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Hiányozna, mint a só…
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Bizonyára mindenki ismeri A só című népmesét, melyben a király három leánya apjuk 
kérdésére, amikor azt szerette volna megtudni, hogy mennyire szeretik őt, egyik lánya 
azt felelte: úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! Abban a pillanatban ez a válasz 
mély megrökönyödést váltott ki a királyból, később – amikor sótlan ételt főztek neki – 
jött csak rá, hogy mennyire nélkülözhetetlen a só.

Úgy hiszem, a fejlesztőpedagógusok tevékenysége is a sóhoz hasonló, hiszen munkájuk 
nélkül nem lenne teljes a köznevelés rendszere, azt éreznénk, valami hiányzik. Ők azok, 
akik rengeteg türelemmel és alázattal, és persze mély szakmai tudással felvértezve 
dolgoznak azért, hogy mindenki egyenlőbb feltételekkel vághasson neki az életnek.

A tanév utolsó lapszámának témája tehát a fejlesztőpedagógia.

„Ahogyan mozgunk, abból minden kiolvasható” – véli Kozma Szabolcs gyógypedagó-
gus, aki amellett, hogy egész életét a gyermekek képességfejlesztésére tette fel, igazán 
inspiráló életutat tudhat maga mögött; címlapos interjúnkban vele beszélgettünk. 
Dr. Kereki Judit közgazdász-gyógypedagógust, a Gyermekút Projekt szakmai vezető-
jét a kora gyermekkori fejlesztésről, annak jelentőségéről és fontosságáról kérdeztük. 
Martin Jánosné magyar–történelem szakos tanár írásában a tanulás támogatásáról 
értekezik, továbbá hatékony módszereket is ajánl a tanulási nehézségek enyhítésére. 
Emellett folytatjuk cikksorozatunkat, melyben olyan applikációkat ajánlunk, melyek 
nagyban megkönnyíthetik az anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztését.

Aktuális rovatunkban újfent érdekes konferenciákat mutatunk be. Ezekből az egyik 
az EuroClio Bolognában megrendezett 30. konferenciája és kongresszusa, melyen 
a történelemtanítás aktualitásai kerültek szóba. Részt vettünk a Modern Pedagó-
gus Konferencián is, ahol a legújabb információkat ismerhettük meg első kézből, de 
beszámolunk a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 30. jubileumi ünnepségéről 
is. Az érettségi időszak alkalmából most maturáló diákokat kérdeztünk élményeikről, 
továbbá foglalkozunk az Ukrajnából hazánkba menekült fiatalok iskoláztatásával és 
érettségi körülményeivel is. 

Helytörténeti kitekintő című rovatunk utolsó részében a fővárosba látogattunk, 
virtuális kalauzaink pedig az Újbudai József Attila Gimnázium pedagógusai voltak. 
Érettségi változások rovatunkban a testnevelés tantárgy várható változásait vettük 
górcső alá, Lélekbúvár rovatunkban pedig Mariháziné Dombi Annamáriát kérdeztük 
az érettségi vizsgadrukkról. Van új a NAT alatt rovatunkban a mozgóképkultúra és 
médiaismeret tantárgy újdonságairól Szíjártó Imre tankönyvírót kérdeztük. 

Jó olvasást és kellemes nyári szünetet kívánok!


