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Képzések

AZ APÁCZAIKARON
Az Apáczai Csere János Kar a Széchenyi István
Egyetem jól működő, történetileg és kulturálisan
Győr városába és a tágabb régióba jól beágyazott
kara. Az 1778 óta eltelt 241 év gerincét az a
humánerőforrás-fejlesztési tevékenység jelentette,
amely alapvetően a tanítóképzésben testesült meg.
A XXI. század elejére ugyanakkor egy dinamikusan
fejlődő, a pedagógusképzési területen túl elsősorban
a társadalom- és bölcsészettudományi diszciplínák
felé nyitó képzési kínálat jelent meg a karon. Ez
a folyamat azzal kezdődött, hogy az 1990/91-es
tanévtől kezdődően angol és német idegennyelvoktató tanítóképzés indult. 1991-től a tanítóképzéssel
párhuzamosan – együttműködve a római
katolikus, református és evangélikus felsőoktatási
intézményekkel – a hallgatók hitoktató- és
kántorképzésben is szerezhettek diplomát. 1994-től
kezdődően a művelődésszervező szak indításával a kar
bekapcsolódott a kulturális szakemberek képzésébe.
Az 1995/95-os tanévtől kezdődően az első egyetemi
szintű képzés is megjelent a karon azzal, hogy a Janus
Pannonius Tudományegyetemmel együttműködve
felnőttképzési és művelődési menedzser szakon
egyetemi diplomát szerezhettek a hallgatók. 1996tól a felsőfokú szakképzési szint is megjelent,
amikor is a Budapesti Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Főiskolával közös képzés indult. Az
ezredfordulót követően, a 2001/2002-es tanévben a
tanulásban akadályozottak pedagógiája tanári szak
indult, amely megteremtette az alapját a későbbi
gyógypedagógia BA szak indításának. A képzési
kínálat a továbbiakban a szociális szakemberképzéssel,
valamint 2008-tól kezdődően az emberi erőforrás
tanácsadó MA szak indításával a munkaerőpiac
számára meghatározó szakemberek képzésével bővült.
Ennek is köszönhetően a kar számos új intézménnyel
és szervezettel, köztük jelentős vállalati szereplőkkel is
közvetlen kapcsolatba került.
2016. január 1-jétől a Széchenyi István Egyetem
karaként új erőtérbe kerülve számos olyan lehetőség
adódott, ami a további intenzív fejlődés lehetőségét
teremtette meg. A képzési kínálat kibővült a magyar

és angol nyelven is indult nemzetközi tanulmányok
BA szakkal. Számos szakirányú pedagógus
továbbképzés működik, így mind a nappali, mind
pedig a levelező tagozatos képzéseken biztosított
a megfelelő létszámú beiskolázás. A kar képzési
palettáján jelenleg 7 alapképzés (Gyógypedagógia BA,
Közösségszervezés BA, Nemzetközi tanulmányok
BA, Szociális munka BA, Szociálpedagógia BA,
Szociológia BA, Tanító BA), 3 mesterképzés (Emberi
erőforrás tanácsadó MA, Kulturális mediáció MA,
Közösségi és civil tanulmányok MA) szerepel és 17
szakirányú továbbképzés (6 pedagógiai: Fejlesztődifferenciáló szakpedagógia, Sakkpedagógia, Tanító
szak kiegészítő matematika műveltségterület, Tanító
szak kiegészítő természetismeret műveltségterület,
Információs és kommunikációs technológiákoktatásmódszertan – 11 pedagógus szakvizsgára
felkészítő: Digitális médiakommunikáció,
Drámapedagógia, Életvitel és kézművesség,
Fejlesztő-differenciáló pedagógia, Mozgásfejlesztés,
Pedagógiai terapeuta, Projektrendszerű környezeti
nevelés, Sakkpedagógia szakterületeken,
Holland–magyar intézményvezető és középvezető
képzés, Mentorpedagógus, Mérésmetodikai,
minőségbiztosítási és szakértői feladatok).
Folyamatban van több műveltségterületi
(informatika, természetismeret, angol) és rövid
ciklusú tanfolyami képzés indítása, melyek
elsősorban a meglévő szakok tantárgyaiból építkezve
kínálnak a pedagógusoknak 2–3 féléves, a vállalati
szakemberek számára pedig 30–60–100 órás, tréning
módszertant alkalmazó fejlődési lehetőséget.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs
Konzorcium tagjaként a Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Kara szoros kapcsolatot
épített ki Győr és a régió szakképzést folytató
intézményeivel is. A Szakképzés 4.0 stratégiának
megfelelően többek között a 3D VR és egyéb
digitális tananyag-fejlesztésekkel, valamint 2019
novemberétől egy Lego játékpedagógiai stúdiótanterem kialakításával járulnak hozzá a szakképzés
és a felsőoktatás kapcsolatának az erősítéséhez.

