuló reklámspottal le-
het pályázni. 

A legfeljebb fél perces alko-
tás foglalkozhat romák, fogya-
tékkal élők problémáival vagy 
a nők elleni diszkrimináció-
val. A filmszemle helyszíne a 
kollégium, ahová minden ér-
deklődőt, függetlenül attól, 
hogy nevezett vagy sem, fia-
tal vagy idősebb, várnak ápri-
lis 15–17 között. 

Élmény ezeken az ünnep-

Kirándulás, nyaralás

Nyugat-magyarországi kirán-
dulásokhoz, erdei iskolához és tábo-
rozáshoz ajánljuk szálláshelyül tábo-
runkat Sopron és Fertôd közelében 
maximum 42 fôig. Prog ramszervezés 
(Ausztriába is), autóbuszrendelés, 
igény szerinti ellátás. Kísérô pedagó-
gusoknak ingyenes szállás. Honlap: 
www.csaloganytabor.hu Cím: Csa lo-
gány tábor, Horváth József 9372 
Csapod, Vasút u. 6. Telefon/fax: 06-
99-386-061, 06-70-313-7542

Kiránduljon  diákjaival a törté-
nelmi Esztergomba és szálljon 
meg a dunaparti Gran Camping és 
Ifjúsági Szállás 4–10 ágyas diák-
szállásán, 10 percre a városköz-
ponttól, 500 m-re az élményfürdő-
től. Saját uszoda, focipálya, étte-
rem stb. Nyitva tartás: május 1-jétől 
szeptember 30-ig. Nyári táborozás-
ra ideális helyszín, teljes ellátással! 
Web: www.grancamping-fortanex.
hu, e-mail: fortanex@online.hu. 
Telefon:06-30-948-9563.

Olcsó szállás Balatonudvari-
Fövenyesen: a CAMP-OH Kem-
pinget szeretettel ajánljuk: sátor-, 
üdülő-, sport-, vándor-, gólyatábo-
roknak, erdei iskoláknak, sport-
rendezvényeknek, kiránduló, ke-
rékpárral érkező csoportok szál-
láshelyéül. Elhelyezés: motelszo-

bákban, faházakban, saját sátorban 
(210 fő). Étkezés: saját főzőkony-
hás éttermünkben. Érdeklődni Dr. 
Simon István, telefon/fax: 06-88-
424-353, 06-20-924-1017, www.
campohfovenyes.uw.hu

18 000 forinttól 7 napos nyári 
tábor, 5400 forinttól 3 napos hét-
vége teljes ellátással a Balatonnál. 
1 700 forint/főtől reggelivel egy 
éjszakát tölthet el osztályával a 
Balatonnál.  20 fő után 1 fő, 100 
fő felett minden 16. fő ingyenes. 
Telefon/fax: 06-87-482-135, 06-
20-943-0643. Web: www.balaton 
guest.hu

Osztálykirándulások, tábo-
rok részére szállás étkezéssel, prog-
ramokkal a Börzsöny Kapuja Ven-
dégházban, Zebegényben. Kísé-
rôk nek kedvezmény! Nagy társal-
gó, jól felszerelt konyha. Méhészet, 
madarászat, erdei túrák vezetéssel, 
sétahajó, kisragadozó bemutató. 
www.borzsonykapuja.hu, 06-70-
536-9202.

Zánkán, a csererdôben komfor-
tos faházakban 80 fô részére, illet-
ve Badacsonyban vízközelben két-
ágyas szobákban 56 fô részére biz-
tosítunk szállást. Félpanzió igé-
nyel hetô, ezenkívül szabadtéri fô-
zésre is lehetôség van. Szállásdíj: 
2200 Ft/fô/éj-tôl. Telefon: 06-30-
977-3227, 06-57-504-410.



