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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók!
Van-e izgalmasabb, kalandosabb, ígéretesebb, nehezebb, ugyanakkor hálásabb, beteljesítőbb
küldetés a nevelői hivatásnál? Látni, ahogy kicsiből nagy gyerek lesz, babából kamasz, majd
pedig felelős felnőtt nő/férfi, családot alapít, maga is gyereket nevel. A szülői ház nevelő munkáját kiegészítő bölcsődei nevelők, óvodapedagógusok, tanárok sokasága dolgozik azért nap mint
nap, hogy a gyermek megtanuljon járni, beszélni, olvasni, számolni, másokat elfogadni, együttműködve dolgozni, másokat meghallgatni, képes legyen ellátni magát és családját, tovább vinni
az életet és hozzátenni valamit ahhoz a nagy egészhez, amit úgy hívunk: emberiség. A szülői
ház hatását kiegészítve, olykor pótolva vagy átírva, ezért dolgozik ma Magyarországon közel
kétszázezer pedagógus és kisgyermeknevelő. Június elején, pedagógusnapon őket köszöntjük,
nekik köszönjük a helytállást, a folyamatos megújulást, hogy szeretik gyermekeinket, a jövő
felnőttjeit.
A nevelés lélektől lélekig ható folyamat, és ez a hatás – bármely meglepő – online formában is
kifejthető, ha nem is pontosan úgy, mint közvetlen jelenlétben. Mégis mindannyian vártuk,
reméltük az időt, amikor fizikai valóságunkban is jelen lehetünk ott, ahol a nevelési, támogatási
feladatunk van. Kimondhatatlan, mérhetetlen az a megújulás, amelyen a pedagógustársadalom
ebben a rövid időszakban átment, amelyet az eredeti nevelési-oktatási célok megtartása mellett
folyamatos önképzéssel valósítottak meg a kollégák. Ha majd távolabbról tudunk visszatekinteni
ennek az időszaknak az emlékké nemesült nehézségeire, talán az erőfeszítések mellett az
elismerés is megjelenhet emlékképeinkben. Mint ahogy minden egyéb területein a nevelőmunkának, ebben is elmondhatjuk, hogy nem a szavaink, hanem a példánk változtatja meg a világot.
A rugalmas változtatásban, a lehetetlen helyzetekben való, megoldásfókuszú kitartásban, az új
technikák miatt szükséges új módszerek bevezetésében, a folyamatos tanulásban a pedagógusok jó példát mutattak. Köszönet és hála ezért! Köszönet a bizalomért, amellyel fogadták az
Oktatási Hivatal pedagógiai- szakmai támogatásait, online pedagógusműhelyeinken és egyéb
online rendezvényeinken rekord résztvevő számmal.
E számunk kiemelt témája a szövegértés. Szeretnénk, ha a szövegértés fejlesztésének, gondozásának feladatát minden pedagógus kolléga magáénak érezné, hiszen mint annyi minden a
változó világgal, az a hagyományos gyakorlat is megújításra szorul, hogy az olvasástanítás csak
az alsó tagozat, illetve csak a magyartanárok feladata. A hallott vagy olvasott szöveg
értelmezése a további tanulás, a munka, az értelmes társadalmi létezés alapja, ezért minden
pedagógusnak a saját területén ezt a kompetenciát is fejlesztenie kell, ha eredményes munkát
szeretne végezni. A témában három írást olvashatnak kiadványunkban.
Évszakos periodikánk mostani, nyári számától kezdve bővítjük meglévő állandó rovatainkat:
„Pedagógiai kaleidoszkóp” című, nevelési kérdésekkel foglalkozó rovatot indítunk. Ebben a
számban az új rovat cikkírói a tanulói motiváció kérdésköréből mutatnak be szeleteket a
pszichológus, az általános iskolai tanár és a kollégiumi nevelő szempontjából. Várjuk további
témafelvetésiket, javaslataikat a rovat, ill. folyóiratunk más rovatának gazdagításához. Őszi
számunk vezető témája az együttműködés és versengés lesz.
A tanítási év zárásáig még sok tennivaló van az intézményekben – ehhez kívánok sok erőt,
kitartást, a nyári szünetre pedig feltöltő, kikapcsoló tevékenységet a megérdemelt pihenéshez.
Ritter Betty
főosztályvezető
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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza
a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás
megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása
szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2021. március 1. napja, lezárása
2021. május 31. napja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
2021.05.28-tól hatályos változások:
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló fogalma meghatározásra került. (4. § 13. c), 18.)
A szakgimnáziumra és a szakiskolára vonatkozó szabályok változtak. (12. § (6), 13/A. § (6),
77. § (5), (5a))
Az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai közé bekerült a cirkuszművészeti ág. (16. § (2),
4. melléklet)
A honvédelemért felelős miniszter által alapított és fenntartott nevelési-oktatási intézményekre
vonatkozó külön rendelkezések meghatározásra kerültek. (36. §)
A köznevelési intézmény nyilvántartja a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát. Ha a szülő, törvényes képviselő a fenti adatokat nem
adja meg, akkor az óvoda, iskola ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól
szerzi be. (41. § (4) b), i), (4b))
Változtak a gyermek, tanuló egyes adatainak a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási
intézmények és az egészségügyi szakellátó között való továbbíthatóságának szabályai. (41. §
(8) a))
A tankötelezettség megkezdésének halasztását szülői kérelem hiányában a gyámhatóság is
kezdeményezheti. A kérelmet legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig lehet benyújtani.
(45. § (2))
A sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
számára az óvoda a tankötelezettség halasztása esetén a szakértői bizottság által javasolt
fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki
és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott
foglalkozásokat biztosít. (45. § (2a))
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony keletkezésének szabályai változtak. (49. § (1), (2), (3a))
A felnőttoktatásban ezentúl nem kötelező két idegen nyelv oktatása. (60. § (9) d))
A pedagógusigazolvány igénylésének, elkészítésének és nyilvántartásának szabályai változtak.
(63. § (3)-(5))
A külföldi köznevelési intézmények pedagógusai átlagbér alapú támogatásának szabályai
bekerültek a törvénybe. (88. § (7))
Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő
által bejelentett naptól. (91. § (4))
A tankönyvellátással kapcsolatos rendelkezések változtak. (93/A. § (3) c), 93/C. § (1), 93/D. §
(2), (3))
Az átmeneti rendelkezések változtak. (96. § (1), (3b), (10))
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A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok (2021. június 1. napján hatályos állapot):
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet (melyben a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
meghatározása kerültek), valamint a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló
489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (melyben a továbbképzések és a minősítő vizsgák online formában
történő megvalósulása került szabályozásra) 2021. május 23-tól is hatályos, a koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (4) 2. és 7. pontja, valamint 5/A. §-a alapján.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet
2021.05.18-tól hatályos változások:
•

A nevelési, oktatás intézmény területére vonatkozó belépési szabályok változtak. (18. § (1) f), (2))

A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a
rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet
megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet
2021.04.19. – hatályba lépés
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet
2021.03.06-tól hatályos változások:
•

A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési
intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is ingyenesen vehető igénybe. (1. § (1a))

2021.03.24-től hatályos változások:
•

A kedvezményre való igény bejelentésének és jóváírásának szabályai változtak (1. § (4), 2. § (3)(4), 3. § (3))

2021.05.01-től hatályos változások:
•

A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás május hónapra is ingyenesen igénybe vehető a
digitális munkarendben működő alapfokú és a középfokú iskolákban. (1. § (1), (1a))

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az
oktatas.hu honlapon érhetőek el, a főoldalon a Covid-19 címre kattintva.
Link: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek

Forrás: pixabay
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SZÖVEGÉRTÉS
Az olvasás tanulás, minden pedagógus olvasástanár
A következőkben a címben szereplő két állítást járjuk körül, a következő tételmondatok mentén:
Az olvasás tanulás. Az iskolai, később a mindennapi életben a boldoguláshoz, sikerességéhez
kulcsfontosságú képesség. Az olvasás tanítása a tanulás és a mindennapi, önálló élet sikeres
működtetésének a tanítása is. Egy jól működő közoktatási rendszerben végig jelen van, óvodától
az érettségiig, nem ér véget az alapképesség kialakításával, és nem ott kezdődik. Minden
pedagógus olvasástanár.
Az olvasástörténetben, az olvasástanítás történetében visszatekintve meglepő talán, hogy a
mostani, tudományos szemléletünk alapjai alig több mint száz éves múltra tekintenek vissza.
1908-ban jelent meg Edmund Huey Az olvasás pszichológiája és pedagógiája (The Psychology
and Pedagogy of Reading) című könyve, amely az olvasáskutatás új fejezetét is jelentette.
Az ezt megelőző időben az olvasás egyrészt iskolai alapképesség, másrészt retorikus
megközelítésű terület az oktatásban. A legfontosabbnak a hibátlan, hangos olvasás
képességének kialakítását tekintik. A jó olvasó szépen és helyesen olvasót jelent. A szövegek
értelmezése a többnyire egyházi iskolákban, az egyházi kánon elvein alapulva zajlik. A betűk
tanítása után az összeolvasás folyik, azután többé-kevésbé véget is ér az olvasás tanítása.
A skolasztika korától a szövegek értelmezésének módja, menete: a szöveg felolvasása, majd az
egyház által kanonizált, a tanár által interpretált, aktualizált jelentés megismerése. Az európai
irodalomtanításban máig érezzük ennek a hatását. (A tanulók a tankönyvi értelmezésből
felelnek.)
Az olvasás betűismeretként, olvasástechnikaként történő értelmezése nagyon sokáig, bizonyos
tekintetben a mai napig is tartja magát az iskolarendszerben, sok nehézséget okozva
jelenlétével. Az olvasási képesség a fentiekkel szemben − a mára kialakult szemléletében −
sokrétű, összetett, sok tényezőt magában foglaló, hierarchikus rendszerbe szerveződő
képesség, amelyet markáns egyéni sajátosságok jellemeznek. Három alapvető részét
különböztetjük meg, amelyek egyben a tanítási szakaszait is jellemzik. Az első az olvasás
előkészítése, ez születéstől a formális betűtanulásig, általában első osztályig tart, a második a
hang- betű, (valójában fonéma- graféma) megfeleltetési szabályok, az összeolvasás,
olvasástechnika tanulása, az olvasási fluencia képességének fejlesztése, végül a harmadik a
szövegértő olvasás képességének fejlesztése, kialakítása.
Az első szakasz jelentőségét az elmúlt évtizedekben ismerték fel. Az iskolai olvasástanulás
megkezdése előtti időszakban kapott impulzusok, találkozások az írott nyelvvel, az erre
vonatkozó tapasztalatok és tudás meghatározó lesz a későbbi sikeresség szempontjából.
A szülők, óvodapedagógusok ezirányú tevékenysége kiemelkedő szerepet játszik.
A személyiség legfontosabb jellemvonásainak kialakulásával, az 5., 6. éves korig meghatározó
fontosságú, később nehezen kompenzálható dolgok történnek a gyermekek életében. Bármilyen
furcsa, az olvasási képesség elsajátításának sikeressége a betűtanulás megkezdése előtt jórészt
eldől. Az óvodapedagógiában az olvasás, írás tekintetében az volt az álláspont, hogy nem tanít
betűt, hanem előkészíti az iskolai elsajátítás folyamatát. Az új szemlélet szerint (bontakozó
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írásbeliség, emergent literacy) az óvodában továbbra sem feladat a betűtanítás, de az
előkészítés mellett nagyobb hangsúlyt, szervezett jelenlétet biztosítanak a találkozásra a
betűvilággal, az írás feladatának, mindennapi életben betöltött szerepének megismertetésére.
A második szakasz, amely a hagyományos szemlélet szerint csak az alsó tagozatra korlátozódik,
az olvasástechnika, olvasási fluencia, folyékonyság kialakításának szakasza. Mivel ez a
képesség nagyon sok tanuló esetében nem automatizálódik negyedik osztály végére, ha a felső
tagozaton nem fordít kellő és elegendő figyelmet rá az oktatási rendszer, akkor a félig kialakult
képességekre jellemzően visszafejlődést tapasztalunk. Már az évtizedekkel ezelőtti hazai
vizsgálatok is jelezték, hogy negyedik osztály végén olyan mértékben esett vissza több tanuló
esetében a szövegértési képesség, hogy nyolcadik osztály végére, vagy akkorra sem érte el a
negyedik osztály végén mért szintet.
A harmadik szakasz a szövegértő olvasás képességének fejlesztése. Ahogyan az előző két
szakasz sem különül el éles határral egymástól, ebben az esetben különösen fontos
megállapítanunk, hogy a fluens olvasás ugyan meghatározó fontosságú, belépő szintje a
szövegértő olvasásnak, a szövegértő olvasási képesség kialakulása a beszéddel,
beszédértéssel mutat szoros összefüggést, a gyökerei tehát újszülött korig visszavezethetők. A
szövegértő olvasásról tudjuk, hogy tanítható, önálló komponensei vannak, ezek az olvasási,
szövegértési stratégiák.
A régi hagyományú gondolkodás, az olvasás betűismerettel, szép, kifejező hangos olvasással
történő azonosítása a legnagyobb problémát talán azzal okozza, hogy a felső tagozatba lépő
gyermeket önállóan olvasni tudónak, a tankönyv szövegét önállóan is megértő olvasónak tekinti.
Ez nagy tévedés. Sokan a gyerekek közül, akik magukra maradnak a tankönyvek szövegeivel,
lemaradnak, egyre rosszabb teljesítményt produkálnak. Ennek oka pedig sokszor az olvasási
képesség problémáiban keresendő.
A felső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusok képzésében az olvasás, szövegértés
tanításának kérdései sajnos nem szerepelnek kellő súllyal. Többen gondolják, hogy az olvasási
képesség fejlesztése, kialakítása alsó tagozatos kompetencia, nekik nem feladatuk. Sokat
változtatott ezen a bölcs belátás és a szövegértés megjelenése az érettségin. Ez utóbbi nem
csak magyar nyelv és irodalom tantárgyból fejti ki hatását, hanem például a történelem vagy
matematika érettségin is, illetve minden olyan tárgyból, ahol egy szöveg értelmezése a sikeres
megoldás része.
A száz évvel ezelőttihez képest az olvasás,
szövegértés helye és szerepe is radikálisan
átalakult a mindennapi életünkben, az internet
megjelenése és elterjedése új írásbeliséget
hozott, amely magában foglalja új tudás és
képességek kialakítását, aki lemarad, az
sajnos egyre jobban lemarad. A koronavírus
még inkább fokozta ezt a helyzetet. Érdemes
szem előtt tartanunk, hogy az oktatási
rendszernek
az
egyik,
sikerességével
erőteljesen
összefüggő
mutatója
a
rezilienciája, rugalmassága, alkalmazkodása
a változó körülményekhez, új kihívásokhoz.
Ez a képesség a pedagógus sikerességére is érvényes.
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Forrás: pixabay

Elterjed nemzetközi szintéren is, az olvasás definíciójának gyors változásának köszönhetően a
szövegértésre a reading literacy kifejezés. Nehéz magyarra fordítanunk. Az angolban a literacy
tudásra, írásbeliségre, műveltségre utal. Létezik computer literacy, music literacy és nagyon
sokféle literacy. A „reading literacy”-t olvasási műveltségnek is fordíthatnánk. Képesség, attitűd,
viszonyulás, szokások, tapasztalatok, információszerzésre és feldolgozásra vonatkozó tudás,
mindezek összessége, amelynek természetesen alapja az automatizálódott olvasástechnika, a
megfelelő tempójú néma és hangos olvasás, amely automatizáltsága révén lehetővé teszi, hogy
a kognitív és egyéb mentális kapacitásunkat a megértésre koncentráljuk.
Fontos a jelenség megértéséhez azt is tudomásul vennünk, hogy az új értelmezései szerint az
olvasás tanulás, az olvasási stratégiák tanulási stratégiák is egyben. Mindig, minden
körülmények között, minden formában. Tanuljuk, feldolgozzuk az új információt, amely érkezik
hozzánk, tanuljuk a keresését és kezelését is, ezek különösképp a jelen korunk kihívásai.
Olvasás közben tanuljuk, gyakoroljuk az olvasási technikát, módokat, stratégiákat, tapasztalunk,
rendszerezünk, végül pedig tanuljuk, megismerjük magunkat is.
Érdemes feltenni mindannyiunknak a kérdéseket: Elhiszem-e, hogy van egy külön, a
tantárgyamhoz, ehhez a tudományhoz, művészethez, képességhez kapcsolódó írásbeliség?
Hozzájárul-e a tanítási tevékenységem sikerességéhez, hogy a rám bízott gyerekek mennyire,
hogyan értik meg a tantárgyam szövegeit? (És itt nem csak folyamatos szövegre gondolok,
táblázatra, kottára, térképre, diagramra is.) Feladatom-e, hogy megismerjem, a tanítványaim
közül ki, milyen erősségekkel, gyengeségekkel, módszerekkel olvassa, érti meg ezeket a
szövegeket? Feladatom-e a saját tantárgyamhoz tartozó szövegek jellemzőinek, megértésének
megismerése, tanítása?
Ha sok az igen válasz, akkor talán képes ez a felismerés némi szemléletváltozással
hatékonyabbá tenni a tanítási folyamatot egy írásbeliség szempontjából nagyon sokat változott,
átalakult világban. Felolvasók és írásmagyarázók vagyunk mindannyian.
A szerző:
Prof. dr. Steklács János PhD
egyetemi tanár
PTE Nyelvtudományi Tanszék

Forrás: pixabay
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Az olvasási készség és a szövegértés
preventív megalapozása
Az olvasástanítás folyamata nem az iskoláskor éveiben kezdődik. Az a gyermek lesz sikeres és
motivált olvasó, aki rendelkezik az olvasási készséget közvetlenül megalapozó készségek
megfelelő szintű fejlettségével. Az olvasás valódi – élményt és információforrást jelentő –
funkcióit szem előtt tartva a fejlesztési területek közül kiemelten kell foglalkoznunk a következő
tényezőkkel anélkül, hogy a gyermekekben direkt módon tudatosítanánk törekvéseinket. Az
alábbi tényezők fejlesztése az utolsó óvodai évben döntő módon befolyásolja a gyermekek első
iskolai élményeit.
Miért olvasunk?

Az ember akkor végez el szívesen egy feladatot, akkor foglalkozik örömmel egy új lehetőséggel,
ha ismeri annak célját. A motiváltságot abban az esetben tudjuk felébreszteni az
információszerzés iránt, ha a gyermekek életkorának megfelelő, érdekes élethelyzeteket
teremtünk az információ hiányának érzékeltetésére. Ilyen szituatív gyakorlatokra lehetnek
alkalmasak a következő helyzetek: mesekönyv nézegetése – üres lapokkal, könyvespolcon
könyv keresése – a könyvek gerincén üres csíkokkal, étteremben ételválasztás – üres étlappal,
televízió-műsorújság nézegetése – üres oldalakkal, bolt keresése – az üzletek felett üres
feliratokkal. A helyzetgyakorlatok során a gyerekek szembesülnek azzal, hogy az írott nyelv
szerepe hétköznapi életünket áthatja, nélküle fontos információkról maradunk le, hiánya
akadályozza mindennapi tájékozódásunkat, kapcsolatainkat.
Mit olvasunk?