SZUNYOGH LÁSZLÓ:
HÖLGY TURBÁNNAL
(RÉSZLET)
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ALAPOKON

Értékteremtés

ER
ŐS
DÉKÁNI SZÁMVETÉS
A jövőképben a bölcsészet-,
társadalom-, nevelés- és
humán tudomány művelése,
továbbá bölcsész doktori iskola
megszervezése szerepel.

AZ APÁCZAI-KAR JÖVŐKÉPÉNEK ALAPJA
A 240 ÉVES GYŐRI TANÍTÓKÉPZÉS –
EZZEL KEZDTE ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJÉT
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR
EMLÉKKÖNYVÉBEN DR. PONGRÁCZ
ATTILA. A KAR DÉKÁNJA ARRÓL BESZÉLT,
HOGY MINÉL ERŐSEBBEK A MÚLT
GYÖKEREI, ANNÁL INKÁBB TUDNAK A
JÖVŐRE KONCENTRÁLNI.
SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Pongrácz Attila dékán, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszéket vezető egyetemi docens is
jubilál: idén a huszadik tanévét kezdte meg a felsőoktatásban, dékánként tavaly nyár óta szolgálja az Apáczai Csere
János Kart, a Széchenyi István Egyetemet.
Kezdetektől fogva fontosnak tartja a magas szintű elméleti oktatás mellett a gyakorlatorientáltságot és az emberközpontúságot. Eddigi oktatói munkája legnagyobb
elismerésének – a vezetői megbízatásokon túl – a 2016
nyarán átvett „Oktató a hallgatókért” díjat tartja. – Bízom
benne, hogy ez a hallgatói díj is annak a törekvésemnek
az eredményességét igazolja, mely során a tanszéki, a
kari és a testvérkaraink munkatársaival, továbbá az egyre
gyarapodó számú külső vállalati, intézményi partnerünkkel együttműködve igyekszem az elméleti oktatásunkat
gyakorlatorientált szemlélettel fejleszteni. Elősegítve a
hallgatóink munkaerőpiaci sikerességét és a Széchenyi
István Egyetem szakmai és társadalmi elismertségének a
növelését. A közösségépítés mellett a jövő szempontjából
kulcsfontosságú a szakmai értékteremtés, vagyis a magas
szintű oktatási és kutatási, illetve publikációs tevékenység
magyar és idegen nyelven, a folyamatos módszertani innováció és megújulás. A képzési struktúra modernizálása
azt is jelenti, hogy a jelenben a múltból táplálkozva a jövőt építjük. A társadalmi felelősségvállalás folyamatosan
kiemelt szerepet kap, melynek révén – egyetemünkkel és
karunk küldetésével összhangban – a körülöttünk lévő
társadalmat szolgáljuk. Méghozzá hitelesen és nyitottan,

APÁCZAI-KAR

7

A közösségépítés mellett a jövő szempontjából
kulcsfontosságú a szakmai értékteremtés, vagyis a magas
szintű oktatási és kutatási, illetve publikációs tevékenység
magyar és idegen nyelven, a folyamatos módszertani innováció
és megújulás. A képzési struktúra modernizálása azt is jelenti,
hogy a jelenben a múltból táplálkozva a jövőt építjük.