Bruttó illetmény 
2008 óta (!) befagyasztott 

bértábla szerint 

Nettó illetmény 
2010-ben

Nettó illetmény 
2011-ben

Változás

F1 fizetési fokozatban 
kezdő tanító munkakörben

126 270 Ft 92 642 Ft 90 615 Ft – 2027 Ft

F8 fizetési fokozatban 
tanító munkakörben

154 330 Ft 109 874 Ft 108 062 Ft – 1812 Ft

A legmagasabb, F14 fizetési 
fokozatban, tanító munkakörben 

196 115 Ft 135 534 Ft 131 656 Ft – 3878 Ft

H1 fizetési fokozatban 
kezdő tanár munkakörben

135 975 Ft 98 602 Ft 96.649 Ft – 1953 Ft

H8 fizetési fokozatban 
tanár munkakörben

182 595 Ft 127 232 Ft 125 310 Ft – 1922 Ft

A legmagasabb, H14 fizetési 
fokozatban, tanár munkakörben

235 690 Ft 155 798 Ft 150 274 Ft – 5524 Ft

A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembevételével

 Illetmény
Ft/hó

Kompen-
záció 
Ft/hó

 Illetmény
Ft/hó

 Kompen-
záció
Ft/hó

 Illetmény 
Ft/hó

 Kompen-
záció
Ft/hó

 Illetmény
Ft/hó

 Kompen-
záció
Ft/hó

 8 500–24 999  100  183 000–183 499  4 200  208 000–208 499  12 000  269 000–269 499  6 400
 25 000–41 999  200  183 500–183 999  4 400  208 500–208 999  12 100  269 500–269 999  6 200
 42 000–57 999  300  184 000–184 499  4 500  209 000–209 499  12 200  270 000–270 499  6 100
 58 000–59 499  400  184 500–184 999  4 700  209 500–212 499  12 300  270 500–270 999  6 000
 59 500–59 999  500  185 000–185 499  4 800  212 500–218 499  12 200  271 000–271 499  5 900
 60 000–60 499  600  185 500–185 999  5 000  218 500–224 499  12 100  271 500–271 999  5 800
 60 500–60 999  800  186 000–186 499  5 100  224 500–230 499  12 000  272 000–272 499  5 600
 61 000–61 499  1 000  186 500–186 999  5 300  230 500–236 499  11 900  272 500–272 999  5 500
 61 500–61 999  1 100  187 000–187 499  5 500  236 500–242 999  11 800  273 000–273 499  5 400
 62 000–62 499  1 300  187 500–187 999  5 600  243 000–248 999  11 700  273 500–273 999  5 200
 62 500–62 999  1 500  188 000–188 499  5 800  249 000–249 499  11 500  274 000–274 499  5 100
 63 000–63 499  1 600  188 500–188 999  5 900  249 500–249 999  11 400  274 500–274 999  5 000
 63 500–63 999  1 800  189 000–189 499  6 100  250 000–250 499  11 300  275 000–275 499  4 900
 64 000–64 499  2 000  189 500–189 999  6 200  250 500–250 999  11 200  275 500–275 999  4 700
 64 500–64 999  2 100  190 000–190 499  6 400  251 000–251 499  11 000  276 000–276 499  4 600
 65 000–65 499  2 300  190 500–190 999  6 500  251 500–251 999  10 900  276 500–276 999  4 500
 65 500–65 999  2 500  191 000–191 499  6 700  252 000–252 499  10 800  277 000–277 499  4 300
 66 000–66 499  2 600  191 500–191 999  6 800  252 500–252 999  10 600  277 500–277 999  4 200
 66 500–66 999  2 800  192 000–192 499  7 000  253 000–253 499  10 500  278 000–278 499  4 100
 67 000–67 499  3 000  192 500–192 999  7 100  253 500–253 999  10 400  278 500–278 999  4 000
 67 500–67 999  3 100  193 000–193 499  7 300  254 000–254 499  10 300  279 000–279 499  3 800
 68 000–68 499  3 300  193 500–193 999  7 500  254 500–254 999  10 100  279 500–279 999  3 700
 68 500–68 999  3 500  194 000–194 499  7 600  255 000–255 499  10 000  280 000–280 499  3 600
 69 000–69 499  3 600  194 500–194 999  7 800  255 500–255 999  9 900  280 500–280 999  3 400
 69 500–69 999  3 800  195 000–195 499  7 900  256 000–256 499  9 700  281 000–281 499  3 300
 70 000–71 499  4 000  195 500–195 999  8 000  256 500–256 999  9 600  281 500–281 999  3 200
 71 500–79 499  3 900  196 000–196 499  8 200  257 000–257 499  9 500  282 000–282 499  3 000
 79 500–87 499  3 800  196 500–196 999  8 400  257 500–257 999  9 400  282 500–282 999  2 900
 87 500–95 499  3 700  197 000–197 499  8 500  258 000–258 499  9 200  283 000–283 499  2 800