Az olvasási tevékenység természetesen csak akkor éri el valódi célját, ha az olvasottak érthető
szavakká, mondatokká, szöveggé állnak össze a fejünkben, tehát az információkat be tudjuk
fogadni, és képesek vagyunk azokat értelmezni is. Az értelmezést nem bízhatjuk a véletlenre
(elvárva, hogy egy adott szót már ismernie kell a gyermekeknek…) és nem halaszthatjuk el az
olvasástechnika kialakításának időszakáig (majd megtanulja az iskolában…).
Amikor az olvasni tanuló gyermeknek sikerül kiolvasnia egy szót, akkor annak értelme akkor fog
kötődni a kimondott hangsorhoz, ha a szó képzete már korábban rendelkezésére állt: ha a
kiolvasott szó képe megjelenik előtte és azt korábbi ismereteihez kapcsolni tudja. Másként a
kimondott szó nem „szó”, értelmes nyelvi egység lesz számára, csak egy értelmetlen hangsor.
Ha a gyermeknek a – már rendelkezésére álló – mentális nyelvi készlet egyes elemeire sikerül
ráismernie, akkor már az olvasás kezdetén élményszerű, felfedező jellegű tevékenységnek fogja
megélni. A szókincs gazdagsága, a nyelv- és beszédfejlődés minősége, szintje tehát már az
olvasástanulás első időszakában meghatározó jelentőségű - nem csupán az összeolvasási
technika kialakulásában, hanem az értő olvasás megalapozásában is. (Demeter, 2013)
Hogyan olvasunk?
Az olvasás technikai kivitelezésének első állomásaként a látási élményekhez kötődő
érzékszervünkkel, a szemmel foglalkozunk. Ha egy felnőtt ember olvasását figyeljük meg, a
legjellemzőbb – és valószínűleg már automatizálódott – mozgássor a szem balról jobbra történő
mozgása, amely minden sor váltásakor visszaugrik a sor elejére, a bal oldalra. A helyes
olvasástechnika előkészítésének folyamatában a szem kontrolljának erősítése az egyik
legfontosabb fejlesztési feladatunk, természetesen játékok segítségével.
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A szem kontrollját erősítő játékok
•
•
•
•
•
•
•

szemfixációs gyakorlatok – közeli, távoli tárgyakra nézve, bal vagy jobb oldali képekre
fókuszálva vagy polcon adott játéktárgy, nagy képen adott kis részlet fixálása
bábparaván tetején balról jobbra haladó szereplő követése kézzel, majd szemmel
kirakó, ragasztás, gyöngyfűzés balról jobbra
egyenletes szemmozgatás gyakorlása a térben – a szőnyegen tárgyak, játékállatok
kirakása több sorban, megnevezés vagy megszámlálás rámutatással balról jobbra
egyenletes szemmozgatás gyakorlása függőleges síkon – zseblámpa fényének követése
szemmel a falon balról jobbra, majd sorváltással (a fényt lekapcsolva)
ecset- vagy krétahúzás balról jobbra, majd sorváltás
egyenletes szemmozgatás gyakorlása vízszintes síkon – képek „olvasása” balról jobbra,
majd sort váltva

Auditív differenciálást fejlesztő gyakorlatok
Az olvasás képessége feltételezi, hogy meg tudjuk különböztetni, illetve azonosítani tudjuk a
hallás útján felfogott információkat. A preventív fejlesztés során természetes hangmintáktól
(zajokból, zörejekből) indulva haladunk a beszédhangok irányába. A hallási figyelem és észlelés
részterületeinek fejlesztésére – a gyermekek fejlettségi szintjétől függően – feladatcsoportokat is
képezhetünk.
Hangdifferenciálás fejlesztése
•
•

zajok, zörejek, hangok megfigyeltetése, elkülönítése közvetlen környezetünkben
hangok felismertetése és differenciálása a következő szempontok szerint: hangos – halk,
magas – mély, hosszú – rövid hangok megkülönböztetése (kétféle mozgásformával vagy
kétféle jellel kísérve)

Auditív diszkrimináció fejlesztése
•
•

adott szó felismerése háttérzajban (először természetes zajok, zene, énekhang, majd
beszéd hallatszik a háttérben)
adott, ismétlődő szó felismerése folyamatos szövegben

A szavak auditív zártságának felismertetése
•
•
•

első szótag kiegészítése értelmes szóvá
egy szó három (majd több) szótagjának elosztása a gyermekek között: mindenki elmondja
a saját szótagját: egy kívülálló végighallgatja, majd egyben kimondja a szót
szótagok ismétlése szaggatottan, majd végül a szótagok összetolása: egyben kimondva a
szót

Hang kihallása a szóból
•
•
•
•
•

először a szavak elejéről történő leválasztás
szógyűjtés – azonos hanggal kezdődő szavak keresése
a szavak végéről történő leválasztás
szógyűjtés – azonos hanggal végződő szavak keresése
a szó belsejéből történő kihallás – csak három betűből álló szavak esetében
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Artikuláció, helyes ejtés kialakítása
A beszéd formai oldalának fejlesztése mindig logopédus feladata, de a napi fejlesztés részeként
egy óvodai csoportban is sokat tehetünk a tudatos artikuláció és a helyes ejtés kialakítása
érdekében a következő gyakorlatok, játékok segítségével:
•
•
•

légzőgyakorlatok, fújó- és szívógyakorlatok (folyadékkal, papírgolyókkal, vatta- és
tollpihével, pingponglabdával, buborékfújó játékkal)
a beszédszervek mozgásának tudatosítása (játékos ajak- és nyelvgyakorlatok),
hangerőgyakorlatok
visszhang-játék (hang, szótag, szó utánzásával)

Beszédritmus-gyakorlatok

A beszédritmus megfigyeltetése és a szótagolás szóbeli gyakorlása jelentős alapokat biztosít a
későbbi olvasási ritmus kialakításához:
•
•
•

a beszéd ritmusának érzékeltetése, tapssal, dobbantással kísért szótagolás
a szavak szótagolása robotjátékkal, a szótagsor után minden alkalommal a szó egészben
történő kimondása
egy-, két- és háromtagú szavak csoportosítása képekkel

A beszédértés és a beszédalkotás fejlesztése
A beszéd tartalmi oldalának fejlesztése tematikus beszélgetések, párbeszédes játékok
segítségével nyújt valódi élményt az óvodás számára. A hangokhoz választott mesék, történetek
és az azokhoz kapcsolódó fejlesztő játékok felhasználásával a gyermek körül egyre bővülő világ
információinak feldolgozása válik lehetővé, ugyanakkor mindezzel párhuzamosan a meséhez illő
hang kiemelése is megtörténik.
Verbális emlékezet fejlesztése
Amire figyelek, koncentrálok, az nyomot hagy bennem. Ha ez a nyom tudatosul, értelmet nyer,
akkor el tudom raktározni az emlékezetemben. Végül pedig azt tudom felidézni, amit
elraktároztam. A gondolatmenet a figyelem – észlelés – emlékezet hármas folyamatát fordítja le
a hétköznapi megismerés fogalmaira. Az emlékezet fejlesztésekor ezt a hármas egységet
pontosan ismernünk kell, hiszen a felidézéskor már tudatosult és elraktározott képzetekre van
szükségünk. Javasolt fejlesztési területek a memóriakapacitás bővítéséhez:
Vizuális minta és a látott sorrend felidézése:
•
•
•
•
•
•
•
•

testrészek, tárgyak érintésének utánzása
mozgássor elkülöníthető elemeinek utánzása
színritmus utánzása emlékezetből
építés, makett (térbeli helyzet) utánzása emlékezetből
képek felidézése (az előzőleg látott képek kiválasztása sok másik kép közül)
út rajzolása tereptárgyak (kisautók, épületek) előzőleg megfigyelt sorrendjében
szereplők, meseképek sorrendjének felidézése
gyerekek érkezési sorrendje, ételek elfogyasztásának sorrendje, ruhák felhúzásának
sorrendje
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Auditív minta és a hallott sorrend felidézése:
•
•
•

ritmus utánzása hallás után
hallott utasítások sorrendjében több tevékenység elvégzése egymás után
hallási sorrend kirakása képekkel (először két, három, majd több elemmel)

Auditív minta közvetlen verbális visszaadása:
•
•
•

szavak sorrendben történő visszamondása
szótagok elismétlése, majd az egész szó kimondása egyben
hallott hangok hallási sorrendjének ismétlése

Asszociációk összekapcsolása
Az asszociatív gondolkodással kapcsolatot hozunk létre két vagy több, egymástól független
dolog között. A többoldalú asszociáció kiépítése a betű-hang megfeleltetés leghangsúlyosabb
része. A múlt század elején alkalmazott fonomimikai módszer keretében (Tomcsányiné, 1901)
eredetileg a betűk felismeréséhez kézjeleket társítottak. A módszer alkalmazása azonban már a
betűtanulási időszak előtt is hatékony: a hang és a kézjel társítása megerősíti a hangsor vizuális
és motoros leképezését. A gyakorlás eredményeként a kézjelekkel játékosan beszélgetni is
lehet. Az iskolába lépés után a legutolsó asszociációs elem: a vizuális jel kapcsolódik majd a
korábbiakhoz. A megfelelően előkészített képességek tehát nagy segítségére lesznek a betűt
tanuló gyermeknek, hiszen már csak az utolsó láncszemet kell a helyére illeszteni. Így válik a
négy oldalról megerősített (auditív-verbális-motoros-vizuális) asszociáció az olvasás alapkövévé.
A szerző: Demeter Gáborné PhD.
mesterpedagógus szaktanácsadó,
a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa,
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi adjunktusa

Forrás: pixabay

Irodalom:

Demeter Gáborné (2013): Az olvasás képességének tudatos megalapozása az élethosszig tartó tanulás
érdekében. In: Juhász Judit – Szegedi Eszter (szerk.): Üzenet a palackban: Fiatal kutatók gondolatai az
egész életen át tartó tanulásról. Tempus Közalapítvány, Budapest, 57-70.
Demeter Gáborné (2018): Egy moduláris, komplex szemléletű prevenciós olvasási képességfejlesztő
program elméleti háttere és modellje. Doktori disszertáció. Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi
Doktori Iskola, Pécs.
Tomcsányiné Czukrász Róza (1901): Fonomimikai gyakorlatok az olvasás és írás tanításához. Budapest.
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A szövegértés kompetenciaterület
A hallás és az olvasás utáni szövegértés – a beszéd és az írás szövegalkotó, produktív jellegéhez képest
– a percepció, azaz az észlelés, befogadás oldalán áll. Talán ez a magyarázata annak, hogy korábban a
hallásértést, sőt az olvasást is passzív készségnek tekintették, és hogy azokat a szavakat, melyeket megértünk ugyan, de nem használunk, még mindig passzív szókincsnek nevezzük, szemben a szövegalkotáshoz használt aktív szókinccsel.
Ma már a hallásértést és az olvasást is az aktív készségek közé soroljuk. Abból indulunk ki, hogy a
szövegértés során a befogadó (vevő, vagy recipiens) a küldő (adó vagy producens) által nyelvileg kódolt
és továbbított tartalmat dekódolja, a hallott vagy olvasott közlést korábban megszerzett egyedi ismereteinek, nyelvtudásának, előzetes tapasztalatainak, pillanatnyi hangulatának vagy szükségleteinek függvényében feldolgozza, értelmezi.
Mind a hallás, mind pedig az olvasás utáni szövegértés bonyolult mentális folyamat, rendkívül összetett,
interaktív és kreatív tevékenység, amelynek során két egymással ellentétes irányú feldolgozási folyamatban, a szöveges információk és a befogadói elvárások egymásra hatásából jelentés keletkezik. A szöveg
megértését segítő, alulról felfelé irányuló, ún. bottom-up-folyamatokban az értelmezés alapját magának a
szövegnek a jellemzői adják. A recipiens a hangok vagy betűk, szavak, mondatok és fejezetek szintjeit
bejárva, a nyelvi egységekből és jellemzőkből kiindulva, a hangokat/betűket rekódolva, lexikai és nyelvtani ismereteire támaszkodva dekódolja a szöveget. A fentről lefelé irányuló, ún. top-down-folyamatokban
ezzel ellentétben a hallgató/olvasó a szöveg egészét próbálja értelmezni a világról korábban megszerzett
tudása, tapasztalatai, vagy bizonyos szövegfajtákkal, kommunikációs praktikákkal kapcsolatos elvárásai
alapján.
Felfelé ívelő szövegértési folyamatok
bottom up - induktív

Lefelé ívelő szövegértési folyamatok
top down - deduktív

Folyamat "lentről felfelé"
a szöveg alkotóelemeiből, konkrét nyelvi
adatokból kiinduló elemzés

Folyamat "fentről lefelé"
koncepcionális következtetés már ismert
„törvényszerűségek” (előzetes ismeretek,
várakozások, sémák) alapján a szövegben
előfordulható
fogalmakra,
tartalmakra,
összefüggésekre
•
a sémák igazolása vagy módosulása
a nyelvi, adatalapú elemzés során
•
a befogadói elvárások kereteinek
állandó bővülése és átalakulása a
szövegértés folyamatában (új sémák,
szövegfajták, kommunikációs
praktikák megismerése útján)

•
•
•
•

a nyelvi jelek felismerése; morfémák,
szavak azonosítása
jelentés hozzárendelése a szavakhoz
mondatszerkezetek azonosítása
jelentés hozzárendelése a
mondatokhoz

A táblázat alapjául Bert Egle táblázata szolgált. http://www.teachsam.de/pro/pro_lesen/pro_lesen_2.htm

A szövegértési modellek az ellentétes irányú folyamatokhoz kapcsolódóan a feldolgozás két szintjét
különböztetik meg és általában a nyelvi feldolgozás fölé helyezik a tartalmi elemzést, hangsúlyozva a két
szint közötti folyamatos az átjárást. Hogy adott szöveg értelmezésében a lentről felfelé ívelő, induktív, azaz elmező, vagy fentről lefelé irányuló, deduktív, azaz következtető folyamatok jutnak nagyobb szerephez, függ attól, hogy milyen irányból kell közelítenünk a szöveg megértéséhez szükséges információkhoz.
Általában abból indulunk ki, hogy a szövegértés rekurzív és inkrementális folyamat, vagyis hogy a két
irány váltakozva jelenik meg, és hogy adott szövegrész dekódolását nem feltétlenül kell a nyelvi szinten
lezárni ahhoz, hogy a magasabb szinten tartalmat rendeljünk hozzá. Ez történik például akkor, ha a nagy
zajban nem hallunk tisztán egy szót, a szövegkörnyezetből mégis azonosítjuk a jelentését, még mielőtt a
hangalakot felismertük volna.
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Az előzetes tudás, mint a szövegértést segítő tényező
A szövegértési folyamatban mozgósítható tudáskészletet, mely tartalmazza a világról megszerzett
tudásunkat és a nyelvtudásunkat is, a hosszú távú memória tárolja. Mindkét tudáshalmaz (az ún. világi
ismeretek és a nyelvismeret is) tartalmaz egyrészt deklaratív és procedurális elemeket, másrészt általános és kultúraspecifikus ismereteket is. A világról szerzett deklaratív, általános ismeretnek, ténytudásnak
számít mindaz, amit tárgyakról, személyekről, történelmi eseményekről tudunk, de deklaratív tudás
például az egyszeregy, vagy a természettudományos felismeréseken alapuló tények ismerete is. Kultúraspecifikus, de szintén deklaratív ismeret, hogy például adott kultúrkörhöz tartozó emberek mikor ünneplik
a karácsonyt, hogyan üdvözlik egymást az egyes napszakokban, vagy ha telefonon beszélnek. A világról
szerzett tudásunk procedurális elemei folyamatosan változnak, ezek irányítják azokat a kognitív folyamatokat, amelyek az észlelési ingerek feldolgozására szolgálnak. Rutinszerű cselekvésekről van szó, melyek
megoldást kínálnak egy-egy problémára, kihívásra. Jól begyakorolt rutinfeladat lehet például a biciklizés,
a sütés-főzés, de az írásbeli összeadás, vagy egy űrlap kitöltése is a megfelelő deklaratív tudás alapján,
annak célzott alkalmazásával.
A nyelvtudás deklaratív, általános elemei a nyelvek rendszeréről és azok működéséről tárolt ismereteink,
specifikus elemeihez tartozik az adott nyelven megszerzett lexikális tudás, egyes szóalakok és jelentésük,
a konnotációk és kollokációk, a frazémák és idiómák ismerete (ezt szokás mentális lexikonnak is
nevezni), valamint a szintaktikai ismeretek is. A procedurális nyelvtudás magában foglalja azokat a
készségeket, amelyek a deklaratív nyelvtudás bázisán lehetővé teszik nyelvtanilag helyes mondatok
képzését, olvasási folyamatok végrehajtását vagy beszédaktusok megtervezését. A procedurális
nyelvismeret magában foglalja a következtetés (inferálás), a kidolgozás (elaborálás) és a szerkesztés
(konstruálás) képességét is. Ez az a tudás, amely magában foglalja azt a készségünket, hogy egy szöveg
jelentését akkor is megértsük, ha nem minden részletét értjük, mert a világról megszerzett ismeretek
birtokában kompenzálni tudjuk a szövegértési hiányosságainkat.
Egy idegen nyelvet tanuló deklaratív nyelvismerete általában kevésbé fejlett, mint az anyanyelvi beszélőé,
az idegen nyelvi mentális lexikonban kevesebb a bejegyzés, a tárolt szemantikai háló, melynek részei
pl. az állandósult szókapcsolatok is, kevésbé fejlett. Ugyanez vonatkozik a deklaratív, kultúraspecifikus
világi ismeretekre is, melyekkel az anyanyelvében rendelkezik ugyan, de azokat nem feltétlen alkalmazhatja az idegen nyelvű szöveg értelmezésekor. A nyelvtudásban tárolt procedurális eljárások viszont
elvileg megegyeznek az anyanyelvben és az idegen nyelvben. Különbséget mégis látunk abban, hogy az
idegen nyelvben – éppen a deklaratív nyelvismeret és kultúrához kötődő világismeret szűkebb tárháza
miatt – a tanuló jobban igénybe veszi az általános világismereti tudását a szöveg megértéséhez.
Annak leírására, hogy a nyelvtanuló hogyan tárolja és rendszerezi a deklaratív és procedurális tudáselemeket, a pszichológiából ismert sémaelméletet használjuk. A sémák az ember hosszú távú memóriájában
tárolt tudásegységek, amelyek korábban megszerzett ismeretei, tapasztalatai alapján szerveződnek
rendszerré. A sémák között vannak dinamikusan szervezett struktúrák, melyekhez például az adott
szcenárióra jellemző cselekvések tartoznak, és vannak statikus struktúrák is, például egy adott technikai
fogalom definíciója, amely bármikor változatlan formában és jelentéstartalommal lehívható.

Forrás: pixabay
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A sémák aktiválása teszi lehetővé, hogy a nyelvet nem tökéletesen ismerő bizonyos nyelvi megfogalmazásokat, összefüggéseket előre vetítsen, hogy lexikai, szemantikai, szintaktikai és pragmatikai szempontból is leszűkítse azoknak az információknak a körét, amelyek a szöveg értelmezéséhez egyáltalán
szóba jöhetnek. Ha a nyelvtanuló pl. egy vevő és egy eladó párbeszédét hallja egy ruhaboltban, elő tudja
hívni az ehhez kapcsolódó, már ismert szavakat, gyorsabban felismeri ezeket és a szituációban várhatóan elhangzó mondatokat, ezért jobban tud összpontosítani a még hiányzó információkra, és könnyebben lép túl ismeretlen szavakon, szövegrészleteken. A nyelvtanuló számára teljesen ismeretlen szituáció
ezzel szemben nagyobb problémák elé állítja őt, mert fogalma sincs arról, hogy milyen nyelvi struktúrákra
számítson, hogyan szűrje le a legfontosabb információkat, melyek alapján megértheti a szöveget.
A didaktikai szakirodalomban gyakran hivatkoznak a hallás és az olvasás utáni szövegértés közötti
hasonlóságokra, elvégre mindkét kompetencia az információfeldolgozásra és a megértési folyamatokra
irányul, mindkettő receptív, azaz befogadó, egyik esetben sem követhető a szövegértés folyamata, sőt
annak közvetlen eredménye sem megfigyelhető.
Fontos azonban tisztában lenni a hallgatás és az olvasás megértése közötti különbségekkel. Ezek
különösen a különböző dekódolási folyamatokban láthatóak. A vizuálisan orientált feldolgozási módszer a
befogadó számára felkínálja annak a lehetőségét, hogy akár többször, és változatosabb módon
közelítsen a szöveghez. A befogadó rugalmasabban válogathat a különböző olvasási stílusok közül, ami
nem utolsó sorban a nyelvi input jellegének köszönhető. Az auditív feldolgozási módszer esetében
mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a hallás utáni értés valós időben zajlik, és hogy beszélt nyelvi
változat az input. Mindkét körülmény olyan kihívás elé állítja a hallgatót, melyhez hasonlóval az olvasónak
nem kell megbirkóznia.
Az auditív input jellemzői a múlékonyság és az irreverzibilitás. Míg az olvasó általában maga dönt a
szöveg feldolgozásának tempójáról, a hallott szöveg esetében erre a befogadónak nincsen befolyása. És
míg az olvasó dönthet a recepció gyakoriságáról, amennyiben bizonyos szövegrészeket például újra
elolvas, a hallgató ezt a körülményt sem kontrolálja.
A szerző:
Dr. habil. Gerner Zsuzsanna PhD
a PTE Germanisztika Intézet Német Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
a PTE Tanárképző Központjának főigazgatója