a partnerek által megfogalmazódó igények figyelembevételével, ugyanakkor kellő autonómiával. Középtávú jövő
képünkben az erős bölcsészet-, társadalom-, nevelés- és
humán tudomány művelése, továbbá bölcsész doktori iskola megszervezése szerepel.
S hogy miért érdemes a középiskolásoknak a „győri tanítóképzőt” választaniuk? – Személyközpontúság, szakmai
minőség – kezdi kérdésünkre adott válaszát a dékán, majd
azzal folytatja, hogy a kar szakmai életéhez szorosan kapcsolódik a Széchenyi István Egyetem égisze alatt működő
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola. Az Öveges a gyakorlati lehetőségek terén jelent biztosítékot a minőségre. –
Fontosnak tartjuk a napi szintű szakmai kapcsolattartást és
a képzéseinkhez szükséges gyakorlati bázis stabil biztosítását. Munkánk minőségére bizonyíték, hogy a végzett pedagógusaink a szakma élvonalába tartoznak.
Azt is hangsúlyozom, hogy megfelelő infrastrukturális
háttérrel rendelkezünk. Nagy előny, hogy Győr központi
helyén található az épületünk, melynek falai is kisugározzák a történelmet.
Ugyan nem évszázadokról beszélünk, de a kar és az egyetem szakmai presztízséhez is komoly hozzáadott értéket jelent a több mint két évtizedes múltra visszatekintő Apáczai
Napok Nemzetközi Tudományos Konferenciasorozat, melyet a jövőben is fenn kívánunk tartani, figyelemmel természetesen egyetemünk kutatási, tudományos és nemzetköziesítési törekvéseire. Ezt kiegészíti az a szándékunk, amely a
kollégáink továbbképzésére, nyelvtudásának a fejlesztésére,
az alkotói szabadság lehetőségeinek a megteremtésére irányul – külföldi egyetemi tapasztalatszerzéssel, s folyamatos
szakmai továbbképzési lehetőségek felkutatásával.
Pongrácz Attila 2017. május 1-jétől vezeti a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszéket. A tanszék

felkészült oktatói és munkatársi közössége (valamennyi
oktató PhD fokozattal rendelkezik) mind a klasszikus bölcsészettudományi diszciplínák (például filozófia, esztétika,
etika, történettudomány), mind a korszakonként változó
társadalom- és kultúratudományi kihívások értelmezését és
kezelését szolgáló tantárgyak (kutatásmódszertan, szociológia, kulturális és közművelődési mediáció, néprajz, felnőttképzési ismeretek), mind pedig a korszerű humánerőforrás-fejlesztési tudásanyag (emberi erőforrás menedzsment,
munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai ismeretek, pályaorientáció, coaching és tanácsadási, szervezetfejlesztési
módszerek, változásmenedzsment, generációmenedzsment) átadását a hivatásának tekinti.
Az oktatók a kar valamennyi és az egyetem számos szakján
ma már nemcsak magyar, hanem több tantárgy esetében
angol nyelven is tanítanak – beleértve az MBA- és a PhD-képzéseket is. A kutatási és szakkollégiumi tevékenységük egyre
elismertebb, melynek hátterét a kiterjedt és folyamatosan
bővített intézményi és vállalati kapcsolatrendszer biztosítja.
Munkatársaik kulcsszerepet vállalnak a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák és egyéb tudomány-közéleti
tevékenységekben is.
– Meggyőződésünk, hogy a klasszikus bölcsészettudomány
és az értékalapú emberi erőforrás-fejlesztés jelentik azt a
szilárd alapot, amelyekre építve hozható létre és tartható
fenn egy dinamikus, fejlődő, modern egyetem. Tanszékünk
elkötelezett oktatói, munkatársi és külső óraadói csapata
ezen tudományterületek oktatásával és kutatásával járul
hozzá az egyetemünkön tanuló és nálunk alap- vagy mesterszakon, szakirányú továbbképzésen diplomát szerző
hallgatóink szakmai és emberi fejlődéséhez, sikeréhez.

Az Apáczai-kar

ERŐSSÉGEI
Oktatói gárdája a pedagógusképzés, a
neveléstudomány, a bölcsészettudomány és a
társadalomtudomány számos területét lefedi az
oktatás és a tudományos kutatás területén.
A minősítettség több szakterületen is 100
százalékos, folyamatosan javuló publikációs
mutatókkal, amit az évenként megjelenő Kari
Tudományos Hírlevélben is publikálnak.
Az oktatók növekvő százaléka megfelelő
kompetenciával rendelkezik az angol nyelvű
kurzusok képzéséhez való felkészüléshez.
A szakokon végzetteknél a kari, tanszéki pályakövető
vizsgálatok alapján az elhelyezkedési arány 90–100
százalék közötti. Egyes, elsősorban a vállalati
szférához kapcsolódó szakokon már a képzés
szakaszában ugyanez 50 százalék felett van – mind
nappali, mind levelező tagozaton.