 95 500–103 499  3 600  197 500–197 999  8 700  258 500–258 999  9 100  283 500–283 999  2 700
 103 500–111 499  3 500  198 000–198 499  8 800  259 000–259 499  9 000  284 000–284 499  2 500
 111 500–119 999  3 400  198 500–198 999  9 000  259 500–259 999  8 800  284 500–284 999  2 400
 120 000–127 999  3 300  199 000–199 499  9 200  260 000–260 499  8 700  285 000–285 499  2 300
 128 000–135 999  3 200  199 500–199 999  9 300  260 500–260 999  8 600  285 500–285 999  2 100
 136 000–143 999  3 100  200 000–200 499  9 500  261 000–261 499  8 500  286 000–286 499  2 000
 144 000–151 999  3 000  200 500–200 999  9 600  261 500–261 999  8 300  286 500–286 999  1 900
 152 000–159 999  2 900  201 000–201 499  9 800  262 000–262 499  8 200  287 000–287 499  1 800
 160 000–167 999  2 800  201 500–201 999  10 000  262 500–262 999  8 100  287 500–287 999  1 600
 168 000–176 499  2 700  202 000–202 499  10 100  263 000–263 499  7 900  288 000–288 499  1 500
 176 500–177 999  2 600  202 500–202 999  10 200  263 500–263 999  7 800  288 500–288 999  1 400
 178 000–178 499  2 700  203 000–203 499  10 400  264 000–264 499  7 700  289 000–289 499  1 200
 178 500–178 999  2 800  203 500–203 999  10 500  264 500–264 999  7 600  289 500–289 999  1 100
 179 000–179 499  3 000  204 000–204 499  10 700  265 000–265 499  7 400  290 000–290 499  1 000
 179 500–179 999  3 100  204 500–204 999  10 800  265 500–265 999  7 300  290 500–290 999  900
 180 000–180 499  3 300  205 000–205 499  11 000  266 000–266 499  7 200  291 000–291 499  700
 180 500–180 999  3 400  205 500–205 999  11 200  266 500–266 999  7 000  291 500–291 999  600
 181 000–181 499  3 600  206 000–206 499  11 300  267 000–267 499  6 900  292 000–292 499  500
 181 500–181 999  3 800  206 500–206 999  11 500  267 500–267 999  6 800  292 500–292 999  300
 182 000–182 499  3 900  207 000–207 499  11 600  268 000–268 499  6 700  293 000–293 399  200
 182 500–182 999  4 100  207 500–207 999  11 800  268 500–268 999  6 500  293 400–293 440  100

Hogyan változik 
a fizetésünk?
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Kedves Olvasóink!