Forrás: pixabay
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Hogy élmény legyen az olvasás!
Ötletek a nyári szünidőre - az adatok tükrében
Másképp olvasnak gyermekeink?
Tanárok és szülők egyaránt szeretnék, ha a gyerekek sikeresen teljesítenék az iskolában,
majd az életben rájuk váró feladatokat, s ha azokra megoldandó feladatként és nem akadályként
tekintenének. Egyúttal mindannyian szeretnénk, ha gyerekeink boldog gyermekkort tudhatnának
magukénak, melyet boldog felnőttkor követ. Tapasztaljuk, hogy nem minden kisgyermek számára magától értetődőek a fenti gondolatok, hogy a nehézségek gyakran már az iskolában
elkezdődnek. Azt is tudjuk, hogy az iskolai teljesítmény sok esetben igen szoros összefüggést
mutat azzal, hogy kinek mily’ mértékben sikerült megtanulnia olvasni. Milyen jó is lenne, ha az
olvasás nem kényszerű tevékenységet, hanem az élményszerzés eszközét jelentené, amely
feltétele a tanulásnak, a boldogulásnak!
Az utóbbi évtizedekből számos, a különböző évfolyamok vagy korosztályok olvasásiszövegértési teljesítményét mérő nemzetközi vizsgálat eredménye áll már rendelkezésünkre.
Azon túl, hogy ezek megmutatják a részt vevő országok átlageredményeit, a gyengén és kiválóan teljesítő diákokról is árnyalt képet rajzolnak: láthatóvá válnak az országok közti és az országon belüli különbségek is. Mindennapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy gyermekeink nemcsak
mást, de másként is olvasnak, mint azt a korábbi korosztályok tették; érzékeljük, hogy megváltoztak az olvasási szokások. A hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményeit ismerve láható,
hogy a skála két végén elhelyezkedő, vagyis a kimagasló, illetve igen gyenge teljesítményt
nyújtók egészen eltérő problémákkal küzdenek. Mert míg az iskolakezdő kisdiákok egy részének
csak álom marad, hogy az otthoni könyvespolcon – már ha van ilyen –legalább néhány darab, az
életkorának megfelelő mesekönyve legyen, addig szerencsésebb társaiknál az a kérdés, hogy a
kiadónál előjegyzett kedvenc szerző művét a megjelenés napján kikézbesíti-e a postás.
A mögöttünk lévő nehéz év után gyerekeink a szünidőtől mást várnak, és másképp fogják
múlatni az időt, mint azt az előző években tették. Feltehetően nagyobb bennük is a vágy egymás
társaságára, nagyobb az igény a szabadban végezhető tevékenységek iránt. De nem mindegy,
hogy milyenek és melyek ezek a foglalatosságok. Egy néhány évvel ezelőtti amerikai egyesült
államokbeli kutatási beszámolóból tudjuk, hogy az iskolai tanulástól mentes nyári hónapok, míg a
gyerekek egy részénél teljesítményben, tudásban visszaesést hoztak, addig mások a szeptemberi újrakezdéskor jobban teljesítettek, mint az előző tanév végén. Az okokat vizsgálva kiderült,
hogy azok a gyerekek, akiknek lehetőségük volt arra, hogy a nyarat aktív pihenéssel, élménygazdag környezetben töltsék, ahol volt mód a megélt eseményekhez való hozzáolvasásra, tájékozódásra, beszélgetésre, ott bővült a tudásuk, ismereteikben gazdagabbá váltak. Akiknek mindez
nem adatott meg, ott a meglévő tudás halványulásáról, az ismeretek megkopásáról számoltak be
a kutatók.
A Központi Statisztikai Hivatal időmérleg-vizsgálatok segítségével folyamatosan gyűjti és
elemzi a lakosság időfelhasználásával kapcsolatos adatokat. Ezekből az adatokból nyomon
követhető, hogy az utóbbi évtizedekben milyen változások mentek végbe a családtagok egymással együtt töltött idejére vonatkozóan. Ráadásul az együtt töltött idő mennyisége és maga a
tevékenység erősen befolyásolja az életminőséget, és jól jellemzi a családi összetartozás, más
néven a családi kohézió erősségét. Fontos megjegyezni, hogy a családtagok közt kialakuló
érzelmi kötődések erőssége az új impulzusok hatására erősödni és megújulni képes.
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A vizsgálati adatok tanúsága szerint a társas szabadidős tevékenységek sorában az
egymással folytatott beszélgetés az, amire a családok a legtöbb időt – megközelítőleg fél órát –
fordítanak: ez az idő azonban csökkenni látszik. Érdekes módon, míg a tévénézés korábban a
társas tevékenységek közé tartozott, mára individualizálódott.
Az ezredforduló körüli években, évtizedekben jelentős mértékben növekedett a gyermekeknek való mesélésre, illetve a velük való játékra és a közös tanulásra fordított idő. A nemi
szerepek átrendeződését mutatja, hogy erősödött az apák ebbéli tevékenysége, bár ők hagyományosan még mindig kevesebb időt töltenek gyermekeikkel.
Olvasással kapcsolatos ötletek a nyárra
S miként kapcsolódik az olvasás ezekhez az adatokhoz? Számos olyan, az olvasáshoz és
az íráshoz köthető tevékenység van, amely támogatja a kisebb és nagyobb gyerekeket abban,
hogy a megszerzett tudás ne vesszen a feledés homályába, és még örömöt is szerezzen.
Kisgyermekkorban a mesélés, a felolvasás tipikusan az a tevékenység, amelyet a gyerekek a szülővel, nagyszülővel, a nagyobb testvérrel együtt folytatnak, amely a közös élményszerzésre kiváló alkalmat biztosít. Jó alkalom arra, hogy a számukra fontos személyektől az őket foglalkoztató kérdésekre választ kapjanak. Gyakran gondolják a szülők, hogy az olvasni tudó gyerek
már boldogul egyedül is; azonban a felolvasás nem ugyanaz a tevékenység, mint a magunkban
olvasás. Nagyobb gyerekeknek, sőt, fiataloknak, de akár felnőtteknek is felolvashatunk, és
működhet ez viszonossági alapon is. Ez a hangos olvasás gyakorlásának is jó módját jelenti.

Forrás: pixabay

Az egyre inkább individualizálódó televíziózás ellentételezhető a közös, tudatos filmválasztással, legyen szó akár a kötelező olvasmányok filmes adaptációjának megtekintéséről,
amely egyben jó alkalmat is jelent az írott változattal való összevetésre: a hasonlóságok és
különbségek számbavételére. Ez utóbbi módszert egyre gyakrabban használják az irodalomoktatásban is, elébe menve annak, hogy csak a filmes változattal találkozzanak a gyerekek.
Az olvasás és az írás szorosan összekapcsolódó tevékenységek, ezért az írott szöveg
alkotásának jó módja lehet, ha a gyerekek, akár csak hetente egy alkalommal, néhány sort papírra vetnek az előző hét emlékezetes eseményeiről. Mert nem kell messzire utazni ahhoz, hogy
akár csak a bennünket foglalkoztató gondolatokat, történéseket lejegyezzük. A nyár végére így
összeálló napló, amelyben esetleg rajzok, vonatjegyek, belépők is helyet kapnak, izgalmas
lenyomata lesz a nyárnak.
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A pozitív pszichológia szellemében gyerekeinket megismertethetjük a hálanapló fogalmával és annak vezetésének fortélyaival, ezzel is támogatva őket abban, hogy magukévá tegyék a
gondolatot, hogy boldogságuk rajtuk is múlik, és azért tenni is lehet.
Vannak osztályok, ahol ismét szokásba jött, hogy a gyerekek vagy a gyerekek és tanáruk
postai úton küldenek egymásnak levelet, üdvözletet. Az az élmény, hogy valaki névre szóló
képeslapot kapjon a postaládájába, manapság már ritkán előforduló, ünnepi esemény. De ez
működhet a nagyszülők és az unokák között is.
Segíteni lehet gyerekeinket abban, hogy több időt töltsenek levegőn, ha növény- vagy
rovarhatározóval indulunk útnak. A préselt növények vagy a lerajzolt, megfigyelt állatok mindmind apropói lehetnek egy saját mese, történet megalkotásának, és kiváló alkalmat adnak a
bennünket körbevevő világ megismerésére.
A családi fotóalbumok, a régi fényképek nézegetése, korábbi fotók hasonmásainak elkészítése, a család történetének különös, emlékezetes eseményeinek lejegyzése szintén szórakoztató időtöltés akár kisebbekről, akár középiskolásokról legyen is szó.
Nyáron különösen beleférhet az időnkbe, hogy együtt menjünk el a közelünkben lévő
könyvtárba, és kölcsönözzünk annyi könyvet, amennyit csak lehet. Vegyük körül a gyerekeket
érdeklődésüknek megfelelő könyvekkel: szépirodalommal és ismeretterjesztő kötetekkel. Az
előttünk álló hónapokban – a járvány okozta kényszerű zárva tartást követően – a könyvtárak
zöme nyitva lesz, és várják a látogatókat. Mert nincs olyan téma, foglalatosság, kirándulóhely,
esemény, amelyről ne találhatnánk könyvet. Akár ha otthon vagyunk, akár ha útra kelünk, legyen
nálunk könyv, mert sok helyzetben lehet segítségünkre.
Sokan vannak, akik a nyári szünetet a kötelező olvasmányok olvasására is szánják.
Remélhetőleg ezek olyanok, amelyek gyerekeink kedvére valók. De ha szeretnénk ezen alkotások mellé például egyéb kortárs vagy klasszikus műveket is választani, ajánlom az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum által összeállított ajánlólistát, az Olvasmányok Tudástárát:
https://www.opkm.hu/Olvasmanyok_Tudastara
Jó lenne, ha az iskolákban megmaradna az év végi jutalomkönyvek hagyománya. Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy gyerekeink életkoruknak megfelelő, minőségi olvasnivalóhoz
juthassanak!
A szerző: Péterfi Rita
olvasásszociológus, könyvtáros,
az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetője

Forrás: pixabay
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PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP
Évszakos kiadványunk állandó rovatainak egyikében valamely témát állítottunk fókuszba:
2020 telén az iskolai bántalmazást, 2021 tavaszán az önbecsülés és lelki megküzdőképesség
témáját, a jelen számban a szövegértést. E számtól kezdődően pedig újabb rovatot indítunk
„Pedagógiai Kaleidoszkóp” címmel. Ebben a rovatban terveink szerint egy-egy pedagógiai
kérdést járnak körül cikkíróink. Várjuk olvasóink visszajelzéseit, melyeket reflexióként szívesen
közre is adunk, illetve várjuk azokat a témákat, melyekről szívesen olvasnának.

Segíts, hogy akarjam, tudjam, tegyem!
„Semmire se tudok megtanítani olyan gyereket, aki nem szeret engem.” (Eötvös József)
Szülőknek, pedagógusoknak sok nehézséget és fejtörést okoz, ha a gyermek, a tanítvány nem
motivált az élet adta lehetőségekben, az iskolás évek alatti teljesítményhelyzetekben. Sajnos
általános, minden szülő vagy pedagógus számára adható „bevált” recept nincs, ahogy általában
a nevelésben sincs. Mindenki a saját személyiségével dolgozik, nevel, oktat, tanít, így mindenki
akkor lesz hiteles a motiválásban is, ha azt belülről érzi, ha megfelelően rá tud hangolódni a
gyermekekre.
Mégis érdemes néhány dolgot figyelembe venni, beszélni róla, hogy eredményesebben tudjuk
magunkban megkeresni azokat a belső erőforrásokat, azokat a dolgokat, amelyek tanulhatóak és
saját személyiségünkbe, pedagógiai tevékenységünkbe beépíthetőek. Tudnunk kell, hogy egyes
életkorokban a személyiségfejlődés élettani adottságaitól mit várhatunk, ismernünk kell a tanítványainkat, és azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a szavaink, a kimondott gondolataink egy-egy
gyermekre milyen hatással lehetnek, akár életre szólóan is meghatározó „tüskeként” vagy
motiváló erőként. (Érdemes visszagondolnunk egy-egy gyermekkori emlékünkre…..mit mondtak
nekünk, ami előrevitt, és mit, amit blokkolt, gátolt bennünket)
Óvodáskor - A játékosság a meghatározó ebben az életkorban, a világ felfedezésében, így leginkább ezen keresztül tudunk motiválni. Ismernünk kell a gyermeket, érdeklődését, erősségeit, mi
az, ami leköti és mi az, amit hárít. Könnyebb dolgunk van így a motiválásban, hiszen tudjuk,
milyen érzékszervi csatorna bevonásával tudunk leginkább − viszonylag rövid időre szóló −
feladatokat adni.

Forrás: pixabay
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Kisiskoláskor - Ebben az életkorban átpártol kicsit a gyermek a szülőtől a tanító felé. Ő lesz a
kisgyermek számára a mindentudó: amit mond, az úgy van. Ezt a fajta különleges, idealizáló
szeretetkapcsolatot idealizáló áttételnek is nevezzük. Talán saját élettörténetünkből is emlékszünk arra, hogy a kisiskolás nem a tantárgyat szereti meg, hanem azt a tanítót, aki a tantárgyat
közvetíti. Neki akar eleget tenni, megmutatni, milyen
ügyes, milyen okos, mekkorát teljesít. Boldog, ha felszólítják, mert dicséretre, megerősítésre vágyik. Ez az életkor a pszichológiai fejlődés szempontjából az önbecsülés, az önértékelés kialakításának szenzitív időszaka.
Egy életre bevésődhet ebben az életkorban az önbizalom, a kompetenciamotívum, hogy képes vagyok valamire, meg tudom tenni. A kisiskolásoknál nagyon fontos a
bátorítás, a pozitív megerősítés, amellyel a gyermek
kompetenciáját erősítjük, és megakadályozzuk azt, hogy
önmagát szellemileg értéktelen lénynek érezze. Amenynyiben problémásabb egy gyermek viselkedése, igyekezzünk olyan feladattal megbízni, amilyenben sikerélménye lehet, és abban bátorítsuk. Bízzunk benne, hogy
Forrás: pixabay
ő is bízzon önmagában!
Kamaszkor - 10 éves korig a gyermek önismerete még nagyon képlékeny, alapvetően azt gondolja magáról, amit a pedagógus, szülő mond. 10–15 éves kor között a szülők szövetségére is
szükség van, anélkül nem létezik nevelés, mert annyira sok a probléma a bontakozó személyiségen belül is. Aztán 15–20 év között megjelenik az ideálképzés, egy integrált példaképképzés igénye. Ebben az életkorban igen nagy a kortárscsoport hatalma is. Középiskolásoknál tehát két
dolog fontos: a kortárscsoport befolyásoló szerepe és – optimális esetben – az ideál, egy olyan
valaki, aki a szellemi fejlődést valóban segíti és meghatározza (jó esetben a pedagógus maga).
Mit érezhet, mit gondolhat magáról a motiválatlan gyermek?
A motiválatlan, alacsony teljesítményigényű gyerekek gyakran ismeret- és képességbeli lemaradásokkal, önbizalomhiánnyal, negatív énképpel és többszörös hátrányos helyzettel küzdenek.
Szorongásuk bénítólag hat rájuk, mert nem a feladat megoldására koncentrálnak, hanem arra,
hogy megvédjék magukat a kudarc okozta önbecsülésvesztéstől. Jellemző rájuk a kíváncsiság
hiánya, hiszen a bizonytalanság félelmet kelt bennük, az ellentmondásosság viszont összezavarja őket. A pszichológia „tanult tehetetlenségnek” nevezi azt a reakciót, amikor a diák már az előtt
feladja a feladat megoldását, hogy hozzákezdene. Ezek a gyerekek azt tapasztalták, hogy bármit
tesznek, sorra kudarcot vallanak, és abbéli félelmükben, hogy újra hibázni fognak, felhagynak a
próbálkozással. Gyenge teljesítményük miatt kevés pozitív visszajelzést kapnak, így motivációjuk
a tanári vagy a szülői biztatás ellenére is gyenge.
Hogyan biztassunk tanulásra olyan diákot, aki azért motiválatlan, mert azt hiszi,
alkalmatlan a jó teljesítményre?
Az első dolog, amivel segíthetünk ezeknek a gyerekeknek, ha megmutatjuk, hogy téves elképzeléseik vannak a siker és a kudarc értelmezéséről. Valójában rajtunk múlik, hogy egy adott
teljesítményt sikerként vagy kudarcként élünk meg. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy
a sikerhez vezető tulajdonságok fejleszthetők. Stresszes környezetben a siker kulcsaiként
emlegetett tényezők, mint a türelem, higgadtság, koncentráció, bátorság és a lelkesedés szintje
alacsony, ami előrevetíti a kudarcot. A tanórán érdemes stresszoldó technikákat is megtanítani a
diákoknak. Bármilyen szokatlanul hangzik, ha egy feladat előtt felállunk, és kinyújtóztatjuk az
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izmainkat, vagy eléneklünk egy dalt, esetleg pozitív érzelmet keltő szavakra gondolunk, mint a
“naplemente, rózsaillat”, szorongásunk csökken, összeszedettségünk, tettvágyunk pedig
növekszik.
A pedagógus személye, kommunikációja, mint a legfontosabb motiváló erő
A pedagógus személyisége
Egyetlen tanulót sem lehet jó munkára sarkallni, ha nem élvezzük a társaságukat, és nem
szeretünk az osztályban lenni, ha nem a csillogó szemeket látjuk, mikor belépünk az osztályba.
Tervezzünk olyan tevékenységeket, amelyek közösségi élményt nyújthatnak, amelyek csak a
mieink. Találjunk ki valami gesztust, szimbólumot, amely összeköt bennünket, és gyakran
mutassuk ki, hogy örülünk a velük töltött időnek.
A tanulók megismerése

Nagyon fontos, hogy ismerjük meg a tanítványainkat, erősségeiket, szorongásaikat, képességeiket. Alapvetően már az is motiváló erő, ha a tanuló azt érzi, hogy fontos a tanárnak, figyel rá,
hiszen ezáltal kialakul egy olyan érzelmi kapcsolat köztük, amelyben biztonságban érezheti
magát.
Tanulókkal való együttműködés, tervezés
Fontos, hogy az órákon, a tantermekben otthonosan, komfortosan érezzék magukat a tanulók.
Ha egy állandó osztályteremről van szó, érdemes bevonni őket a terem díszítésébe, kialakításába, hogy az ő elképzeléseik is megjelenjenek.
A tanulókkal történő kooperáció, a diákok bevonása a tanulási motiváció eszközei közül
kitüntetett helyet foglal el. Ez az alapvető, stratégiai jellegű döntéseknél kezdődhet, mint például
a tanulási célok megfogalmazása a diákokkal közösen. A tanulók bevonása a tananyag feldolgozása terén is folytatódhat, például kiscsoportos munka során feldolgozott feladatokkal. Vagy
egyéb, a tanulók önálló munkáján alapuló tevékenységekkel, például: viták, projektmunka,
kiselőadások stb.
Az is lényeges, illetve ideális, ha a tanulók számára mindig nyitva áll a lehetőség, hogy az
anyaggal, az órák menetével stb. kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel.
Az órák során számos eszköz vethető be, hogy a tanulás ne monoton, unalmas tevékenység
legyen a diákok számára. Ilyenek a kooperatív tanulás eszköztárában található módszerek
mellett például: prezentációs eszközök, videók, az anyaghoz kapcsolódó internetes oldalak
bevonása, történetek, esetleírások, az életből vett példák a tananyag illusztrálására, különböző
módon eljutni ugyanahhoz a kulcsfogalomhoz, következtetéshez, humorral oldani az óra
komolyságát.

A bátorítás, szavakba foglalt mosoly
Ne csak a jó munkát vagy a tanuló személyét,
egyes tulajdonságait dicsérjük, hanem buzdítsuk
újabb próbálkozásokra tanítványainkat. Emeljük ki
azokat a pontokat, amelyeket nagyra értékelünk a
munkájukban, és tudassuk velük, hogy becsüljük
az erőfeszítésüket. Ösztönözzük tanulóinkat
önértékelésre, kérdezzük meg, mit gondolnak saját
munkájukról, mit javítanának benne, és hogyan
csinálhatták volna másként.
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Kritika helyett jóvátételre való buzdítás
Az építő jellegűnek vélt, de negatív kritikánkkal nem biztos, hogy a gyerekek motivációját
erősítjük. Pl: ez a munka, amit beadtál csapnivaló, semmit nem tanultál! Negatív érzelmeink, és
ítélkezésünk eltávolít az együttérzéstől, az elfogadástól, így egyre távolabb kerülünk a probléma
megoldásától. Kérdezzük meg a tanítványainkat, mi okozott gondot a dolgozatban, miben
szeretnének fejlődni, és mit kell tenniük azért, hogy ezt elérjék. Ne csak arra összpontosítsunk,
hogyan tudnánk segíteni nekik, hanem biztassuk őket arra, hogy ők javasoljanak megoldásokat,
amelyeket közösen kipróbálhatunk. Így egy közös felelősségvállalást is kialakíthatunk.
Valóban építő kritikának csak azt nevezhetjük, amellyel segítséget is ajánlunk a gyermek
számára a megoldások megtalálására és a hibák helyrehozására, mint például:
„Nagyon dühítő lehet, ha valaki készül és az mégsem elég, de lehet, hogy most még nem
igazán álltál készen a sikerhez. Mit szólnál, ha többet gyakorolnánk?”
„Engem nagyon feldühít, ha nem végzed el a feladataidat. Mit gondolsz, mikorra tudnád
elkészíteni őket?”
„Elszomorít, amikor azt látom, hogy kihagyod a lehetőségeket! Van ötleted, mi segíthetne,
hogy többet tanulj?”
Tévedés, hogy a büntetés lehet motiválóerő
Lehetőleg mellőzzük a büntetés minden formáját, a gyerekek nem fognak félelemből tanulni,
vagy ha igen, az nem a belső motivációból ered. Ne büntessük a hibák elkövetését, például ne
vonjunk le pontot, ha a tanuló rossz választ írt a dolgozatban, mert ezzel azt érjük el, hogy
legközelebb hozzá sem kezd a feladathoz. Szoktassuk diákjainkat ahhoz, hogy tanuljanak
hibáikból, ezért adjunk lehetőséget arra, hogy órai munkájukat, házi feladatukat vagy feleletüket
önmaguk javítsák.
Bármilyen motiváló módszert is választunk, készüljünk arra, hogy nem biztos, hogy azonnali
sikert érünk el vele. Csak akkor leszünk sikeresek, ha hitelesek tudunk lenni önmagunkhoz, amit
tanítványaink meg fognak „hálálni”. Legyünk türelmesek, hiszen a motiválatlan gyerekeknek,
tanulóknak komoly személyiségfejlődésen, önértékelési útvesztőn kell keresztülmenniük ahhoz,
hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, és elérhessék azokat. A legfontosabb, hogy higgyünk
tanítványainkban és önmagunkban, bízzunk abban, hogy képesek vagyunk utat találni hozzájuk,
és abban, hogy előbb-utóbb szárnyra kapnak.
Sok sikert ehhez a munkához, hiszen annál nagyobb öröm nincs, mint egy motiválatlan
gyermekhez, tanítványhoz utat találni!