Nagyon sok kérdés érkezett szerkesztősé-
günkbe a bérek változásával kapcsolatban. 
Többet vagy kevesebbet keresnek-e ezután 
a tanárok? Ha nem vesszük figyelembe a 
gyerekek után járó kedvezményt és a kom-
penzációt, akkor kevesebbet kellene keres-

niük, erre azonban nem kerülhet sor – el-
vileg. Tudjuk azonban, hogy az ördög a 
részletekben lakik, és soha semmi nem 
úgy valósul meg, ahogy azt a tervezés fázi-
sában elképzelték – vagy legalábbis: igen 
ritka az ilyen eset. Hogy mindenki meg 
tudja ítélni, annyi fizetést kap-e, amennyi 
jár neki, mellékeljük a szükséges táblázato-
kat. Célszerű, ha az a kolléga, akinek az az 
érzése támadt, hogy rosszabbul járt az adó-
változásokkal, először összeveti a mostani 
fizetését az egy évvel ezelőttivel, utána 
megnézi táblázatunkban, hogy hol kellene 
állnia, s ha valóban nem ott áll, akkor jogo-
san tiltakozik. Várjuk azoknak a leveleit, 
e-mailjeit, akik úgy érzik bérügyeik intézé-
sébe hiba csúszott, és megpróbálunk szak-
mai segítséget adni.

A megadott összegek az adójóváírás fi-
gyelembevételével kerültek kiszámításra, 
azonban a családi kedvezmény összege az 
összesített adóalapból nem került levonás-
ra. 

Amennyiben a közalkalmazottnak eltar-
tott gyermeke(i) van(nak), úgy havonta 
gyermekenként a nettó illetmény összege 
a megadottnál magasabb. 

A családi kedvezmény összege: 
– 1 gyerek esetében 62 500 Ft
– 2 gyerek esetében 125 000 Ft
– 3 és minden további gyerek esetében 

gyerekenként 206 250 Ft
Ennek alapján 2011-ben a nettó illetmény 

összege az adójóváírástól függően
– 1 gyerek után kb. 10 000 forinttal,
– 2 gyerek után kb. 20 000 forinttal,
– 3 és minden további gyerek után kb. 

90 900 forinttal növekszik.
A költségvetési szerveknél foglalkozta-

tottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 
352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet értel-
mében:
1. A rendelet 1. melléklete szerinti kom-

penzációra jogosult az a foglalkoztatott, 
aki a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény (Szja.) szerinti 
családi kedvezményre nem jogosult. 
(lásd a mellékletet a külön csatolmány-
ban.) 

2. 3500 forint kompenzációra jogosult az 
a foglalkoztatott, 
a) akinek 1 gyermeke van és 
b) a házastársa vagy élettársa a rendelet 

1. §-ban meghatározott jogviszony-
nyal rendelkezik és

c) mindkettőjük – rendelet 3. §-a sze-
rinti – illetménye a tárgyhó első 
napján 198 500 Ft és 267 000 Ft kö-
zött van.

ad b) a rendelet 1. §-a szerinti – kom-
penzációra való jogosultság szempontjá-
ból figyelembe vehető – jogviszonyok a 
következők:

• közalkalmazotti jogviszony,
• köztisztviselői jogviszony,
• kormánytisztviselői jogviszony,
• fegyveres szervek hivatásos állomá-

nyú tagjainak szolgálati jogviszonya
• Magyar Honvédség hivatásos és szer-

ződéses állományú tagjainak jogvi-
szonya,

• igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonya,

• ügyészségi szolgálati jogviszony
• a közigazgatási szerveknél foglalkoz-

tatott munkavállalók jogviszonya,
• a hivatásos nevelőszülői jogviszony. 
A rendelet szerint a prémiumévek-

programról és a különleges foglalkoztatási 
állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény alapján foglalkoztatottak jogviszo-
nyát a kompenzációra jogosultság szem-
pontjából nem lehet figyelembe venni.  

ad c) A közalkalmazottak esetében az 
illetmény számításánál figyelembe kell 
venni:

• A Kjt. 66. §-a szerinti garantált illet-
ményt, 

• további szakképesítés esetében – ki-
nevezéstől függően – az illetmény-
növekedés összegét, 

• a felsőoktatási intézményben okta-
tói munkakört, valamint a tudomá-
nyos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak garantált illetmé-
nyét, 

• a garantált illetmény feletti, munkál-
tató döntése alapján megállapított 
illetményrészt, 

• Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot.