A szerző: Benkő Vanda pszichológus,
a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója

Forrás:
https://moderniskola.hu/2017/03/hogyan-motivaljunk-olyan-gyereket-aki-nem-akar-tanulni/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/legjobb-motivacio-az-elmenybe-vonas
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
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A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei
a kollégiumban
Az elmúlt évtizedek motiváció kutatásai nagymértékben befolyásolták, átalakították a motivációval kapcsolatos korábbi definíciót. A tudással és a tanulással kapcsolatos szemlélet is
megváltozott, ami természetesen hatással van a tanulási motiváció kérdéskörében felmerülő
problémákra, kihívásokra. A tanulás az egész életet átfogó tevékenységgé vált. Ez a szemléletváltozás nem felmenti az iskolát a gyerekek tanítása alól, hanem ellenkezőleg, számos új feladatot ad az oktatató-nevelő munkának. Vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogy az iskolai
eredményeket, de főleg az iskolán túli pályafutást, az elért sikereket nem lehet csupán kognitív
tényezőkkel magyarázni, nagy szerepet játszanak az affektív tényezők, az attitűdök, a beállítódások. Mivel az affektív tényezők hatása nagyon jelentős, nem elegendő a tanulók értelemi
fejlődésével foglalkozni, felkészítve őket a felnőttkori tanulásra, hanem azt kell elérni, hogy az
iskolából kikerülve valóban folytassák a tanulást. Ehhez azonban megfelelő értékeket, attitűdöket
kell kialakítani, fejleszteni kell a motivációt. A cél nem más, mint egy olyan szemlélet kialakítása,
amely a tudást olyan értékként tiszteli, melynek elmélyülésével tartalmasabb, teljesebb,
értékesebb, eredményesebb életet lehet élni.
A tudással és tanulással kapcsolatos értékek fejlesztése során a tanulásnak olyan önmagát
fenntartó folyamattá kell válnia, amely során a tanulók maguk válnak fejlődésük legfőbb irányítójává. Ezért vált fontos kérdéssé a tanulással kapcsolatban a megfelelő motiváció kialakítása.
A motivációt pedig meghatározzák a tudáshoz és a tanuláshoz kötődő beállítódások, értékek, így
válik fontossá a tanulók egyes tantárgyakhoz, tevékenységekhez, kínált lehetőségekhez való
viszonyulásának kérdése is. Ezeknek a beállítódásoknak és értékeknek a kialakításáért, formálásáért természetesen nem kizárólag az iskola, az oktatás a felelős, mert az iskolán, esetünkben
az internátuson kívüli környezetnek, a családnak, a társadalomnak és a médiumoknak is jelentős
feladatot, sőt felelősséget kell vállalniuk. Bár azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban a
családi felelősségvállalás egyre inkább átalakulóban van, ami magával vonja azt, hogy az
iskolákat, különösen a bentlakásos intézményeket olyan kihívások elé állítják, amelyek korábban
egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékben voltak jellemzőek. Példának okáért olyan feladatokat kell ellátniuk ezeknek az intézményeknek, melyek egyértelműen szülői kompetenciák és
szorosan a családi feladatkörbe tartoznak, de korábban mindenképpen családi vonatkozásúak
voltak.
A motivációkutatások egy része azt mutatja, hogy a tanulás,
de mindenféle más tevékenység iránti késztetés is, nem feltétlenül a külső kényszer hatására alakul ki, sőt inkább azt találták, hogy a belső hajtóerőknek, motivátoroknak meghatározóbb szerepük van a tanulás, a tanulási sikerek és a tevékenységekhez való pozitív attitűd kialakulásában. Minden életkorban döntő, fejlődést meghatározó tényező az egyén külső
ingerekre, kihívásokra adott belső, szubjektív „felelete”, lelki
válaszreakciói, nyitottsága, önnevelési képességrendszere,
vagy erre való adottságai. A felnőttkori tanulás eredményességét jelentősen befolyásolja az egyén/diák korábbi életkorban
(is) végzett munkája, művelődési szükséglete, a társadalmi
kihívások, a családi kötelezettségek, valamint az, hogy ezek
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mennyire igényelnek új ismereteket, képességeket, személyes tulajdonságokat, és a tanulásban
való gyakorlottságot. (Durkó, 1999). Ezt az is megerősíti, hogy amennyiben sikerül belső, pozitív válaszokat adni a külső ingerekre, és a késztetés belsővé válik, ez olyan hajtóerőként hat,
amely iskolai sikerekhez juttatja a diákokat, egyértelműen támogatja a tehetségterületek kibontakozását − más komponensekkel együtt –, illetve képes a negatív hatásokat kompenzálni.
(Kocsis, 2004) Ez azért is lényeges, mert a
kutatók felismerték azt, hogy a motiváció, különösen is a belső késztetés, komoly hatást gyakorol a személyiségfejlődésre, az önmeghatározásra,
önszabályozás kialakulására, az önértékelésre az önreflektivitás kialakulására. Egyes kutatók azt
találták, hogy: „Azok a stratégiák fokozzák legnagyobb mértékben az egyéni motivációt és teljesítményt, amelyekben szerepet kapnak az egyén autonómiára, önmeghatározásra, és személyes
kontrollra irányuló szükségletei” (O’neil – Drillings, 1999). Ez segíti az egyéni autonómia kialakulását, az önszabályozó képességrendszer működését – ami egyébként a hatékony tanulás,
tudáselsajátítás alapja – továbbá ezzel a működéssel az egyén/diák az őt körülvevő környezet
hatásaival is nagyobb sikerrel képes megküzdeni. Ez a hajtóerő, belső kényszer, tanulni, fejlődni akarás örömöt és kreativitást adhat, amely boldogsággal „flow élménnyel” tölti el az egyént, és
egyre jobban hajtja a tökéletes eredmény elérésére. Ez segíthet abban: „…hogyan lehet mindennapi életünket úgy élni, hogy értelmesek, izgalmasak és termékenyek legyenek mindennapjaink.” (Csíkszentmihályi, 2008) Az iskolai keretek egyre bővülő eszköztára a legtöbb esetben
tanórák közé szorul, a tananyagmennyiség igen erőteljesen behatárolja a lehetőségeket, és nem
ritkán „fegyelmezi” a szakmai kreativitás megvalósulását.
A bentlakásos intézmények, kollégiumok – esetünkben egyházi szóhasználattal élve: internátus
− más időkeretben és más módszerekkel gondozzák ezt a kiemelt területet. Feladatunk nem
kevesebb, mint felismerni azokat az eszközöket, amelyek külső motivátorokként a belső hajtőerőt
is működésbe hozzák, amelyek egyrészt szolgálják a tanulmányokban való kompetens jelenlétet,
másrészt alkalmasak lehetnek a tanulók sokoldalú képességeinek fejlesztésére, beleértve az
intellektuális, az affektív és szociális területeket is, utalva itt a Gardner-féle többszörös intelligenciára. Azt gondolom, hogy a kollégiumoknak igen tág lehetőségük van arra, hogy a fent már
említett, társadalmi változások által generált kihívásokra lehetőségként tekintsenek. A lehetőség
kihasználása azt jelenti, hogy érzékenyek vagyunk a diákok erősségeire és fejlesztendő területeire, egyéni igényeire, szükségleteire A Példabeszédek könyve tanítása: „Neveld a gyermeket a
neki megfelelő módon!” (Péld 22, 6) arra enged következtetni, hogy a pedagóguskompetenciák
már az ószövetségi korban is megjelentek, ha nem is abban a formában, mint ahogy a szakma
ma értelmezi. A megfelelő módon azt jelenti, felismerni a minősített időt és alkalmat. Ehhez pedig
olyan módszereket, szakmai és személyes eszközöket rendelünk, amelyek először vélhetően
külső kényszerként, motivációként hatnak, de szeretettel, állhatatossággal és megfelelő szakmai
kvalitással élve belsővé tehetők. Egyházi intézményként a legfontosabbnak a lelki-szellemiérzelmi biztonság megteremtését tartjuk, mert keresztyén szemléletünk szerint a
megszólíthatóság feltételeinek ez az alapja. A motiváció, a tanulási – nem csupán tantárgyi –
kialakulásához, megtartásához, támogatásához rendkívül fontosnak tartjuk a pozitív megerősítést, a pozitív kommunikációt. Túl azon, hogy ez alapelvárás a biblikus gondolkodásban, az
internátusi, családias közegben igyekszünk ezt tanár-diák, diák-diák viszonylatban is
megvalósítani, mert azt gondoljuk, hogy a szociális készségek, képességek, társas kapcsolatokban való intra- és interperszonális kompetenciák fejlesztése a bizalom kialakulásának kulcsa, a
bizalmi légkörre pedig lehet együttműködést építeni.
A tanulási motivációt − hangsúlyozva a belső hajtóerőt – többféleképpen is inspiráljuk az
intézményegységben. Egyéni, kis- és nagycsoportos, valamint életkori csoportos foglalkozásokon egyaránt. A csoportfoglalkozásokon törekszünk arra, hogy a már fent említett egyéni
lehetőségeket és az ebből fakadó igényeket is figyelembe vegyük, és módszertani eszköztárun23

kat ehhez igazítsuk, gazdagítsuk. Fontosnak tartjuk az interaktív-reflektív tanulási módszerek
alkalmazását, amelyek hatékonyan segítik ezt a folyamatot, gazdagítják a csoportdinamikát, de
komoly hatást gyakorolnak a már említett önszabályozó rendszer kialakulására azzal, hogy
segítik a kritikai gondolkodás kialakulását. Többek között alkalmazzuk a kooperatív tanulási
technikákat, a kötetlenebb alkalmakon is, mint a bibliakör. A diákok szeretik a befejezetlen
mondat, rövid esszé, kilépőkártya, apróhirdetés, vonalrajz, kerekasztal-körforgó, történetpiramis,
jellemtérkép, fogalomtérkép feladatokat, szívesen és aktívan vesznek részt a munkában, játékokban, miközben különböző jártasságokra, készségekre tesznek szert, és fejlődnek önmaguk és
társaik megismerésében, értékelésében is. Ezek a módszerek tehát kiválóan alkalmasak az
önkifejezésben való jártasság megszerzésére, inspirálják a szabad, de igényes véleményalkotást, a vitakészséget, komplex gondolkodásra, összefüggések felismerésére sarkallnak, segítik
az előzetes és új tudás összehangolását, és hatékonyan fejlesztik a szociális készségek, mint
empátia, türelem, elfogadás, egymásra utaltság- egymás iránt érzett felelősségtudat (kooperatív
technikák) és egyéb kompetenciák kialakulását, azok alkalmazását. A nonverbális nevelés
formáival is igyekszünk a fent említett folyamatot előmozdítani kollégiumi hétvégék, családi
napok szervezésével.
Azt gondoljuk, hogy a kulcskompetenciákat is így tudjuk a leghatékonyabban, komplex módon
támogatni, egyetértve Nagy József nézeteivel, miszerint: „A kompetenciák a személyiség
komponensrendszerei, sajátos komponensfajták készletei és komponenseik aktiválásával,
módosulásával, a meglévők alapján új komponensek létrehozásával szolgálják a személyiséget.
Ebből következően a kompetenciák funkcióinak, szerveződésük (komponensfajtáik és
készleteik), működésük, módosulásuk fejlődésük megismerése alapján remélhető a fejlesztés
eredményességének javítása” (Nagy, 2002, p.14).
Szakkörökön, szabadon választható tevékenységeken és hitéleti alkalmakon ugyanezek az elvek
érvényesülnek. A hitéleti nevelés kiemelt terület számunkra a keresztyén identitás erősítése,
valamint a szociális, érzelmi kompetenciák elsajátítása, a másokért felelős, de önmagában
kompetens személyiség kialakulásának támogatása szempontjából is.
Meg vagyok győződve arról, hogy nemcsak szakmai feladatunk, hanem küldetésünk is a tanulási
motiváció fejlesztése, a tanulni akarás belsővé válásához való hozzásegítés, az, hogy a tanulást,
a tudást értékké formáljuk a tanulókban. Ha megtörténik ez a belső nyitás, az láttatja a tudás
perspektíváit, amelyek vonzóak. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a fejlesztésben ne
csupán az intellektuális, hanem a szervesen hozzátartozó − a korábban már említett − területekre is legyünk figyelemmel és kellő érzékenységgel, és tekintsük ezt egy komplex fejlesztésnek.
Motiválni csak azt tud, aki önmaga is motivált, és rendelkezik ehhez szükséges szakmai
szenvedéllyel, belső késztetéssel. Ezt szakmai elhivatottságunkból, de hiszem, hogy Istentől
kapott küldetésünkből is nyerhetjük, amely a mi különleges hozzáadott értékünk.
A szerző: Sümegi Péterné
Internátusvezető
Pécsi Református Kollégium

Felhasznált irodalom:
Csíkszentmihályi Mihály (2008). Kreativitás A flow és felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája
Kocsis Mihály (2004). A felnőttek tanulási motivációi, Pécs: Kézirat
Nagy József (2002). XXI. század és nevelés, Budapest: Osiris Kiadó
O’neil, Harold F. – Drillings, Michael szerk. (1999): Motiváció, Budapest Vincze Kiadó
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Motiváció és marketing, avagy mit kezdjen
a pedagógus a Z generációval?
Tisztelt Olvasók!
Rövid értekezésemet gondolatébresztőnek, probléma felvetőnek, vitaindítónak szánom. Bár kellő
alapossággal kutakodtam a szakirodalomban, a jelenlegi keretek mellőzik az átfogó kutatásmódszertani szabványokat. A megállapításokat saját és kollégáim tapasztalatai ihlették, a benne
szereplő kisebb mérések nem reprezentatívak. A válaszadó tanulók őszinteségét nincs okom
megkérdőjelezni. A nyilvánvaló szubjektív elemek ellenére talán tanulságos lehet keresni kutatni
a korosztály számára megfelelő tevékenységformákat módszereket. Ez nem lehetséges a
fiatalok vizsgálata nélkül. Minden út egy kis lépéssel kezdődik. Lépjünk együtt!
Az egész vagy 20 éve kezdődött, amikor iskolám minőségbiztosítási csoportjának tagjaként
tudományos alaposságú kutatást végeztünk munkatársainkkal a tanulók és a pedagógusok
motivációiról. A tesztek bemértek voltak, az eredmények megszülettek. Az eredmény elméletileg
az X generáció tanulási motivációit mutattta be, valahogy így:
I. A tanulás jelentőségével kapcsolatos motívumok 40%
II. A tanulási-megismerési motívumok 29%
III. A tanulás szociális motívumai 23%
IV. A tanulást elutasító, kedvezőtlen motívumok. 8%
A számadatokból azt a következtetést vontuk le:
•
•
•
•

Tanulóink tisztában vannak a tanulás jelentőségével, a tanulás értékrendjükben fontos
szerepet tölt be, és jövőjükhöz nélkülözhetetlennek tartják.
Tanulóink kedvvel tanulnak , a tanórai munka kihívásai, feladatai aktivitásra ösztönzik őket,
kognitív motivációik magasak.
A tanulók szeretnek megfelelni a velük szemben támasztott elvárásoknak, a közösség
elismerése éppúgy fontos számukra, mint tanáraik, szüleik dicsérete.
A tanulók tanuláshoz kapcsolódó negatív élményei viszonylag csekélyek, még az oly
gyakran szorongást kiváltó feleléstől sem félnek annyira.

Az eredményekkel elégedettek voltunk, és arra a megállapításra jutottunk, hogy pedagógiánk,
elveink, gyakorlatunk igazolják a számokat!
Aztán a mindennapok pedagógiai gyakorlata felülírta elképzeléseinket. Kollégáink gyakran jelezték, hogy gondosan felépített tanóráik, válogatott módszereik igen rossz hatásfokú tanórai
gyakorlatban valósulnak meg. A jelenséget magam is tapasztaltam, és igen frusztráló volt, hogy
a befektetett munka nemigen éreztette hatását.
Egyik ilyen alkalommal azt a kérdést tettem fel tanulóimnak: Mit csináljunk, hogy ébren maradjatok?
A tanulók készek voltak a válaszadásra, javaslataikat az alábbiakban rendszereztem:
A tanulók által leginkább eredményesnek tartott motivációs módszerek:
(a felsorolás egyben kedveltségi sorrend is)
1.
A játék, játékosság, „játsszuk el!”
2.
A kísérlet
3.
A humor
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tanórán kívüli közös élmények transzfer hatásai
A kutatómunka
A csoportmunka
A bizalom
A vita
A hiba kijavításának lehetősége
A jutalmazás
A siker, sikeresség

Rendelkezésünkre állt mérési eredmény kollégáink motivációs gyakorlatának szignifikáns
jegyeiről (a 90%feletti értékek):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Érdekes feladatok a gyerekeknek a tanórán
Változatos közlés, magyarázatok
A tanórai cselekedtetés
A tanulók természetes kíváncsiságának felhasználása
A bíztatás (100%)
A dicséret
Játékos helyzetek
Tanórai kezdeményezések
A módszeres követelés
Az egyes tanulókkal kialakított személyes jó viszony

A fenti jellemzőket összevetettük a tanulók által leginkább eredményesnek tartott motivációs
módszerekkel.
A közös metszéspontok a következők voltak:
PEDAGÓGUSOK

TANULÓK

Játékos helyzetek

A játék, játékosság, „játsszuk el!”

A dicséret

A jutalmazás

A tanulókkal kialakított személyes jó viszony
Bíztatás
A tanulók kíváncsiságának felhasználása

A bizalom
A kísérlet

Az eredményeket felhasználtuk a pedagógiai gyakorlatunkban. És teltek-múltak az évek… Aztán
valami megint megváltozott. Jól bevált módszereink hatástalanok voltak, tanulóink figyelme
lankadt. Egyik kolléganőm a tanóráról érkezve megjegyezte, hogy kedves tanulójának egyetlen
reakciója volt az óra végén.” Na menjünk már!” – nyögte, remélve szenvedései végét. Hát igen,
ez már más generáció! - említette valaki. Igen, a Z! –egészítették ki kollégáim. Miután erre a
generációra sem készült semmilyen módszertan, az egyetemek erre nem készítettek fel sem
régen, sem ma, a szakemberek tanulmányaihoz fordultunk. Dr. Pais Ella Regina örökbecsű
tanulmánya alapján közelítettünk ehhez a generációhoz, melyeket az alábbiakban
jellemezhetünk:
•
•
•
•
•
•
•

A személyi szabadság nagyon fontos számukra
Társas életüket a nyilvánossággal folyamatosan megosztják. Elődeiknél sokkal gyorsabb
ritmusban élnek
Nem a szavak és érzelmek jellemzik őket elsősorban
A változástól nem félnek, mert hozzászoktak, ebbe születtek bele Kevésbé lojális
fogyasztók
Inkább magukban, mint a körülöttük lévő világban bíznak Praktikus szemlélet jellemző rájuk
Inkább okosak, mint bölcsek
Bátrak és kezdeményezőek
26

•
•

A szabályok betartására kevésbé mutatnak hajlandóságot
Az elektronikus szerkezeteket profin kezelik

Rövid felmérést készítettünk „Ilyenek vagyunk” címmel, anonim, nem reprezentatív teszt
formájában. A tanulói válaszokból és a Z generáció általános jegyeiből körvonalazható egy olyan
marketing stratégia, amely esetleg sikert ígérő motivációs helyzeteket, pedagógiai módszereket
eredményezhet.
Néhány adat a felmérés (14 éves korosztály) eredményeiből:
Számitógép használat

A közösségi háló
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Összegezve: A korosztály sokéves számítógépes tapasztalattal rendelkezik. Elsősorban a
felhasználóbarát kommunikációs alkalmazások használata körvonalazódik. A digitális kultúra a
felhasználók szemszögéből irreleváns. Nagyjából úgy használják a digitális informatikai felületet,
mint a többi digitális eszközt, mit sem sejtve azok működéséről. (Pl. mosogatógép, robotporszívó, okos TV stb.) Ha nem elég felhasználóbarát az alkalmazás, azonnal elkerülik. A közösségi
oldalakon a Facebook már csak negyedik. A meghatározó tevékenységek sorát a böngészésjáték-mozi chat négyes nyitja, az első igazán informatikai elem az ötödik! A preferált digitális
időtöltések mellett a tanulók szabad idejüket hagyományos, a korosztálynak megfelelő
tevékenységekkel töltik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Játszani, lemenni haverokkal árkád/kertváros
Kávézgatás barátokkal vagy sportolás
Bicajozás, kirándulás a Mecsekben.
edzés
barátokkal lenni
Számítógépezés és az edzés
Szeretek kirándulni, sétálni
Horgászat
Foci
Alvás , telefonozás
Verseket írni és ásványokat venni vagy különböző kellékeket
Tollas

Az viszont bizonyos, hogy az első adandó alkalommal ránéznek a telefonjukra, ha kell, ha nem!
Magam részéről nem tapasztaltam sem átlagon felüli informatikai, sem digitális jártasságot a
korosztály kapcsán. Ugyanúgy nem találom a sokat hangoztatott multitasking szemléletet, se a
megosztott figyelemmel járó paralel tevékenységeket. Kérdésemre nem tudtak megnevezni egy
számítógépes programnyelvet sem. Ha kérdést úgy tettem fel, hogy milyen telefonod van,
azonnal jött a válasz: Androidos! Bár a telefon elmaradhatatlan eszköze a fiataloknak, a
gyakorlatban azonban jobb a helyzet, nem kerülik egymás társaságát és valós kalandokra és
közösségi élményekre vágynak. Továbbra is kedvelik azokat a helyzeteket, amelyekben
megmutatkozhatnak. Igaz ez a virtuális térre is és a hagyományos csoportmunkára is.
Bevallásuk szerint nap 1-2 órát foglalkoznak tanulással, két fő családjában van dedikált e-book
olvasó, a megkérdezettek felének utolso könyvélménye a kötelező olvasmány elolvasása volt.
Magukat digitálisan tudatosnak, illetve online harcosnak tartják. Az offline létet élve sem mondanak le az állandó digitális kapcsolatrendszerről. Nem tartják magukat digitális exhibicionistának.
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A tanulók motivációinak változásai
Érdekes összevetésre ad lehetőséget a 20 évvel ezelőtti és a mostani motivációs tesztek eredménye.

A Z GENERÁCIÓ MOTIVÁCIÓI
2021.
5%
9%

36%

14%
17%

19%

E R E DM É N Y E K Á L T A L MO T I V Á L T , K Ö T E L E S S É G
T UDA TB ÓL (4 )
TA N U L Á S , M I N T F E L A D A T ( 3 )
É R D E K L Ő D É S I K Ö R Á L T A L MO T I V Á L T ( 2 )
J U T A L OM Á L T A L MO T I V Á L T ( 6 )
E L I S M E R É S Á L T A L MO T I V Á L T ( 5 )
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A két generáció összevetése
INDIKÁTOR
I. A tanulás jelentőségével
kapcsolatos motívumok
II. A tanulási-megismerési
motívumok
III. A tanulás szociális motívumai

2000

2021

40%

55%

29%

17%

23%

36%

A trendek látszólag ellentmondanak a korosztály jellemzőinek. A tanulás jelentősége megnőtt,
beleértve a sikert, a karriert és az érvényesülést is, a szociális motívumok erősödtek, a
megismerési motívumoknál némi mérséklődés tapasztalható. A hosszú távú célok alacsony
értéket mutatnak. Dr. Pais Ella Regina rámutatott, hogy a korosztály körében az érintett
időszakban erősödött a fatalizmus, ami együtt járhat a jövőkép gyengébb definícióival.
Hogyan lehet utat találni ehhez a generációhoz, igazából ez mindannyiunk kérdése. Hogy
milyenek, azt tudjuk, hogy hogyan működnek, azt sejtjük. Alapvetően a szakemberek néhány
marketing ötletet javasolnak a korosztály megnyeréséhez.
A Z generáció viselkedési szokásait vizsgálva az alábbi marketingkövetkeztetéseket vonták le:
•
•
•
•

A figyelemmegszerzésért való küzdelem
Formatervezés, design
Társadalmi felelősségvállalás
Folyamatos netcsatlakozás

A generáció tagjainak érdemes lehet interaktív portálokat, virtuális marketingalkalmazásokat,
illetve online vásárlási lehetőséget kínálni.
Kutatások szerint a Z generációt sikeresen célzó márkáknak - amellett, hogy környezettudatosnak kell lenniük - az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezniük:
•
•
•
•
•
•

digitalizált
mobil
interaktív
azonnali
közösségi
komplex

Mindegy milyen módszert, tevékenységet választunk, mindig szeretettel és a lurkókba vetett
bizalommal tegyük.
Mint írásom elején jeleztem, a számomra fontos témát gondolatébresztőnek, egy beszélgetés
kezdetének szántam. A közös nevező adott. Beszéljünk Róla!
Szerző: Odrobina Zoltán
mesterpedagógus vezető szaktanácsadó
intézményvezető
Felhasznált irodalom:
Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához Készítette: Dr. Pais Ella Regina,
PTE PMMIK Pécs, 2013.
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A kiégés kezelésének, megelőzésének lehetséges eszközei
Az előző számban a kiégés jelenségéről, tüneteiről, okairól olvashattak. Ezzel jó tisztában lenni,
de fontosabb tudnunk, mit tehetünk a kiégés ellen, miként orvosolhatjuk a már kialakult problémát, és főként, hogy miként tudjuk elejét venni a kiégési folyamat megindulásának. A kiégés leghatékonyabb terápiája ugyanis a prevenció.
Miként a kiégés hátterében álló okok esetén is megkülönböztettem az egyéni, a személyiségből
fakadó és a munkahelyi környezetből eredeztethető okokat, úgy a megoldások között is érdemes
ezt a megosztást követni. Vannak tehát személyre szabott eszközök, és vannak a szervezethez,
a munkakörnyezet, a szervezeti kultúra fejlesztéséhez kötődő intervenciós lehetőségek.

Lehetőségek az egyén szintjén
Kezdjük az egyszerűbb, kézenfekvő megoldásokkal, „hétköznapi praktikákkal”. A HVG Kiadó
Internetes szakfolyóirata a Jobline egyik cikke a kiégés megelőzésével kapcsolatosan az alábbi
javaslatokat teszi:
 Vegyük komolyan a kikapcsolódást. Olyan kikapcsolódás lesz hatékony, ha teljesen elfelejthető minden, ami a munkával és a munkahellyel kapcsolatos.
 Önkénteskedjünk. Ez is egyfajta kikapcsolódás. Az önzetlen segítés felemelő érzés, az önértékeléshez is új szempontokat kínál.
 Váltsunk „unplugged” üzemmódra. Legyenek idősávok, amikor minden „kütyü” kikapcsolásra
kerül.
 Aludjunk eleget. Szervezetünk hihetetlen mértékben képes regenerálódni, ha hagyják eleget
pihenni.
 Tartsunk sorrendet. Vegyük sorra a feladatokat. Ha kialakult a fontossági sorrend, tapasztalható lesz, hogy nyugodt tempóban ki lehet pipálni majd egyik feladatot a másik után.
 Vegyük észre, hol van az út vége. Amikor úgy érezzük, hogy az adott intézményi keretek
között nem tudunk tovább fejlődni és hosszú távon a teljes kiégés várna ránk, beszéljük át
felettesünkkel az alternatív lehetőségeket, vagy lépjünk tovább, akár egészen más területre.

Forrás: pixabay

Az előbbi tanácsok is szakemberek véleményeire
épülnek, szakmai szemmel is megalapozottak.
Ráadásul mindenki számára hozzáférhetőek,
könnyen és gyorsan, legtöbbször költségmentesen elsajátíthatók. Az önfegyelem azonban szükséges feltétele ennek, és a megfelelő önismeret
is nagyban segíthet. Az önismeret és az önérvényesítés fejlesztését a legtöbb szakértő az elsők
között említi olyan szakmák esetén, ahol személyiségünkkel dolgozunk. Emiatt is fontos a társas
kapcsolatok erősítése, családi, baráti kapcsolatok
ápolása, az aktív kikapcsolódás keresése, betervezése a napi-heti programok közé.
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Lehetőségek szervezeti szinten
Fentiekre tehát jó, ha egyénként figyelünk. Azonban
Forrás: pixabay
egy adott szervezetnek is figyelnie kell arra, milyen
lehetőségei vannak a kiégés megelőzése kapcsán.
Tulajdonképpen valamennyi kiégési okhoz kapcsolódhatnak olyan intézkedések, melyek az okok megszüntetésével a kiégés megelőzését szolgálják. Ilyen
lehet a pozitív munkahelyi légkör megteremtése,
vagy a jó kollegiális kapcsolatok kialakítása. Fontos,
hogy a munkatárs érezhesse saját személyének fontosságát a munkahelyen, legyen autonómiája és lehetősége szakmai fejlődésre, kapjon pozitív visszajelzéseket. Jó, ha van mód a szerepkonfliktusok tisztázására, ha a felelősségek egyértelműek és
megosztottak (Borsi, A. 2016.).
Hasznosak lehetnek a tréningek, továbbképzések, az esetmegbeszélések is. Ezek keretében
stresszkezelési technikák, új megküzdési módok is elsajátíthatók. Ráadásul ezek az alkalmak a
kiégés melegágyaként már említett rutinból mozdítják ki azokat, akik erre nyitottak. A tréningeknek is megvan tehát a maguk helye és ideje a szervezetfejlesztésben, már ha azt érdemi szemlélet -és attitűdváltás követi. Mégis más, innovatívabb eszközökre tenném a hangsúlyt. Mégpedig
a szupervízióra és a coachingra. Mindkét szakmai személyiségfejlesztő módszer hatékony segítség lehet a kiégés prevenciójában. A szupervízió és a coaching ráadásul a tanulási folyamatában is eltér a megszokottaktól.

A szupervízió és a coaching – innovatív eszközök a kiégés ellen
A szupervízió
A kifejezés egy nagyon hatékony tanácsadási formát takar, melyet kifejezetten a segítő szakmákban, a munkahelyi kiégés megelőzésére fejlesztettek ki. Ennek ellenére nem igazán ismert a
pedagógusok körében ez a módszer.
A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása a
segítő foglalkozásúak hivatás-gondozásában, saját mentálhigiénéjükben, szakmai továbbképzésében, és munkájuk minőség-biztosításában, hatékonyságának folyamatos fejlesztésében nélkülözhetetlen.
A szupervízió célja tehát lényegében a szakmai kompetencia (a hivatásbeli személyiségkompetencia), a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése, a segítő szakmában dolgozók mentális
védelme. Fókuszában mindig a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik.
Pozsgai Anita a Modern Iskola internetes oldalán közölt írásában azt emeli ki, hogy egy szupervíziós folyamatban arra kínálkozik lehetőség, hogy más módon tekintsünk adott szakmai helyzetekre, problémákra. Jellemző ugyanis, hogy saját gondolkodási sémáink mindannyiszor ugyanabba a spirálba visznek, amelyből nem tudunk kitörni. Véleménye szerint a szupervízió éppen abban segít, és az is a célja, hogy mások – kívülállók – segítségével nézzünk szembe a helyzettel,
és reflektív módon elemezzük azt. Ezen reflexiók és a visszajelzések segítségével szemléletet
tudunk váltani, másként tudunk viszonyulni az addig megoldhatatlannak vélt problémákhoz is.
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A coaching és a coaching szemléletű vezetés
A szupervízió és a coaching nagyon közel áll egymáshoz, egymás határterületeiként is említik a
két módszert. Amiben ez a két fogalom összeér az az, hogy mind a coaching, mind a szupervízió
elkötelezett a kliens személyes fejlődése iránt. A főbb különbséget én abban látom, hogy a
coaching vezetői szemléletként is értelmezhető, illetve – különösen a life coaching elterjedése
óta – a magánéleti területeken gazdagabb eszköztárral rendelkezik, mint a jobbára a hivatásgondozásra, a szakmai szerepekre fókuszáló szupervízió.
A coachingról tehát mint az egyén motivációját, megküzdési képességeit, kompetenciáit, gondolkodásmódját fejlesztő hatékony technikáról/módszerről, és mint vezetői szemléletről is beszélhetünk. A köznevelés terén egyelőre kevés szó esik a coaching lehetőségéről, miközben egyre
népszerűbb a vállalkozók, a cégvezetők körében. De mi is a coaching?

Coaching – az egyén fejlesztésének eszköze
A budapesti Coachingcentrum meghatározása szerint a coaching a gondolkodásunk
megváltoztatását, új gondolkodási sémák
létrehozását jelenti egyéni beszélgetésekben, csoportokkal vagy vezetőkkel.
A coaching ebben az olvasatban tartós
pozitív változások elősegítése a gondolkodás javítása révén. Így a coaching az ügyféllel való partneri együttműködés egy
Forrás: pixabay
olyan gondolatébresztő, provokáló és kreatív folyamatban, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is. (www.coachingcentrum.hu)
Olyan segítő jellegű szolgáltatás, amely elsősorban az ügyfél saját erőforrásaira épít. Egy
coachingülés hétköznapi értelemben “csak egy beszélgetés”, amely során azonban új jelentések
születnek, új összefüggések válnak láthatóvá és segítik elő a személyes fejlődést.
Döntéshelyzetekben, nehézségek vagy krízisek idején, elakadások esetén a legfontosabb, hogy
tisztában legyünk az érzéseinkkel és ismerjük a lehetőségeinket. Ehhez pedig olykor nem elég,
ha magunkban vagyunk.
Az „érzéseknek” alapvető szerepe van a coachingban. Azáltal, hogy elkezdjük megérteni a saját
érzéseinket, reakcióinkat, visszajelzéseket kapunk másoktól, így tanuljuk meg másként, más
szempontból látni a problémákat, elakadásokat.
A jó coach célja az lehet, hogy a közös munkát követően az ügyfelek önállóan haladjanak tovább
a saját útjukon, és önmaguk ismerjék fel a megoldást.
A coach abban segít, hogy a kiégés felé tartó úton kilépjünk a rutinból. Támogat abban, hogy felmérhessük: hol tartunk éppen, és ez hol van ahhoz képest, amire vágyunk? Mit vesz el tőlünk és
mit nyújt a munkánk? Milyen erőforrásokat vagyunk képesek mozgósítani a változás érdekében?
Mi az, amin tudunk, akarunk és merünk is változtatni? A coach segít a megtorpanások idején is,
hogy ne két választásunk maradjon: kiégünk vagy kilépünk…
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Coching szemléletű vezetés – út a hatékony vezetés felé
Mivel a coaching alapja a kölcsönös bizalom, a partneri kapcsolat, ezért ezek a coaching szemléletű vezető/vezetés esetén is alapfeltételek. Egy ilyen emberi, partneri viszony mentes az alávetettség érzésétől, amelyet nagyon sok esetben élnek meg az alkalmazottak.
A coaching szemléletű vezetés jelentősen hozzájárulhat a szervezet (intézmény) eredményességéhez, versenyképességéhez, alkalmazkodóképességéhez, végeredményben sikeréhez. Olyan
szervezeti kultúra, munkahelyi környezet fejlődik, ahol jó dolgozni, ahol biztosított a személyes
fejlődés, a munkahelyhez kötődés természetessé válik.
A coaching szemlélet a szervezetfejlesztés új perspektíváira is ráirányíthatja a figyelmet. Ilyen a
szervezeti tanulás és a tanuló szervezet, a minőségkultúra, a teljesítménymotiváció, a folyamatszabályozás vagy a személyzetfejlesztés innovatív eszközrendszere.
Mára egyre többen felismerik, hogy egy szervezet hosszú távú eredményessége sokkal inkább a
fejlesztési és alkalmazkodási módszerétől függ, mintsem pénzügyi és mennyiségi céljaitól. Ez
rendszerezett eljárások kidolgozását igényli, amelyek megfelelő mederbe terelik és kiaknázzák
az emberi képességeket, írja Mike Rother „Toyota-Kata” c. könyvében. Mert, ahogy írja, az
ember bámulatos tanulási, alkotó- és problémamegoldó képességekkel van megáldva, amit ki
kell használnia a vezetésnek.
A kiégésnek előnyei is vannak. Mégpedig a változás, a fejlődés lehetősége. Az, hogy reménytelennek tűnő helyzetet kontrollálható, új kihívást, örömöt adó tevékenységgé alakítsunk.
Előnyünkre válik az is, hogy szembe kell nézni önmagunkkal, és dolgozni az önbecsülés visszaszerzéséért. A kiégés egyik leghatékonyabb prevenciós eszköze véleményem szerint a
„coaching-kultúrára” épülő vezetési szemlélet térhódítása lehet.
Vannak persze, akik tagadják a kiégés létezését, mondván, aki hivatásszerűen végzi a munkáját,
lehetetlen, hogy belefáradna. Ez a tagadás is lehet egy tünet. Mindenesetre bízom benne, hogy
sikerült egyértelművé tennem, hogy a kiégés igenis létező, a pedagógustársadalmat súlyosan
érintő probléma, melynek megelőzésére időt, energiát kell fordítani, a programokhoz pedig pénzügyi fedezetet találni.
Szerző: Póla Gábor
Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

Forrás: pixabay

Felhasznált irodalom:
1. Út az összeomlásig: a kiégés, mint a legveszélyesebb munkahelyi ártalom (www.jobline.hu, 2014.04.04.)

2. Pozsgai Anita: A szupervízióval megállítható a kiégés? (www.pozsgaianita.hu, 2017.08.14.)
3. Nyáriné, Dr. Mihály Andrea: A coaching határterületei és határai (www.hrportal.hu, 2009.11.23.)
4. Borsi Andrea: A kiégés jelensége pedagógusoknál, pszichológusoknál és a segítő beavatkozás módszerei
(korhazlelkesz.hu, 2016.)
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BEMUTATKOZNAK BÁZISINTÉZMÉNYEINK
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
A Gandhi Gimnázium 26 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Már az első lépések előtt kijelölt célok
is hihetetlenül merész, akadályoktól hemzsegő ösvényt sejtettek. Az iskolát létrehozó alapítvány
— az országban, sőt Európában is egyedülálló módon — olyan cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézmény létrehozását és működtetését tűzte ki célul, mely versenyképes tudással
rendelkező, nyitott szellemű diákokat képez, akik népükhöz kötődnek, s majdan, a kibocsátó
közösségekkel a kapcsolatot fenntartva, képesek lesznek azokat segíteni.
1994. január 30-án, 53 hatodik osztályos kisgyermekkel, elindult az oktatás. 12-13 fős osztályokban, egy előkészítő félév előzte meg a hatosztályos gimnáziumi képzést.
A Gandhi Gimnázium többet akart, mint egy lenni az oktatási intézmények sorában; vállalta a
járatlan út kitaposását, a harcokat, a konfliktusokat és a reflektorfényt is. Egyik sem könnyű,
főként egy olyan területen nem, mint az oktatás és nevelés, ahol a nyugodt, kiegyensúlyozott,
biztonságos működés alapfeltétele a sikeres munkának.
A Gandhi Gimnázium ma sem akar egy lenni az oktatási intézmények sorában. Ma is úgy érezzük, hogy küldetésünk, társadalmi szerepünk van. Részt szeretnénk venni a magyarországi
cigányság felzárkózásában. Teret szeretnénk adni azoknak a fiataloknak, akik — legtöbbször a
saját hibájukon kívül — nem jutnak hozzá a tehetségük érvényesülését segítő oktatáshoz.
Meg szeretnénk mutatni a többségi társadalomnak a számukra nem igazán ismert, sokszor
félreismert cigány/roma kultúra gazdagságát, értékeit. Hiszünk abban, hogy a leszakadó társadalmi csoportok számára hosszabb távon a tanulás a legfontosabb és legjárhatóbb út a felemelkedéshez.
Kezdetektől fogva kollégium segíti oktató-nevelő munkánkat. Tanulóink 95%-a kért és kapott itt
elhelyezést. Itt igyekszünk megadni mindazt számukra, amit egy jobb szociokulturális helyzetben élő tanuló a családjától kap meg. A szállást, étkezést magába foglaló teljes és ingyenes
ellátáson kívül átvállaljuk a hazautazás költségeit, de tanulmányi ösztöndíjjal, sokszor ruházattal, és bizony előfordul, hogy gyógyszerrel, vagy akár szemüveggel kell segítenünk. Itt biztosítjuk a sikeres tanulmányokhoz szükséges felzárkóztató és tehetséggondozó órákat, a különösen
rászorulókat pedig fejlesztő pedagógusok és pszichológus, szociális munkás segíti. A kollégium
ad otthont a szabadidős tevékenységeknek, a színházlátogatástól a süti sulin át a sportig.