1. A tárgyhónap első napján érvényes il-
letménye 0,61%-ának megfelelő – 100 
forintra kerekített összegű – kompen-
zációra jogosult az a foglalkoztatott, 

a) aki családi kedvezményre 1 vagy 2 
gyermek után jogosult és a tárgyhó-
nap első napján érvényes illetménye 
nem éri el a 71 600 forintot,

b) aki családi kedvezményre 3 gyermek 
után jogosult és a tárgyhónap első 
napján érvényes illetménye nem éri 
el a 128 500 forintot,

c) aki családi kedvezményre 4 vagy 
több gyermek után jogosult és a 
tárgyhónap első napján érvényes il-
letménye nem éri el a 128 500 forint-
nak a három feletti gyermekszám és 
a 19 000 Ft szorzatával növelt össze-
gét. (Itt 5 gyermek esetében a 19 000 
forintot 2-vel kell szorozni, majd hoz-
zá kell adni a 128 500 forintot, ami 
összesen 166 500 Ft. Tehát ha illet-
ménye nem éri el ezt az összeget, ak-
kor válik jogosulttá az illetménye 
0,61 %-ának megfelelő összegre.)

Az 1., 2., 3. pontokban részletezett kom-
penzáció összegét – akár 0 összegig – is 
csökkenteni kell, amennyiben a munkálta-
tó a minimálbér, illetve a bérminimum el-
érése érdekében már az illetményt meg-
emelte. Amennyiben a minimálbér vagy a 
bérminimum eléréséhez szükséges összeg 
kisebb, mint a jogosultság alapján járó 
kompenzáció összege, úgy a közalkalma-
zottat a kompenzáció különbözete megil-
leti. 

További szabályok:

1. jogviszony hóközi megszűnése esetén a 
kompenzáció időarányosan jár, 

2. több jogviszonyban álló foglalkoztatott 
esetében a teljes munkaidős jogviszo-
nyában jogosult,

3. teljes munkaidős jogviszony hiányában 
az időben legkorábban keletkezett jog-
viszonyban jár a kompenzáció,

4. nem jár a kompenzáció:
• fizetés nélküli szabadság,
• egész napos igazolatlan távollét idő-

tartamára.
5. A foglalkoztatott január 15-ig (külföldi 

szolgálatot teljesítők esetében március 
31-ig) köteles nyilatkoznia a kompenzá-
ció összegének megállapítása érdeké-
ben a családi kedvezményre jogosult-
ságról és a kedvezmény igénylése során 
figyelembe vehető kedvezményezett el-
tartottakról. A nyilatkozatot 2 példány-
ban kell benyújtani a munkáltatónak, 
aki az illetékes illetményszámfejtő hely-
nek kell megküldje az egyik példányt. 

6. Amennyiben a nyilatkozó a nyilatkoza-
tot a határidő eltelte után nyújtja be, a 
mulasztás miatt kieső időszakra, kom-
penzációra visszamenőlegesen nem jo-
gosult (!) Ebben az esetben a nyilatkozó 
a nyilatkozat leadását követő hónaptól 
válik jogosulttá a kompenzációra.
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Állás

A Művészetek Völgye Ál ta lá-
nos Iskola angol–német–informa-
tika szakos tanári állást hirdet. Cím: 
8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1. 
Telefon/fax: 06-87-435-045.

A Művészetek Völgye Ál ta lá-
nos Iskola fizika–kémia–ének tan-
tárgyak oktatására óraadó tanárt 
keres heti 8 órában. Cím: 8296 
Monostorapáti, Zrínyi u. 1. Tele-
fon/fax: 06-87-435-045.

A balatonkeresztúri Festetics 
Kristóf Általános Iskola pályázatot 
hirdet matematika-fizika vagy ké-
mia, vagy informatika, vagy ének 
szakos tanári állás betöltésére a 
2011/2012-es tanévtől. A pályázat 
beadási határideje: 2011. április 4. 
Cím: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. 
u. 1. Telefon: 06-85-575-018.

Az 1. sz. ETALONSPORT Ál-
talános és Sportiskolai törvényi kö-
telezettségének eleget téve pályá-
zatot ír ki általános igazgatóhelyet-
tesi álláshely betöltésére (főiskolai 
vagy egyetemi tanári diploma). 
Előny: közoktatás-vezetői szakvizs-
ga. Bérezés Kjt. szerint. Jelentkezni 
lehet az etalon@t-online.hu címen.

Vendéglátó-ipari iskola felvesz: 
biológia, kémia, angol, fizika, mate-
matika, ételkészítés, pincér, ide-
genforgalom szakos tanárokat. 
Telefon: 06-30-623-1938.

Pénzügyi kultúra fejlesztésé-
hez, valamint mentorálási területre 
keresünk vállalkozó szellemű mun-
katársakat, franchaise rendszer-
ben, kötetlen munkaidővel. A je-
lentkezéseket – szakmai önéletrajz-
zal – elsősorban Fejér megyéből 
várjuk: takarekosiroda@t-online.hu 
címre, „Pénzt viszünk az Ön család-
jába is” jeligére.

Némettanár több mint 10 éves 
gyakorlattal, teljes óraszámban 
Budapesten és környékén álta-
lános iskolai vagy középiskolai 
tanári állást keres. Telefon: 06-30-
381-6678. E-mail: gabor.garics@
mailbox.hu

Az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Középiskola, Óvoda és Általános 
Iskola pályázatot hirdet gyógy test-
nevelő és matematika-bármely sza-
kos tanári állások betöltésére 2011. 
augusztus 16-i kezdéssel. A pályáza-
ti anyag tartalmazza a szakmai ön-
életrajzot, diploma másolatot, egy-
házi ajánlást. A jelentkező keresz-
tény elkötelezettsége előnyt jelent. 
Jelentkezési határidő: 2011. márci-
us 11. Cím: 2500 Esztergom, Mind-
szenthy tér 7. Telefon: 06-33-509-
260, 06-33-509-261.

A Kapocs Általános Iskola sür gô-
sen felvesz egy angol–testnevelés 
szakos tanárt teljes állásban, vagy 
egy biológia–testnevelés szakos ta-
nárt félállásban. A pályázatokat ön-
életrajzzal, diplomamásolattal a ka-
pocsiskola@kapocsiskola.hu e-mail 
címre kérjük eljuttatni. Telefon: 
295-46-29.

Matematika–fizika–kémia 
szakos általános iskolai tanár, 30 
éves gyakorlattal Kecskeméten és 
környékén állást keres a 2011/ 
2012. tanévtôl. Telefon: 06-70-459-
6764. E-mail: hothei100@vipmail.
hu

A szigethalmi Gróf Széchenyi 
István Általános Iskola sürgôsen, 
azonnali belépéssel matematika 
szakos tanári állást hirdet. Je lent-
kezni önéletrajzzal levélben lehet 
az alábbi címen: Gróf Széchenyi 
István Általános Iskola, 2315 
Szigethalom, Thököly u. 37.