Forrás: Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
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A kollégium munkáját művészeti iskolánk a szabadidős lehetőségek tárházának bővítésével tudja segíteni, ugyanakkor nagyon fontos önálló célkitűzései is vannak. A művészetek, az alkotás
élményét akarja megismertetni a gyerekekkel. A másutt talán kudarcokat átélő diákok itt kikapcsolódhatnak, levezethetik feszültségeiket, megmutathatják tehetségüket. Közösségeivel —
zenekarral vagy kórussal — jelentős közösségépítő erővel is rendelkezik. A művészeti foglalkozások nagy számban tartalmaznak egyéni fejlesztést, amely nagyszerű lehetőséget ad a
gyermekek megismerésére. A mindössze kétéves művészeti nevelésünkbe tanulóink 60 %-a
kérte felvételét, hogy énekelni, zongorázni, nagybőgőzni, dobolni, gitározni, táncolni és rajzolnifesteni tanuljon.
A művészeti iskola másik kiemelt célja a cigány/roma kultúra megőrzése, tanítása és visszatanítása a zene és a tánc területén. Tanárainkon kívül az ország neves roma művészei is segítségünkre vannak ebben. Nem kis gondot, sok anyagi ráfordítást és rengeteg munkát igényel, hogy
hagyományőrző zenekarunk eleget tudjon tenni annak a sok-sok meghívásnak, amelyekkel
elárasztanak minket, vagy éppen mi magunk szervezünk nagyszabású koncertet. Mégis
szívesen vállaljuk ezeket, hiszen, mint korábban említettem, szeretnénk megmutatni a többségi
társadalomnak a cigányság értékeit, mert ha megismernek, talán el is fogadnak minket, hiszen
amit nem ismerünk, attól inkább félünk.
A Gandhi Gimnázium felnőttoktatási tevékenységet is folytat. Több mint 100 felnőtt ül be péntek
esténként az iskolapadba, hogy érettségi vizsgára felkészítő foglakozásokon vegyen részt.
Cigányok és nem cigányok, talán fele-fele arányban, azonos gondokkal, azonos célokért.
Megosztják egymással a kidolgozott tételeket, csoportot működtetnek az internetes közösségi
oldalon, és sokszor jobban örülnek a vizsgák után, mint a gyerekek. Felnőttek, de az előítéletek
itt nem jellemzőek.

Forrás: Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
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Jó gyakorlataink:
•

Saját készítésű és digitális eszközök használata a nemzetiségi nyelvoktatásban

Célja a beás, lovári nyelv tananyagkorpuszának kialakítása, fejlesztése - a 21. század új
oktatási módszereinek, eszközeinek felhasználásával.
•

Nemzetiségi tananyagtartalmak fejlesztése hagyományos és digitális eszközökkel

Célja a roma/cigány nemzetiségi népismeret tantárgy tananyagkorpuszának fejlesztése
- a 21. század új oktatási módszereinek, eszközeinek felhasználásával.
•

Az autentikus cigány népzene megjelenése a klasszikus hangszeres zeneoktatásban
a Gandhi Gimnázium Művészeti Iskolájában

Célja, hogy a legfőképpen cigány származású diákok zenei anyanyelve a magyar népzene
mellett, sok esetben családi vonatkozásban, a cigány népdalokból, szokásokból is táplálkozzék.
Mint ahogy a klasszikus magyar hangszeres zeneoktatás egyik alappillére a magyar népzene,
úgy az eredeti, olykor sok száz éves cigány dallamok is hasonló értéket képviselnek, s ez
beépíthető az oktatásba.
•

A tanulás támogatása virtuális tanterem és digitális jegyzetelési módszerek
alkalmazásával

Célja, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára is elérhetővé váljanak a 21. század korszerű
digitális eszközei, továbbá, hogy megismerjék ezeknek az eszközöknek a hatékony és korszerű
használati lehetőségeit.
•

A kompetenciafejlesztés lehetőségei a kollégiumban.

Célja a tanulási folyamat szempontjából kulcsfontosságú kompetenciaterületek megerősítése és
bővítése; a tanulók egyéni különbségeinek kezelése; tanulási kudarc, bukások és a lemorzsolódás csökkentése. A tanulást segítő tevékenységek hatékonyságának emelése. A tanulási idő
kihasználásának fokozása.

Forrás: Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
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Az Állami Zeneiskolától a Szigetvári Weiner Leó
Alapfokú Művészeti Iskoláig
1970 – 2020. és 2021-ben 50+1

Forrás: Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

2020-ban jubiláltunk (volna). Kész terveink voltak, sok megszervezett rendezvénnyel,
gálahangversennyel, könyvbemutatóval, hangszeraukcióval, ősbemutatóval. Ám a COVID
közbeszólt, és ezek közül „csak” kettő valósulhatott meg. Az egyik az ősbemutató: a Magyar
Kultúra Napja alkalmából (2020. január 22-én) iskolánkban hangzott el először Végh János:
Nagy szimfónia kis embereknek című műve Szabó Ferenc János zongoraművész előadásában,
zeneiskolás növendékek közreműködésével. A másik egy szoborparkavató a Zene Világnapján,
október 1-jén. A zeneiskola külső udvarán kialakítandó szoborpark első alkotásának leleplezésére került sor, melyet Vanyúr István szigetvári szobrászművész ajánlott fel. A szoborpark megnyitása alkalmából dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke mondott beszédet.

Forrás: Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

A szigetvári zeneoktatás története az 1960-as évek elején kezdődött, amikor általános
iskolai keretek között indult a hangszeres oktatás. Az akkori I. sz. Ének-zene tagozatos Általános
Iskola adott otthont a zenét tanuló gyerekeknek. 1968-ban az Erkel Ferenc Állami Zeneiskola
Komló Fiók zeneiskolája lett a szigetvári. 7 zenetanár látta el az oktatási feladatokat. 1969.
november 12-től a Városi Sportpálya mellett elhelyezkedő Munkásszállón kapott új helyet a
zeneiskola. Ez még egy albérletnek sem nevezhető hely volt, mivel kettős funkcióban működtek
a szobák: délután zeneoktatás volt, a többi időszakban pedig a munkások szálláshelyéül
szolgáltak a „szobák”.
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1970. augusztus 18-i dátummal lett önálló intézmény a szigetvári zeneiskola Állami
Zeneiskola néven, 8 fős tantestülettel, a Munkásszállón folyó tanítással, valamint 148 fő
növendéklétszámmal. 1986 februárjában méltó helyet kapott a gyerekek zeneoktatása. Ekkor
költöztünk át a jelenleg is használt épületbe, mely egy ferences rendi kolostorból lett átalakítva, a
legjobb feltételeket teremtve az egyéni oktatáshoz, ideális, szép környezetben. 1999. április
29-én névadó ünnepséget tartottunk, azóta Weiner Leó nevét viseljük. Sok viszontagság után
2013. szeptember 1-jétől újra önálló intézmény lettünk, Szigetvári Weiner Leó Alapfokú
Művészeti Iskola néven, a Szigetvári Tankerületi Központhoz tartozva.
Alapvető célunk a hangok világának a megismertetése a gyerekekkel, a hangszeres játék
alapjainak a megtanítása, bevezetés a kamara- és zenekari muzsikálás örömébe. A gyerekeket
4 éves kortól 22 éves korukig várjuk, hogy a zene csodálatos világába útmutatást adjunk nekik.
A tehetségeket versenyekre visszük, és az arra elhivatottakat felkészítjük a zenei pályára.
Nálunk kezdte zenei tanulmányait Bellai Eszter operaénekes, több nemzetközi verseny győztese,
a Győri Opera magánénekese; Virág Emese Liszt-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia
tanára; Solymosi Péter trombitaművész, a Pannon Filharmonikusok szólamvezetője. Iskolánkban
jelenleg a zenei oktatáson kívül telephelyeinken képzőművész tagozat is működik. A
grafika-festészet tanszak indításával növeltük az esélyegyenlőséget, mert így a hátrányos
helyzetben levő gyermekek számára is tudunk elérhető művészeti foglalkozásokat biztosítani.
Elismerésként éltük meg, hogy már az első kiírás alkalmával elnyertük a bázisintézményi címet.
A művészeti iskolák speciális jellegüknél fogva nemcsak a klasszikus értelemben vett új tanítási
módszerek átadására hivatottak, hanem − egy szélesebb kör bevonásával − különböző társadalmi rétegek megszólítására is képesek a művészetek által, így az igényes kultúra terjesztésében
jelentős eredményeket tudnak felmutatni. Mi ezt is feladatunknak tekintjük.
Jó gyakorlataink:
Hangszerbemutató körút a járás általános iskoláiban
A Szigetvári járásban 46 település és 12 általános iskola található. A zeneiskolai felvételi előtt
minden általános iskolában hangszerbemutatót tartunk a tanulóknak. Célunk a hangszerek
bemutatása, és a tanulók érdeklődésének a felkeltése a hangszertanulás iránt. Emellett ez
rendkívüli énekóra is egyben, melynek keretein belül a gyerekek zenei ismereteit bővítjük.
Kitűzött célunkat elérjük az előadással, ugyanis szép számban eljönnek a felvételire a gyerekek.
A megosztás formája: lehetőséget adunk, hogy egy-egy kolléga elkísérjen bennünket a
koncertturnéra.
Szakmai kapcsolatépítés
Iskolánk már több mint két évtizede − tanévenként egy alkalommal − szakmai „kirándulást”
szervez művészeti iskolákba. Célunk az adott iskola megismerése, a szaktanárok tapasztalatcseréje, ismeretek átvétele, az aktualitások megbeszélése. A nap programja a következő:
délelőtt a település nevezetességeit ismerjük meg. Délután először megismerkedünk magával az
iskolával, utána órákat látogatunk – mindenki a szakjának megfelelően – majd az órát követően
szakmai konzultációkat folytatunk. Egy-egy látogatás után rendszeresen részt veszünk a
meglátogatott iskola által meghirdetett rendezvényeken, versenyeken. A megosztás módja:
tapasztalatátadás szakmai továbbképzésen.
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A kisvárosi kultúra komolyzenei központja
Iskolánk, jellegénél fogva az oktatáson kívül nagyon fontosnak tartja a komolyzenei kultúra
ápolását a városban és a járás területén. Célunk, hogy a komolyzene mindenkihez eljusson a
településeinken. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több embert „behívjunk” a zeneiskolába, és megismertessük velük a zene emberekre gyakorolt pozitív hatásait. Növendékeink,
tanáraink minden jelentősebb eseményen szerepelnek. Rendkívül népszerűek tanári és
karácsonyi hangversenyeink. „Tavasz a művészetek jegyében” c. rendezvénysorozatunkat már
több mint 15 éve elindítottuk, ezzel átöleljük színvonalas hangversenyekkel a teljes tavaszi
időszakot. Évente meghaladja a 50-et azon rendezvények száma, amelyeken valamilyen
formában részt veszünk, ezek jelentős részét mi is szervezzük. A megosztás módja: tapasztalatátadás, koncertmeghívás.
Járási népdaléneklési verseny
2011 óta minden évben megrendezzük a járás általános és középiskolás tanulóinak. Célja
kettős: 1. bemutatkozási lehetőség a
tanulóknak, 2.
tehetségek felkutatása.
A zsűri tagja a zeneiskolai magánénektanár is, aki a versenyt követően megkeresi az általa
kiválasztott tanulókat és szüleiket, és felajánlja a gyerekeknek a zeneiskolában való tanulás
lehetőségét. Az utóbbi években több tehetséges gyereket sikerült így zeneiskolai növendékként
tanítani.
2021-et az „áttolt” jubileum évének tervezzük 50+1 címszóval, de csak október 1-jétől. Bízunk
abban, hogy programjainkat szép számú közönség előtt, felszabadultan, a zene örömének teljes
élvezetével tudjuk megtartani.

Deichler András
intézményvezető

Forrás: Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola
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Pécsi Hajnóczy József Kollégium

A kép forrása: https://hajnoczy-koll.hu/

„Itt nincsenek idegenek, csak barátok, akik még nem találkoztak.”
A Pécsi Hajnóczy József Kollégium 30 éves szakmai múlttal büszkélkedhet. Az intézmény
közel 200 lány és fiú középiskolás diák számára nyújt otthont a hétköznapokban.
Célunk, hogy a kollégiumban eltöltött éveik alatt megtanítsuk a fiatalokat az alapvető társadalmi
szerepekre, tevékenységekre, kialakítsuk beállítódásukat emberhez, kultúrához, a természetitársadalmi környezethez. A tantárgyak tanulásán kívül a kollégiumban az élet tanulása folyik.
Célunk a teljes személyiségformálás, a konstruktív életvezetéshez szükséges képességek kialakítása. Ebben a folyamatban a kollégium pedagógiai arculatát a kompetencia alapú nevelési
módszerek alkalmazása határozza meg (TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – innovatív intézményekben).
A pedagógiai programunkban tervezett tevékenységrendszerünk illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjához. A kollégiumi foglalkozások és
programok segítik az iskolai tanulást, a kötelező tanulmányi munkán kívül az önművelésre
sokszínű lehetőséget kínálnak, és kiegészítő ismereteket nyújtanak. Az évről évre gazdagodó,
tartalmában egyre színvonalasabb, hagyományos rendezvényeinknek meghatározó szerepük
van a “hajnóczys tudat” kialakításában. Vannak olyan programjaink, amelyeket a megye kollégiumainak részvételével szervezünk (pl. Öttorony megyei szavalóverseny, Litera-túra olvasómozgalom), de van olyan is, amely országos nyilvánosságot kapott (Kredenc Kommunikációs Műhely).
Arra törekszünk, hogy a közösség ne különüljön el alkotókra és a munka eredményeit, a kényelmet élvezőkre. A kollégiumban dolgozó felnőttek és diákok együttműködése hozza létre a közös
eredményeket és sikereket. Valljuk, hogy az ingergazdag környezet fejleszt, szabaddá tesz és
motivál.
Nevelőtestületünk érzi az állandó megújulás szükségességét, és kollégáink szívesen vállalkoznak új ismeretek megszerzésére. Egymás munkáját segítő, fejlesztő “pedagógiai műhelyként”
jelen van a belső innováció. Ennek köszönhető, hogy intézményünk több szakmai címet is
elnyert (pl. Ökoiskola, Energiatudatos Iskola, Európai Parlament Nagykövet Iskolája).
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A kollégiumban folyó tehetséggondozás kiemelkedő eredményeinek köszönhetően az intézmény
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, mely címet az intézmény először 2011-ben érdemelte ki.
Emellett kollégiumunk szerepel az Európai Tehetségpontok (European Talent Point) között.
A 2018-as tanévben megalakult a tehetségsegítő szakmai munkaközösségünk, mely több
műhely munkáját és a tehetségsegítő feladatokat koordinálja. A tehetséggondozás a kollégiumi
élethez kapcsolódó sajátos tehetséggondozásból és az iskolai tanulmányokra épülő tehetségfejlesztésből tevődik össze. Kiemelkedő területek a Kredenc Kommunikációs Műhely, a kollégium
fotószakköre, a Csillagász szakkör és a Kreatív Kulturális Kör.
A tudásmegosztásnak messzire visszanyúló hagyományai vannak az intézmény életében.
Szakmai tapasztalatainkat regionális kollégiumi konferencia keretében tettük nyilvánossá
2008-ban. A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézményeként a gyakorlaton és közösségei
pedagógiai gyakorlaton részt vevő tanárjelöltek szakmai fejlődését segítjük.
A hálózati tanulás módszereinek megvalósításában az intézmény regionális bázis szerepet
tölt be mentoráló intézményként. Sikeres előminősítés után kollégiumunk elnyerte a referenciaintézményi címet, illetve 2020-ban az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.
A jó gyakorlat bemutatása
Komplex kommunikációfejlesztés a kollégiumban
A kommunikációfejlesztésnek két fő területe van: egyrészt a gyakorlatorientált, személyiségfejlesztéssel is összekapcsolódó műhelyfoglalkozások, másrészt a versenyek, vetélkedők,
élményközpontú programok, melyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók azonosítására és a programba való bevonására is.

A Kredenc Kommunikációs Műhely tevékenysége 2006-ban indult, amikor létrejött a Kredenc című kollégiumi újság, illetve bekapcsolódtunk a HID (Hírlapot a diákoknak!) programba. Az
évek folyamán új tevékenységek beolvadásával vált komplex műhellyé.
•

A kollégista diákoknak azokat a képességeit kívánjuk elsősorban fejleszteni, melyek a különböző
kommunikációs műfajokban fontosak. Komplex tehetséggondozó műhelyként az újságírásban
alapvető készségek (fogalmazási, lényegkiemelő készség, érvelési technikák, vitakészség)
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre és a szóbeli kommunikációs
képességek (kifejezőkészség, érvelés) fejlesztésére is. Kiemelkedő feladatunk az önálló
munkára szoktatás és az együttműködés, csapatmunka kialakítása.
A program központi eleme a „Kredenc” című kollégiumi újság megjelentetése. Az újság
létrehozása különböző szakaszokra épülő folyamat, melyben a tehetséges fiatalok aktívan
vesznek részt. A szerkesztőségi üléseken megbeszéljük az újság témáját, kiosztjuk a rovatokat,
egyeztetjük a cikkek témáit. Ezután az anyaggyűjtés, majd a megvalósítás fázisa következik.
Ebben a szakaszban lehetőség nyílik különböző élmények és tapasztalatok gyűjtésére, pl. egy
helyszíni riport elkészítésénél. A műhely egyik kiemelkedő feladata megkeresni azokat a
diákokat, akik szívesen írnak verset vagy prózát, mivel az újság egyik rovatában lehetőséget
biztosítunk írásaik publikálására.
Az írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztését a kommunikáció pszichés vonatkozásainak
megismertetésével indítjuk. A korábban önállóan működő „Beszéljünk róla!” szakkör elemei
beépültek a műhely szóbeli kommunikáció fejlesztését célzó moduljába. Itt a diákokat közvetlenül
érintő, gyakran az online médiával, közösségi léttel kapcsolatos kérdéseken keresztül valósítjuk
meg a fejlesztési célokat.
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A nyomtatott újság minden száma valamilyen meghatározott témát jár körül, ami lehetőséget ad
a nevelőtestület együttműködésére, és olyan diákok bevonására is, akik korábban nem vettek
részt a programban. Újságunk, a Kredenc félévente 200 példányban jelenik meg, és kollégistáinknak, partnerintézményeinknek ingyenesen juttatjuk el.
Az online újság (https://dynamic0de.github.io/kredenc/) tágabb teret biztosít a diákok alkotásainak megjelentetésére, mivel itt a tartalom és a forma is kötetlenebb.
A programba való bekerüléskor bemeneti mérést végzünk, majd a befejezéskor a kimeneti
méréssel összevetve vizsgáljuk a diákok kompetenciáinak fejlődését. A feladattípusok azonosak:
szókincset, kreativitást, nyelvhelyességet, a műfaji ismeretek alkalmazását mérjük. Elsősorban
ezeken a területeken vizsgáljuk a műhely tagjainak a fejlődését.
Félévkor és tanév végén két elégedettségi kérdőívet töltenek ki a műhely tagjai. Az első kérdőív
a műhely foglalkozásaira vonatkozó kérdésekből áll, a második pedig egy önértékelés a
képességeik fejlődéséről, az egyes kompetenciaterületeket külön vizsgálva.
A műhelymunkát kiegészítik olyan tevékenységek, versenyek, melyek a kommunikáció
más-más területeivel foglalkoznak, a kommunikációhoz tartozó különböző kompetenciákat
erősítenek.
•

A vizuális területekkel foglalkozó fiatalok a fotózás, fotóséták, nyitott fényképezési gyakorlatok
során tapasztalják meg az alkotás örömét. A fotókból két alkalommal kiállítást rendez a kollégium
saját galériájában. Ezekhez a diákok önállóan szervezik meg a kiállítás-megnyitókat. A Hajnóczy
Kollégium Galéria elsődleges célja a közösségi tér létrehozása volt.
A diákok nevelőtanári segítséggel, de önállóan szerkesztik a kollégiumi rádióműsort,
a KOLO-rádiót, melynek adása hetente jelentkezik meghatározott, változó témában.
A Litera-túra olvasómozgalom féléves olvasásra nevelő programja az intézménynek.
Meghatározott ütemezésben − egy választott könyv olvasása és feldolgozása által − a szövegértés, és -értelmezés fejlesztése a cél. A digitális oktatásra való átállás következtében a program
más jelleget kapott, így jelenleg egy olvasni szerető, irodalom iránt érdeklődő középiskolásokból
álló csoportba tömörültünk. A programot egy Rendhagyó irodalom óra zárja, lehetőség szerint
ismert író közreműködésével.
A ”Hogyan mondjam el neked?” című nyelvi vetélkedőnk nem hagyományos nyelvtani tudást
mér, hanem nyelvi kompetenciákat. A versenyt rendszerint egy Rendhagyó nyelvtan órával
zárjuk.
Hagyományos versenyünk, az „Öttorony” versmondó verseny − és az arra való felkészítő
foglalkozások − kommunikáció területéről a szövegértést, a kifejező beszédet, a szépkiejtést
fejleszti.
Diákönkormányzatunk egyes foglalkozásai és az évente megrendezett fórum és képzés a
kommunikációt az érdekképviselet szempontjából fejleszti.
Dr. Barna Viktor
intézményvezető

KÖSZÖNJÜK

KÖSZÖNJÜK!

bázisintézményeinknek a tanév során szervezett
színvonalas szakmai programokat,
jógyakorlataik megosztását, aktív közreműködésüket
a Tavaszi Pedagógiai Napok megvalósításában,
és a tartalmas együttműködést!