Tanító (természetismeret mûv. 
ter.), fejlesztôpedagógus, ifjú ság-
segítô végzettséggel keresek állást. 
START kártyám 2011. április 16-ig 
érvényes. Középfokú jelnyelv, 
alapfokú angol- és lovári vizsgám 
van. Békés megyében élek, de 
megoldható lakhatás esetén el-
mennék vidékre. Rába Ildikó 
Mariann, e-mail: rabaildikomariann 
@citromail.hu

Könyvtárosnő, aki közművelő-
dési szakember, munkahelyet ke-
res Budapesten, a budai agglome-
rációban. Telefon: 06-23-334-892. 
E-mail: tezsuzs@citromail.hu

Szá mí tó gé pes rend sze rek ke-
ze lé sé ben nagy gya kor lat tal ren-
del ke zô gaz da sá gi-in for ma ti kus 
– ügy   in té zô, in for ma ti kus, is ko la-
tit ká ri ál lást ke res Bu da pes ten. El-
ér he tô ség: 06-30-508-4396, e-mail: 
rozila1@gma il. com

Kirándulás, nyaralás

Kézműves programok Város-
lődön! Üveg csiszolás és homokfú-
vás elméleti és gyakorlati bemuta-
tása. Sajátkezű díszítménykészítés! 
Betekintés az üveggyártás történe-
tébe. Megegyezés szerint lovaglási 
lehetőség. Telefon: 06-88-213-032, 
mobil: 06-30-363-6762, 06-70-544-
2301. E-mail: lomann@ajkanet.hu

Cserépváraljai táborunkban 
(Bükkben) szép erdei környezet-
ben nyári táborozási lehetőséget 
biztosítunk osztályok, csoportok 
részére (max. 40 fő). Szállás 1800 
Ft/fő/nap, étkezési lehetőség igény 
szerint. Érdeklődni a 06-20-939-
0286 vagy 06-49-332-148 Gál 
Zoltán.

KINCSEM-TÚRA! Egy vagy 
több napos kirándulást ajánlunk 
osztályoknak, tantestületeknek a 
Budapesttől 60 km-re fekvő Tápió-
mentén, szakmai vezetéssel, kedve-
ző szállás és étkezési lehetőséggel. 
Érdeklődni: 06-29-423-689 vagy 
06-20-919-0917 dr. Dusek László. 
www.kincsem.5mp.eu

Táborszervezők, pedagógusok 
figyelem! Balatonmáriafürdő köz-
pontjában 60  férőhelyes üdülő 
teljes ellátással, strandbelépővel, 
saját sportpályákkal és szabadidős 
lehetőségekkel fogadja a csoporto-
kat. 8 nap/7 éjszaka 23 000 Ft/fő 
(nettó), minden 15 fő után 1 kísé-
rő részére ingyenes. Telefon: 06-
30-641-1221 Tóthné Rikker Juli-
etta, e-mail: siralyudulo@gmail.
com, www.siralyudulo.uw.hu

Ba la ton szép lak-fel sôn vár-
juk a diák cso por to kat a meg szé-
pült Tou ring szál lo dá ban, ét ke zés-
sel, két ágyas szo bák ban. Könnyû 
elér he tô ség vo nat tal (megál ló 150 
m-re). Sa ját sport pá lya, 4000 nm 
zárt, par ko sí tott te rü let, nagy kö-
zös sé gi he lyi ség, ér de kes prog ra-
mok. Ké rés re rész le tes prog ra mot 
és ár aján la tot kül dünk. Rész le tek a 
www.si o fok- ho stel. com „Diák prog-
ra mok” ol da lán. Te le fon: 06-30-
963-0809.

Madarász, geológiai és vártúrák 
szakvezetéssel a Balaton-felvidék 
legszebb tájain iskolás csoportok-
nak (Badacsony, Szent György-
hegy, Szigliget, Káli-medence, Ti-
ha nyi-félsziget). www.turakina 
latok.5mp.eu 

Kirándulás, táborozási  lehető-
ség Balatonalmádi-Káp ta lan fü re-
den a Slalom ifjúsági táborban. 
Nyitva: május 1-től szeptember 30-
ig. Szállás 2-3-4-5-6-14 ágyas fahá-
zakban. Férőhely 140 fő. Szállásdíj 
háromszori étkezéssel 3300 Ft/fő/
nap. Sátorhely: 800 Ft/fő/nap. 
Telefon/fax: 06-88-430-547, mobil: 
06-30-946-3057. www.slalom.atw.
hu

Élménybázis 40 férőhelyes ifjú-
sági szálláshely Szilvásváradon, 
csodálatos parkos környezetben, 
komplett erdei iskolai és osztály-
programokkal, egész évben várja 
vendégeit. www.elmenybazis.hu, 
www.kalanderdo.hu, www.lezer 
csata.hu Telefon: +36-30-538-0443, 
+36-30-968-3022.

Népviseletes Babamúzeum, Csi-
ga Parlament (óriásmakett), Tör-
ténelmi Panoptikum, Kínzó Mú ze-
um (Horrárium) Vidor Játék Mú-
zeum. Keszthelyen, egész évben 
minden nap várja látogatóit, cso-
portjait, hon- és népismereti, törté-
nelmi ismereteket bôvítô kiállítása. 

Telefon: 06-83-318-844, www.
babamuzeum-keszthely.hu, www.
jatekmuzeum.eu

Csi l lag vár-Ba laton szent-
györgy! Keszthelytôl 15 kilomé-
terre található: Végvári Éle tpanop-
tikum, Huszár Babamúzeum, Állat-
simogató, Hagyományôrzô íjászat, 
Népi mesterségek, Csárda (múze-
um). Egész évben, minden nap 
nyitva. Telefon: 06-20-334-7748.

Bogácson, a Zöldvár Villában: 
osztálykirándulások, erdei iskolák, 
edzôtáborok, nyári táborozási le-
hetôségek programokkal a Bükki 
Nemzeti Park mellett, erdô szélén 
8800 nm-es parkosított üdülôben 
400 m-re a strandfürdôtôl. Mobil: 
06-303-6000, telefon/fax: 06-49-
534-077. E-mail: info@zoldvarvilla.
hu, www.zoldvarvilla.hu

Táborozás! Csém, Babos tanya 
(Komáromtól 7 km). Szállás 30 fôig 
romantikus környezetben: vadas 
park, lovaglási lehetôség. Igazi kalan-
dozások, akciós árak! Kínálunk: osz-
tálykirándulások, erdei iskolák, lo-
vastáborok, mentálhigiénés fej lesz-
tô programok, egyéb jellegû, igény 
szrinti foglalkozások. Várunk benne-
teket! Telefon: 06-70-418-2284. 
Honlap: www.smilefactory.hu, e-ma-
il: sacsabo@gmail.com

Mindenféle

Megbízási szerződéssel vállalom 
32 ezer rekordig, könyvtári állomá-
nyok MSZ szabvány szerinti retros-
pektív digitális feldolgozását. (50 
Ft/rekord; 100 nap alatt 10000 re-
kord). Tesztelési lehetőség: Könyv-
tári adatbázis*DEMO Ingyenes te-
lepítés, betanítás és támogatás. 
Mészáros István, 06-20-575-5010.

Zász lók! Szab vány nem ze ti szí-
nû, EU-, gyász-, sport-, is ko lai és 
egyéb zász lók egye di igé nyek sze-
rint. Ké rés re or szágo san pos táz-
zuk! Tel.: 06-70-557-5368.

Hanghálózatok és hang tech ni-
kák szak szer vi ze! Mo bil hang rend-
sze rek meg va ló sí tá sa, mik ro fo nok, 
hang su gár zók. Video és han go sí tó 
be ren de zé sek te le pí té se és fel újí-
tá sa. Szak ta nács adás, be szer zé si le-
he tô sé gek: 06-30-946-3040.

Csengetôórák sok ol da lú al kal-
ma zás sal! Egyéb is ko lai csenge tô-
órák szak szer vi ze. Kér je in gye nes 
is mer te tôn ket! Tel.: 06-22-361-
177. Ifj. Paics At ti la 8151 Szabad-
battyán, Már tí rok út ja 7.