Forrás: pixabay
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SZAKTANÁCSADÓINK
Tavaszi számunkban a tanító és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésétoktatását segítő szaktanácsadók mutatkoztak be olvasóink számára.
Folytatva sorozatunkat, ezúttal az óvónőket, a művészeti tantárgyak szaktanácsadóit és a
testnevelőket ismerhetik meg. Valamennyien nagy tapasztalat és szaktudás birtokában,
lelkiismeretesen végzik szaktanácsadói munkájukat. Bizalommal számíthatnak támogatásukra.
Az óvodai munkaközösség tagjai
Hárich-Honvéd Anita vagyok, óvodapedagógus szaktanácsadó, mesterpedagógus. 30 éve
kezdtem az óvónői pályát, 15 év óta óvodavezetőként dolgozom. Jelenleg a Mohács Térségi
óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Bölcsőde vezetője vagyok. 2015. január 1-től dolgozom
óvodapedagógusi szaktanácsadóként.
Szaktanácsadói tevékenység végzése régóta célom volt, ennek érdekében 2010-ben
elvégeztem:
•
A tanácsadás elmélete és gyakorlata,
•
Felkészítés óvoda-iskola átmenet témában tanácsadói feladatok ellátására közoktatási
intézményekben,
•
Felkészítés professzionális pedagógusi kommunikáció témában tanácsadói feladatok
ellátására közoktatási intézményekben
című képzéseket.
Ezek az alapok nagymértékben segítséget nyújtottak abban, hogy a pedagóguséletpálya-modell
bevezetésekor elsőként tudtam jelentkezni mesterpedagógusnak.
Kezdetben az óvodapedagógusok igényelték a tevékeny látogatásokat, elsősorban megerősítés
céljából, néhány esetben, legfőképp gyakornokoknál volt a fejlesztési tervnek igazán jelentősége.
Később nagyobb igény lett az önértékelés, a portfólióírás és minősítésre való felkészítés
segítésére.
Az elmúlt időszakban legtöbb látogatásom tárgyai ezek voltak. Miután sokat foglalkoztam vele,
illetve vezetőként több esetben intézményi delegált is voltam, úgy érzem, közel áll hozzám e
terület, ebben tudok a legjobban kiteljesedni. 8 óvoda tartozik a vezetésem alá, az önértékeléseket minden esetben én koordinálom, adatgyűjtőként.
Gyakorlati tapasztalataimból kifolyólag − azt gondolom − hitelesen és hatékonyan tudom
tudásom átadni a szaktanácsadói látogatások során.
Szaktanácsadói munkámban nagyon elkötelezett vagyok. A kezdeti nehézségek, intézmények
megismertetése a szaktanácsadás folyamatával, kapcsolatépítés stb. után úgy gondolom, mára
kialakítottam egy olyan rendszert, amelyben az óvodavezetők, óvodapedagógusok bizalommal
fordulnak felém, mernek kérdezni. Kialakult egy hálózat, visszatérő szaktanácsadó vagyok több
intézményben is.
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Gáspár Zoltánné: Óvónőként dolgoztam 30 évig csoportban. 6 éve vagyok egy óvoda
(6 csoport) és bölcsőde (2 csoport) vezetője. Mesterpedagógusi minősítést 2014-ben szereztem.
A hat év szaktanácsadói munkám során főleg az óvodát érintő új feladatok elvégzésében
segítettem, adtam gyakorlati tanácsokat, és segítettem az adminisztratív folyamatok elindítását,
elvégzését.
Nagyon sok óvónő délelőtti tevékenységét látogattam, és ez alkalom volt arra, hogy a pedagógusok szakmai öntudatát megerősítsem, vagy a fejlesztendő területeket segítsem megtalálni.
Sokat beszélgettem a problémákról és a hozzá kapcsolódó megoldási lehetőségekről, adminisztratív teendőkről. E beszélgetések továbblendítették a pedagógust és ezáltal az intézményt is a
nevelő munkában.
A személyes beszélgetések számomra is alkalmat adtak a tanulásra, a fejlődésre.
Szeretnék minden pedagógust arra bíztatni, hogy ne idegenkedjék a szaktanácsadóktól, bátran
forduljon hozzánk, hiszen a segítségnyújtás, együtt gondolkodás a feladatunk.
Hirdiné Deák Diána mesterpedagógus vagyok. 25 éve dolgozom óvodapedagógusként, 5 éve
vezetőként. Jelenleg a pécsi Városközponti Óvoda intézményvezetői feladatait látom el. Kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek nevelésében segédkezem fejlesztőpedagógusként, valamit
tehetségfejlesztő szakemberként. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtésében, felzárkóztatásában, méltányos óvodai neveléséhez való hozzáférésének biztosításához is rendelkezem
tapasztalatokkal. Szívesen tartok szakmai előadásokat, műhelymunkákat intézményfejlesztés,
tehetséggondozás, szakmai módszertanok témájában.
Erasmus+ Iskolai, óvodai stratégiai pályázat projektkoordinátoraként a határon túli együttműködés keretében ismerkedtem meg más országok köznevelési rendszerével. Bíztatok mindenkit,
hogy bátran vegyen részt a pályázati lehetőségekben, innovációkban.
Fontosnak tartom a tudásmegosztást, tapasztalatok átadását, segítő-támogató tevékenységet.
Mindezt a szaktanácsadói munka jelenti számomra.
Miszlovicsné Farkas Ildikó mesterpedagógus, óvodapedagógus vagyok, 39 éves szakmai
tapasztalattal, óvodapedagógiai tantárgygondozói szakterületen. Munkahelyem: Kertvárosi
Óvoda Bimbó Utcai Tagóvodája, itt dolgozom 39. éve.
Óvodapedagógusi pályám során több területen igyekeztem fejleszteni magam. Életpályámat
három részre tagolnám. Fiatalkori munkásságom idején a mozgás, ezen belül a Ritmikus
Gimnasztika (1995-2010) volt a nagy szerelmem. Több versenyen jártunk, ahol igen szép eredményeket értünk el, többször dobogós helyen végeztünk az óvodás kategóriában.
Majd a gyógypedagógia iránt kezdtem érdeklődni, ekkor végeztem el a Sindelar tanfolyamot.
(1997) Gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szereztem (1998), majd Tanulásban Akadályozott Szakos Gyógypedagógus tanár (2004) lettem. Ez már abban az időben, amikor minden
óvoda az integrációt is a Pedagógiai Programjába foglalta. Több SNI-s gyermek volt már a
csoportjaimban, akikkel való foglalkozásomat ez a tanulmányom megkönnyítette.
2014-ben a pedagóguséletpálya-modell bevezetésekor szaktanácsadó lettem, s ez pedagógusmunkámat újabb irányba terelte. Az évek során sok elméleti és gyakorlati tapasztalatot
szereztem, melyet most megoszthatok, tudásomat átadhatom az utánam következő generációnak. 6 éve végzem szaktanácsadói munkámat, főleg tantárgygondozói látogatásokat végzek,
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melynek során a látottakat megbeszéljük az érintett pedagógus kollégával. Ekkor „én- üzenetekkel” igyekszem a saját tapasztalataimat átadni. Szaktanácsadói munkám során több vidéki és
pécsi óvodában jártam egyéni célú látogatáson, és műhelymunkát is végeztünk az éppen
aktuális problémák megoldásában. A műhelymunkában a mérés-értékelés, az önértékelés,
tanfelügyelet, a portfolióírás, vázlatírás, minősítés, az írásbeli dokumentációk elkészítése témakörökben segítettem. Úgy érzem, jól sikerült a kapcsolatfelvétel a kollegákkal, és így hamar
tudtunk őszintén beszélgetni az aktuális problémákról. Jó érzés, amikor a kolléga, akivel már rég
nem találkoztam, „csak úgy” beszámol egy hosszabb lélegzetű email-ben, hogy mi történt velük
az óvodában, hányan minősültek találkozásunk óta és milyen jó, hogy részletesen áttekintettük a
minősítés körülményeit, és „hogy tényleg milyen jó érzés, amikor magas százalékkal minősül”.
Örömmel tölt el, hogy több olyan intézménnyel van kapcsolatom, ahová szinte minden évben
visszatérő látogatásra hívnak.
A tantárgygondozói látogatásaim során többször felmerült az igény, hogy szeretnék látni is, amit
csinálok, mondok, képekkel dokumentálok. Ezért több alkalommal, több nevelőtestületnek
tartottam bemutatófoglalkozást, melyet szakmailag megbeszéltünk, reflektáltam, és ők is
reflektáltak a tevékenységemre. Ilyenkor ők jöttek el hozzám egy nevelés nélküli munkanap
alkalmával. Ezekre a foglalkozásokra olyan, a mai elvárásoknak megfelelő tevékenységvázlatokat készítettem, s adtam az óvodapedagógus kollégák kezébe, melyeket felhasználhattak a
nevelőmunkájuk során vagy a portfolióírásukhoz is. Mindannyian tudjuk, hogy az óvodás
gyermek legfőbb tevékenysége a JÁTÉK. Az óvodai tevékenységemben is, és a szaktanácsadói
tevékenységemben is nagyon fontosnak tartom a játékot, ezen belül a szabad játék érvényesülését és a folyamatos napirendet, s ezt igyekszem látogatásaim során hangsúlyozni és kiemelten
kezelni. Örömmel végzem szaktanácsadói munkámat, és szívesen várom a megbízatásokat.
Pankotainé Pál Evelin mesterpedagógus szaktanácsadó vagyok, óvodapedagógus
területen. 1999-ben német nemzetiségi óvodapedagógusként végeztem, s Pellérden helyezkedtem el, azóta is ott dolgozom. Az évek alatt sok tapasztalatot szereztem óvodapedagógusként és
vezetőként egyaránt, szívesen segítek másoknak, s ezért döntöttem úgy, hogy szaktanácsadó
leszek.
Legfontosabb feladatomnak tartom, hogy legjobb tudásom szerint tudjak segítséget nyújtani azon
személyeknek, akik kérik a szaktanácsadói látogatásom. A látogatás alkalmával az önzetlen
partneri segítségnyújtás fontos feladatom, mely által ki tud alakulni a kölcsönös szimpátia, s így
bizalommal, bátran fordulnak hozzám a jövőben is, s ezáltal lehetőség nyílik a visszatérő
szaktanácsadói látogatásokra.
Az „Élethosszig tartó tanulás szellemében” végzem munkámat már 22 éve. Fontos számomra
a folyamatos önképzés, tanulás, mely által a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően, napi
szinten felkészülve tudok legjobb tudásom szerint segíteni.
Pozitív tapasztalatom, hogy sikerül még abban is segítenem, hogy a pedagógusok önbecsülése,
önértékelése emelkedjék ebben rohanó világunkban. A szaktanácsadói munka lehetőséget nyújt
számomra a fejlődésre, hiszen én is sok színes ötletet kapok látogatásaim alkalmával, melyet
fel tudok használni munkám során, valamint sok csodálatos emberrel ismerkedhetek meg,
találkozhatok.
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Somogyiné Hang Tünde mesterpedagógus, óvodapedagógus vagyok, 36 éves szakmai
tapasztalattal. 2015 óta dolgozom szaktanácsadóként. A Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai
Tagóvodája tagóvoda-vezetője vagyok.
Főként egyéni célú látogatásokra megyek, de tartottam már előadást nevelési értekezleteken is.
Sok tapasztalatot, ismeretet szereztem látogatásaim során, melyeket igyekszem beépíteni a
mindennapi munkába.
Fontosnak tartom az óvodapedagógusokkal való személyes kapcsolatot, más óvodákban folyó
oktató-nevelő munka megismerését. Munkámat a segítő szándék vezérli.
Több alkalommal vettem részt minősítési eljáráson mint intézményi delegált.
Szeretem a néptáncot, a népi gyermekjátékokat, népi kismesterségeket, melyeket a mindennapi
munkámba is beépítek.
Óvodánk Zöld Óvoda. Fontosnak tartom ennek a szemléletnek az átadását, a fenntarthatóság,
környezetvédelem fontosságának megismertetését már óvodás korban.
Weizer Józsefné (Olgi) mesterpedagógus vagyok. 19 éves óvodapedagógusi és 20 éves vezetői
gyakorlattal rendelkezem. Pécsett a Kertvárosi Óvodában dolgozom mint óvodavezető.
Úgy gondolom, az elmúlt évek alatt széleskörű tapasztalatra tettem szert, innovatív vagyok.
A megújult pedagógus életpálya minden területéhez (portfóliókészítés, önértékelés, minősítés,
tanfelügyelet) rendelkezem megfelelő ismerettel. Számtalan sikeres pályázatban vettem részt.
A 10 éves óvodai Erasmus+ pályázatainknak köszönhetően más országok óvodai rendszerével
is megismerkedtem.
7 éve dolgozom az Oktatási Hivatal megbízásából óvodapedagógusi szaktanácsadóként.
Egyéni, kiscsoportos, nevelőtestületi tájékoztatókat, tantárgygondozói látogatásokat, műhelymunkákat, továbbképzéseket tartottam, melyekkel az óvodapedagógusok, a vezetők munkáját
igyekeztem támogatni.
Bátran keressetek bennünket, óvodapedagógusi szaktanácsadókat – biztosan tudunk újat
mutatni, segítséget, támogatást nyújtani Nektek –, forduljatok hozzánk bizalommal!
A művészeti tantárgyak szaktanácsadói
Főbusz Nóra: A pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után, a rendszerváltás
tanévében kezdtem zeneelmélet-szolfézs – és általános iskolai énektanári pályámat. Eredeti tervemmel ellentétben ének-zene tagozatos iskolában, emelt óraszámban tanítottam, ahol
harminc éven át vezettem 80-100 tagú kórust, majd időközben „utolért” másik két szakom is.
Tanítványaimmal rendszeresen vettünk részt kórus-, népdaléneklési és szolfézsversenyeken,
azonban az évek során érdeklődésem a tehetséggondozástól fokozatosan az alulteljesítő
tehetségek és a hátrányos helyzetű tanulók felé fordult. A változás meghatározó volt munkám
során, folyamatos önképzéssel kerestem az utat a közoktatás – később köznevelés – útvesztőiben. Tanultam drámapedagógiát, régizenét, informatikát, minden olyat, amivel a zenetanítás
interdiszciplináris voltát kiaknázhatom. A tanulás-tanítás folyamatának sokoldalú megközelítése
elősegítette, hogy az iskolai létet holisztikusan szemléljem, a konstruktivista tanuláselméletet,
az adaptivitást és reflektivitást gyakorlattá tegyem. Ezekkel a pedagógiai törekvésekkel az
ELTE-n ismerkedtem meg, ahol pályám második szakaszában mentortanári és közoktatásvezetői szakvizsgákat szereztem. Időközben megtapasztalhattam a heti egy órás ének-zene tantárgy
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kihívásait, a tanítás új dimenzióját, így munkám során jól hasznosíthatom szakdolgozatom
témáját: Az öröm szerepe a pedagógiában.
Pedagógusként fontosnak tartom azt a nézetet, hogy az iskola ne az életre neveljen, hanem az
élet legyen! Éppen ezért szaktanácsadóként is arra szeretném bátorítani kollégáimat, hogy az
ének-zenére ne tantárgyként, hanem az élet szerves részeként tekintsünk, s ezt a hírt tanítványainkhoz is juttassuk el: „A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor
veszik észre, ha már nagyon hiányzik”. /Kodály/ „A zene lelki táplálék és semmi mással nem
pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.” /Kodály/
Végezetül szintén egy Kodály-idézet, melyet sok-sok éve ars poeticámnak választottam:
„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy
a gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, hogy
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Schóber Tamás: Pályámat 1986-ban kezdtem a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolájában,
ahol azóta is megszakítás nélkül dolgozom. Ének-zene tanárként 32 éven át és 2018-ig
karnagyként is.
1987-től vezetőtanári megbízást kaptam, így ettől az időponttól kezdődően folyamatosan részt
veszek a leendő ének-zene tanárok képzésében. 1996 óta dolgozom szaktanácsadóként. Az
elmúlt 35 év tapasztalata segítségemre van abban, hogy kollégáimnak gyors, hiteles válaszokat
tudjak adni a felmerülő kérdéseikre.
1996-ban lehetőségem nyílt az új ének-zene tankönyvek, tanári kézikönyvek bírálatára, folyamatos javítására, és a zenehallgatási anyag gyökeres átalakítására, egy teljesen új koncepció
megalkotására. Ez a koncepció 20 éven át szolgálta a gyermekeket, az őket tanító kollégákat.

Szaktanácsadói területem átfogja az ének-zene oktatását a legkisebbektől kezdődően a középiskolás korosztályig, valamint a kórusokkal kapcsolatos kérdésekben is szívesen vagyok segítségére annak, aki igényli.
A magyar zeneoktatáson kívül lehetőségem volt tapasztalatokat szerezni a finn, francia, kanadai,
az amerikai egyesült államokbeli, a kínai és a japán ének-zene oktatásról. Karnagyként a világ
31 országában koncerteztem, képviseltem hazánkat versenyeken, ahonnan szinte minden alkalommal díjnyertesként térhettünk haza. Szerzőként a világ 150 országában szólaltak meg alkotásaim, lemezeim nemzetközi mércével is jelentős példányszámban keltek el, a magyar zenét
népszerűsítve Európában és a távoli földrészeken egyaránt. (www.schtudioton.com
www.schober.hu)
Szeretném tapasztalataimat, felhalmozott tudásomat kollégáimnak átadni, hogy sikeresen végezzék mindennapi munkájukat, legyenek ők is elhivatottak, lelkesek a sikerük kialakításában!
Styrna Katalin vagyok, 2006-tól a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolának a tanára,
mesterpedagógus. Szakterületem a művészet, azon belül is a vizuális kultúra. 36 év tanári
gyakorlatom van (rajz, művészettörténet, médiaismeret, népművészet, kortárs művészet).
Nagyra értékelem a múzeumi környezetben tartott foglakozásokat is, hiszen az eredetei alkotások inspirációs hatása utolérhetetlen forrás a művészet megértése és gyakorlása terén. 10 év
múzeumpedagógiai gyakorlattal rendelkezem.
Fontosnak tartom a tehetséggondozást a vizuális művészet terén. Az ELTE Vizuális kultúra
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szakmódszertani kutatócsoport munkájába kapcsolódva a kortárs képzőművészet tanításának
lehetőségeivel foglalkozom az utóbbi években.
Tanári gyakorlatomban fontos szerepet kap a projektmunka. Elsőrendűnek tartom a technikák,
művészettörténeti alapismeretek átadásán túl az egyéni útkeresés segítését az alkotói folyamatokban, ezért csoportos és egyéni foglakozásaimon a művészetpszichológia és az esztétika fő
kérdései mentén közelítjük meg adott témáinkat.
Úgy érzem, hogy a művészetnek minden szinten fokozottan jelen kell lennie egyre elidegenedettebbé váló társadalmunk életében. Hiszek az alkotás és a szépség jobbító és tisztító erejében.
Frissen szerzett művészetterapeuta – képzőművészet-terapeuta végzettségemet e fontos célok
és szaktanácsadói tevékenységeim szolgálatába szeretném állítani.
Testnevelő szaktanácsadók
Gelencsér János Károly vagyok, 2014-től testnevelés és sport szaktanácsadó.
1985-től a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI-ban tanítok testnevelés
és földrajz tantárgyakat. Az első két év kivételével osztályfőnök vagyok, ami nagyon sok
élménnyel és tapasztalattal gazdagított. Iskolám diáksportjának szervezése mellett több sportágban is felkészítettem a versenyekre tanulóinkat. (Labdarúgás, úszás, atlétika.) Az utánpótlásnevelésben kiemelten foglalkozom a labdarúgással, a Bozsik Programban felkészítő edző és
körzeti szervező vagyok. Rendszeresen szervezek körzeti sportversenyeket és sportnapokat.
1996-ban szereztem közoktatási vezető szakvizsgámat. 2012-től okleveles testnevelő tanári
mesterfokozattal rendelkezem.
Jelenleg úszást oktatok az alsó tagozatban, és testnevelést a felső tagozat minden évfolyamán.
Szaktanácsadói munkámban kiemelten fontosnak tartom a tantárgygondozói területek
(testnevelés és sport) mellett a pedagógusok minősítésre való felkészítésének segítését, a sportversenyek, programok szervezését, és a konfliktuskezeléssel kapcsolatos problémák
megoldásának segítését.
Fontosnak tartom a folyamatos önképzést, a legújabb módszerek megismerését.
Gosztolya József: Közel négy évtizedes pedagógusi múlttal rendelkező biológia, testnevelés,
pedagógia szakos tanár vagyok. 2000 februárjától dolgozom Pécsett, az Apáczai Nevelési
Központban, melynek tíz tanéven keresztül egyik általános iskoláját vezettem. Jelenleg az
intézmény tanára vagyok. Általános és középiskolai tanárként, iskolaigazgatóként, egyetemen és
a szakképzésben is feladatot vállaló oktatóként, közoktatási szakértőként, szaktanácsadóként,
pedagógus csoportok képzőjeként a pedagógiai gyakorlat sokféle területére van rálátásom.
Versenyszerűen sportoltam, a testedzés, versenyzés ma is életem szerves része. A sport
megtanított a küzdésre, kitartásra, a fegyelemre, a céltudatos cselekvésre, az önfejlesztésre, de
az együttműködés szükségességére is. Iskolai testnevelés és sport szaktanácsadói munkám
során a segítő szándék vezérel akár az egyes intézmények pedagógiai munkájának, akár a
testnevelést tanító kollégák tevékenységének támogatását kapom feladatul.
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Salamon László vagyok, 55 éves, testnevelő tanár. A Pécsi Belvárosi Általános Iskolában
dolgozom 33 éve, valamint úszást oktatok a PTE-n, triatlon és úszóedzéseket tartok a Belvárosi
Iskolában, valamint a Hullámfürdőben. 2015 óta vagyok mesterpedagógus, területem a testnevelés és sport. Egyetemi mester végzettségem van testnevelésből, elvégeztem a közoktatásvezetői képzést és pedagógus szakvizsgám van.
Mint szaktanácsadó már nagyon sok testnevelőnek, valamint alsós testnevelést tanítónak
segítettem a munkáját, minősítésének az előkészítését, minősítését. Szakmai előadásokat tartottam, szerveztem megyei szinten szaktanácsadó kollégáimmal.
Szívesen állok rendelkezésére mindazoknak, akik a testnevelés és a sport területén segítőt
keresnek.

Pedagógusnapi köszöntő
Saint-Exupery gondolataival köszöntjük pedagógus kollégáinkat:
„A szép tánc a tánc hevületéből születik. A tánc hevülete azonban azt kívánja, hogy mindenki
táncoljon – azok is, akik rosszul lépnek –, különben nincs hevület, csak megkövült, iskolás tánc,
jelentéktelen mutatvány... Az egyik elvéti, a másiknak sikerül, az ilyen különbségekkel egyáltalán
ne törődj. Termékeny csupán az emberek nagy részvétele a közös műben egymáson át. Az
elvétett mozdulat a sikerült mozdulatot szolgálja. A sikeres mozdulat pedig felmutatja a közösen
keresett célt annak, aki elhibázta a magáét.”
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A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK HÍREI
Online pedagógusműhelyek − 2021. tavasz
Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2020/2021-es tanévtől − a megye
szaktanácsadóinak közreműködésével − szervez online műhelyeket. Az első ilyen programsorozatot 2020 őszén indítottuk, melynek keretében tíz témakörben ajánlottunk műhelyeket. 2021
tavaszán 55 online műhelyt hirdettünk meg, melyeknek összesen 959 résztvevője volt.
Az online térben megtartott programok egyik nagy előnye, hogy a résztvevőknek nem kell
utazniuk, mobil eszközzel szinte bárhonnan be tudnak kapcsolódni a kb. 60 perces programba.

A 2021 tavaszi műhelyek tematikus csoportosításban
Fontosnak tartjuk, hogy szakmai szolgáltatásunk részeként támogassuk azokat a területeket,
melyek meghatározzák a tanítás-tanulás szemléletmódját, egy intézmény pedagógiai programját.
Ebben a blokkban az érdeklődésre leginkább számot tartó témák kaptak helyet, mint a hátrányos
helyzet, a sajátos nevelési igény, a tehetséggondozás, a kiégés megelőzése, a konfliktuskezelés
vagy a társas készségek fejlesztése. A következő tanévben folytatjuk ezeket a műhelyeket, és
igény esetén újakat is beemelünk a kínálatba.
Pedagógia
A Komplex Instrukciós Program (KIP) bemutatása
A konfliktusok megelőzése és kezelése a testnevelésórán és az iskolai sportfoglakozásokon
A kortárs vizuális művészet tanítása és felhasználása alkotási folyamatban
A pedagógus kiégésének prevenciós lehetőségei
A pedagógus szerepe a HH és HHH gyermekek nevelésében-oktatásában
A projekt alapú tanulásszervezés szerepe és lehetőségei az iskolai gyakorlatban
A tehetségazonosítás protokollja a szakszolgálat rendszerében
A tehetséggondozás lehetőségei a művészetoktatásban
Kognitív és nyelvi háttérkészségek szerepe a tanulási teljesítmény mutatóinak értelmezésében
Motiváció és tanulói tudatosság az idegennyelv-órákon
Motiváció, differenciálás, készségfejlesztés online és offline az idegennyelv-órákon
Nevelés az inkluzív iskolában
SNI tanulók tehetséggondozása
Társas készségek fejlesztése − érzelmi intelligencia, csoportszervezés

A digitális oktatás időszakában előtérbe került, illetve szükségessé vált azoknak az IKTeszközöknek a használata, melyek már korábban is rendelkezésre álltak, azonban sok ok miatt a
napi gyakorlatban ezek nem terjedtek el. Az IKT-műhelyek keretében már ismert vagy egészen
új szoftvereket, felületeket ismerhettek meg az érdeklődők. A tanításban használható
alkalmazások teljes körére természetesen nem terjedtek ki ezek az ismertetők, hiszen ez akár
százas nagyságrendű programot jelentene, most a legnépszerűbbekre fókuszáltunk. Szeretnénk
bővíteni a kínálatot ezen a területen is, a beérkező igények függvényében.
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IKT alkalmazása
A Kahoot használata
Sutori − egy együttműködést segítő online prezentációs eszköz
Készítsünk GoogleDrive űrlapot!
Tervezés a Canva program segítségével
Google Drive: hogyan használom?
A Learningapps osztálytermi használatának lehetőségei
A Redmenta alkalmazása az értékelésben
Digitális eszközök, Google alkalmazások a kollégiumi nevelőtanári munkában
Weboldal készítése matematikaórához
Online alkalmazások az angoltanítás segítésére
Ingyenes zenei szoftverek alkalmazása
Az ének-zenéhez kapcsolódó digitális tudás bővítése

Kiemelkedően népszerűek voltak azok a műhelyek, melyek keretében osztálytermi technikákat,
tanulásszervezési módokat lehetett megismerni, illetve feladat- és játékötleteket gyűjteni. Szaktanácsadóink igyekeztek saját tantárgyuk példáit szélesebb kontextusba helyezni, hogy minden
érdeklődő számára adaptálhatók legyenek az ötletek.
Módszertan
A "Maradj talpon!" módszer ismertetése
A "Szófoci" módszer ismertetése
A könyvtáros tanár lehetőségei
A matematikai logika fejlesztése
A szabad tanulásszervezés alapjai
A szövegértés fejlesztése
Az óvoda-iskola közötti átmenet segítése
Az úszásoktatás folyamata, időszerű kérdései
Csoportmunka a matematikaórán
Differenciálás és értékelés
Geolokációs alkalmazások az oktatásban
Hatékony olvasástanítási módszerek
Játékok a matematikaórán
Legyen színesebb az énekórád!
Projektek és tanulói portfóliók készítése történelemből
Sajtóműfajok − újságprojekt nyolcadikosoknak
Szabadulószoba készítése Google űrlap használatával

Mind az óvodák, mind az iskolák részéről továbbra is folyamatos az igény a mérés-értékelési
ismeretek bővítésére, valamint olyan eszközök megismerésére, melyek segítik a pedagógust a
napi munkában. Ebben a blokkban szintén a legfontosabb témák kaptak helyet (DIFER, OKM,
eDIA), a továbbiakban pedig a mérési eredmények felhasználására próbálunk nagyobb
hangsúlyt fektetni.
52

Mérés-értékelés
A rövid DIFER használata lépésről lépésre
Mérés-értékelés a Pellérdi Óvodában
Az ellenőrzés-értékelés új módszerei
Az eDIA elektronikus diagnosztizáló rendszer használata
Nevessen a smiley! :) A kompetenciamérés eredményeinek értékelése
A Sindelar-féle komplex mérő és képességfejlesztő program bemutatása

Egy külön sorozatban néhány olyan program kapott helyet, mely közvetlenül vagy közvetetten
az intézményvezetői munkát segíti. A későbbiekben tervezzük ennek a kínálatnak a bővítését, az
erre vonatkozó igényeket folyamatosan várjuk.
Intézményvezetés
A pedagógusok kiégésének megelőzése, kezelése
Az óvodavezetés rejtelmei a gyakorlatban
Hogyan legyünk Zöld Óvoda?

A pedagógusok jelentős része több programunkon is jelen volt. A pedagógus-továbbképzésbe is
beszámító, legalább 5 órás igazolást adtunk ki több mint hetven résztvevőnek, de voltak olyan
pedagógus kollégák is, akik 8, 10, vagy akár 16 műhelybe kapcsolódtak be. Azt is érdemes
megemlíteni, hogy az országhatáron túlra is elért a programsorozat híre, Erdélyből és a Vajdaságból is bejelentkeztek kollégák.

A részvételi adatoktól függetlenül is az volt a pedagógusok véleménye, hogy hasznosak voltak a
műhelyek, vagy azért, mert pedagógiai szemléletüket alakították az elhangzottak, vagy, mert
olyan gyakorlati ötleteket kaptak, melyeket akár már másnap az osztályban kipróbálhatnak. Az
elégedettségi kérdőívekben többen utaltak arra, hogy a műhely számukra rendszerbe foglalta a
tudnivalókat, hasznos módszert ismerhettek meg, az előadó gyakorlati példákon keresztül
mutatta be a lehetőségeket, a mindennapi munkából vett tapasztalatait adta közre.
A pedagógusműhelyek – ahogy más pedagógiai-szakmai szolgáltatásaink is – több célt
szolgálnak.
- Új pedagógiai és módszertani trendeket szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel.
- Erősíteni próbáljuk a szakmai tudatosságot, önreflexiót.
- Szakmai közösségeket igyekszünk létrehozni.

A visszajelzések alapján az első két cél eléréséhez nagyban hozzájárultak a lezajlott online
pedagógusműhelyek. Szaktanácsadóink sok olyan témát jártak körül, melyek vagy újak a
kollégák számára, vagy ismertek, de időről időre érdemes az ezekről való tudást felfrissíteni.
Szakmai közösségek kialakításához és erősítéséhez is adott némi alapot a műhelysorozat. A
következő tanévben ennek a szakmai hálózatnak a bővítése is céljaink között szerepel. Szeretnénk a műhelyeket olyan szakmai platformmá alakítani, ahol a pedagógusok találkozhatnak, és
megoszthatják ötleteiket, választ kaphatnak kérdéseikre.
Ősszel induló műhelyeinkről részletes tájékoztatót küldünk az intézményeknek .
Pércsich Richárd
Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
53

PROGRAM ELŐZETES
Nyár végére, őszre tervezett programjaink előzetesét olvashatják ezen az oldalon.
Tanévkezdő programjaink megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a vírushelyzet.
Kérjük, kövessék honlapunkat és tájékoztató leveleinket.
2021. augusztus 23-án, hétfőn 9 órától Óvodai Szakmai Napot tartunk, melyre minden
óvodapedagógus kollégát szeretettel várunk.
A rendezvény témái:
•

szakszolgálati szakértői vizsgálatok,

•

a tankötelezettség megkezdésének halasztásával kapcsolatos információk,

•

módszertani kérdések,

•

önértékelés,

•

aktualitások.

A részletes programot és a jelentkezéshez szükséges linket augusztusban küldjük az
intézményeknek.
2021. augusztus 24-én 14.00 órától a tanító kollégák számára szervezünk online előadást,
melynek keretében szaktanácsadóink támpontokat adnak a hatévesek iskolakezdésének
progresszív megközelítéséhez. Az előadásra az iskolák igazgatóit, a tanítókat (különösen az első
osztályt kezdő tanítókat) várjuk.
2021. augusztus 27-én 13 órakor Szakmai Tanévnyitó Konferencia - EMMI - OH - KK
A részletes programot és a jelentkezéshez szükséges linket augusztusban küldjük az
intézményeknek.
Tanévkezdő tantárgyi programokat matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint a
komplex természetismereti tantárgyakhoz kapcsolódóan szervezünk augusztus utolsó és
szeptember első napjaiban. A program részleteiről, pontos időpontjairól még júniusban tájékoztatjuk az intézményvezetőket.
Ősszel is folytatjuk online pedagógus műhelyeinket, erről részeteket és pontos programot
szeptemberi számunkban olvashatnak majd.

Forrás: pixabay
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TOVÁBBKÉPZÉSEK
Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az alábbi 30 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzéseket tervezi 2021. II. félévi időszakára:
A Jövő Osztályterme – szcenárió alapú pedagógiai tervezés
Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtáros tanár (tanító),
szakoktató, gyakorlati oktató; fejlesztőpedagógus, szociális munkás
A képzés tervezett hónapja: szeptember
Bővebb információ:
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7517

Tanulóértékelés hagyományos és online feladatokkal
Célcsoport: tanító, tanár
A képzés tervezett hónapja: szeptember
Bővebb információ:
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7655
A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott
fejlesztés 4-8 éves korban (folyamatba ágyazott képzés)
Célcsoport: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető, osztályfőnök,
gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A képzés tervezett hónapja: október
Bővebb információ:
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7593
TeachUP 2.: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban
Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati
oktató; fejlesztőpedagógus
A képzés tervezett hónapja: november
Bővebb információ:
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7557
Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására
Célcsoport: tanár
A képzés tervezett hónapja: október
Bővebb információ:
https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=6335
Valamennyi képzési lehetőségről tájékoztatjuk az intézményeket, az érintett pedagógusokat, de
kérjük, kövessék a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ aktuális továbbképzési oldalát:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek
Bővebb információ:
kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
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TANULMÁNYI VERSENYEK
Baranyai OKTV eredmények

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) megszervezésére a 2020/2021-es tanévben
is sor került. A versenyfordulók lebonyolítása a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett zajlott. A 2021. március 8-a utánra meghirdetett OKTV döntők – a tavalyihoz hasonlóan – eb-

ben a tanévben is elmaradtak. Mivel e tárgyakból megrendezték a tanulók iskoláitól független
második versenyfordulókat, a végeredményeket a 2021. március 8-ig elért eredmények figyelembe vételével állapították meg.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőjében elért helyezések alapján a jelentkező az alábbiak szerint jogosult többletpontra: (tárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha
a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási
intézmények érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak), 1-10. helyezésért 100, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpontra.
A vizuális kultúra OKTV legjobb pályaműveiből rendezett Madárlátta napkollektor! című kiállítás

megnyitója visszanézhető a kiállításnak helyet adó Galéria YouTube csatornáján:
https://www.youtube.com/watch?v=4xHTpm7JtXs.
2021-ben a fenntarthatóság és a környezetvédelem kérdéseire reflektáltak különféle műfajú alkotásaikban a középiskolás alkotók.

A versenyeredményeket – tantárgyi bontásban – az Oktatási Hivatal honlapján tette közzé, itt
ezekből a baranyai adatokat közöljük.

A felkészítő kollégáknak és eredményes tanítványaiknak gratulálunk,
és további sikereket kívánunk!
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A 2020/2021. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen helyezést elért, díjazott tanulók - nem teljes
Tantárgy

Helyezés

Tanuló neve

Osztály

horvát nyelv és irodalom

1

Gerencir Leon

11.a

magyar irodalom

1

Jánosi Kincső Mária

12.B

vizuális kultúra

1

Illés Eszter

12.B

német nyelv II. kategória

2

Plank Christine

12.b

vizuális kultúra
angol nyelv I. kategória
fizika II. kategória
francia nyelv II. kategória
dráma

2
3
4
4
6

Boráros Laura
Gelencsér Kata Fruzsina
Sas Mór
Szijártó Máté Zoltán
Steenhuis Raul

11.B
12.f
12.c
11.f
12.c

matematika II. kategória

7

Arató Zita

12.b

spanyol nyelv II. kategória

8

Tamacz Vanessza Klaudia

latin nyelv
dráma
fizika II. kategória
francia nyelv I. kategória

9
10
10
12

francia nyelv II. kategória

Iskola

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Felkészítő tanár
Kis Kollár Ilona
dr. Csekőné Kádas Klára

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda,
Kollégium és Pedagógiai Intézet
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet

Somogyi Klára

12.e

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Szörényi Bernadett

Pintér Róbert
Mali Máté Zoltán
Selmi Bálint
Fodor Evelin Mercédesz

12.C
11.f
12.c
12.c

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

László Levente
Vatai Éva
Simon Péter
Sonzogniné Papp Katinka

13

Palka Júlia Ildikó

12.f

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Zöldi Éva

vizuális kultúra
francia nyelv II. kategória
kémia I. kategória
fizika I. kategória
francia nyelv II. kategória
matematika II. kategória
fizika II. kategória
francia nyelv II. kategória
kémia I. kategória

13
14
16
19
20
20
21
21
21

Tászler Marcell
Keresztesi Anna Róza
Takács Alexander
Schäffer Bálint
Miklósa Kinga
Schäffer Bálint
Fekete András Albert
Seres Gréta
Trombitás Karolina Sarolta

12.B
11.f
11.C
12.d
12.f
12.d
12.c
12.f
12.c

Dr. Nyári Zsolt
Polohn Yvette, Taubert Mariann
Mostbacher Éva, dr. Petz Andrea
Lehőcz Mária
Zöldi Éva, Taubert Mariann
Lányi Veronika
Simon Péter
Zöldi Éva, Taubert Mariann
Dr. Csóka Balázs

német nyelv II. kategória

22

Flódung Áron

11.b

olasz nyelv II. kategória
kémia II. kategória
vizuális kultúra
francia nyelv II. kategória
kémia I. kategória
fizika I. kategória
francia nyelv II. kategória
vizuális kultúra
matematika I. kategória
vizuális kultúra
olasz nyelv II. kategória
matematika II. kategória

22
23
23
24
25
27
27
27
28
29
32
39

Németh Panna Petra
Bogner Marcell Márk
Heilmann Dominik
Zsigmond Rozi
Csonka Zétény Előd
Kis-Bogdán Kolos
Perovics Nóra
Horváth Eliza
Szente Tamás
Kis-Halas Emma Julianna
Tóth Péter
Trombitás Karolina Sarolta

11.d
12.C
11.B
10.f
12.A
12.b
12.f
11.B
11.A
11.b
11.d
12.c

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda,
Kollégium és Pedagógiai Intézet
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Hertrich Ágnes
Molnár Tamás, Prell Norbert, Horváth M. Zoltán
Tillman Gábor
Simon Péter
Polohn Yvette
Dr. Pálfiné Huszár Nóra, Kádár Edit
Kőváriné Kovács Andrea

Szigriszt Adrienn
Bacskay Katalin
dr. Petz Andrea, Mostbacher Éva
Molnár Tamás, Prell Norbert
Polohn Yvette, Taubert Mariann
Mostbacher Éva, dr. Petz Andrea
Lehőcz Mária
Zöldi Éva, Taubert Mariann
Molnár Tamás, Prell Norbert, Horváth M. Zoltán
Zrínyiné Pelczer Lívia
Vátyi Veronika
Bacskay Katalin
Lányi Veronika, Bartal Zsolt

ELÉRHETŐSÉGEINK
Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2.
Címünk: Oktatási Hivatal
Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
7622 Pécs, Dohány utca 5. (bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől)
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs

Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243
Tematikus e-mail-címek:
Szaktanácsadás:
szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:
pokpecs@oh.gov.hu
Versenyek:
versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
Pedagógus-továbbképzés:
kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
Általános levelezés:
info.pokpecs@oh.gov.hu
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