Széles körű kapcsolatrendszerük van a kulturális,
közgyűjteményi és közművelődési szakterületen
is, mely a 2019 őszén indult Közösségszervezés BA
szakukhoz is fontos hátteret jelent.
Az elmúlt két évben valamennyi széchenyis társkarral
érdemi szakmai együttműködést alakítottak ki.
A kar képzési portfóliója sokszínű, számos unikális
elemmel, megfelelő tartalmi és módszertani
válaszokat adva korunk kihívásaira: tanítójelölti
portfólió alkalmazása, gyógypedagógia szakon
a tanulásban akadályozottak pedagógiája
és logopédiai szakirányok, sakkpedagógus
képzés, erdőpedagógia, a fenntarthatóság- és
környezetpedagógia jelentős szerepe.
A humán- és társadalomtudományi profilhoz
kapcsolódóan megjelent az első angol nyelvű
alapképzési szak, a nemzetközi tanulmányok szak BA
magyar és külföldi hallgatókkal.
A képzések erősen gyakorlatorientáltak, ennek
megfelelően kiváló partneri kapcsolatokat
épített ki a kar az egyes szakokhoz kapcsolódó
intézményekkel, a köz- és állami szféra szereplőivel,
melyek aktívan részt vesznek a képzésekben
(előadások, workshopok, céglátogatások).

SZUNYOGH LÁSZLÓ:
VONAT HOLDDAL ÉS
NAPKORONGGAL
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Az Apáczai-kar

SÚLYPONTI
CÉLJAI
A hallgatói létszám stabilizálása, illetve fenntartható
növelése – akár nemzetközi hallgatókkal.
A képzési portfólió bővítése szigorúan a piaci
(vállalati, intézményi) igények tükrében (tréningek).
A szakmai kapcsolatrendszer megerősítése és
bővítése (határon túli magyar és egyéb nemzetközi
relációban is).
Forrásszerző kapacitás fejlesztése, külső (vállalati,
intézményi, minisztériumi) megbízások szerzése.
Tudományos publikációs tevékenység minőségi
és mennyiségi növelése, oktatói együttműködések
(társszerzőség) ösztönzése.

A habilitált kollégák létszámának a növelése, a
habilitációs cselekmények elősegítése és támogatása.
A vezető oktatók bekapcsolódása az egyetem
doktori iskoláinak és az MBA képzéseinek a
működésébe (oktatás, témavezetés, opponálás,
bizottsági szerepvállalás).
A kar társadalom- és bölcsészettudományi imázsának
az erősítése (egyetemen belül, lokálisan, regionálisan
és országosan).
Az oktatók innovációs aktivitásának az erősítése, új
oktatási módszertanok bevezetése, digitális technikák
alkalmazása.

SZUNYOGH LÁSZLÓ:
CSÓK

JÓ TANÁR
NEM LEHET
HIVATÁSTUDAT NÉLKÜL
KLASSZIKUSOK TANÍTOTTÁK

KÖVECSESNÉ DR. GŐSI VIKTÓRIA, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR OKTATÁSI
DÉKÁNHELYETTESE, A TANÁR- ÉS TANÍTÓKÉPZŐ TANSZÉK EGYETEMI DOCENSE
IDÉN „OKTATÓ A HALLGATÓKÉRT” DÍJBAN RÉSZESÜLT, MERT REMEK PÉLDÁT
MUTAT A HALLGATÓKNAK, HOGY MENNYI ENERGIA, LELKESEDÉS ÉS
KITARTÁS JELLEMEZHET EGY OKTATÓT. GYAKORLATILAG MÁR ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSKÉNT IS A KARHOZ TARTOZOTT, HISZEN A GYAKORLÓ-ISKOLÁBAN
TANULT – TÖBBEK KÖZÖTT TANÍTÓKÉPZŐS FIATALOKTÓL. ELSŐ DIPLOMÁJÁT
IS TANÍTÓ SZAKON GYŐRBEN SZEREZTE.
SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Hallgatóként a Gyakorló-iskolába, majd oktatóként az
Apáczai-karra tért vissza – különös és felemelő érzések
közepette, örökre emlékezetes élményként. – Csornáról,
a Hunyadi János Középiskola óvónőképzőjét elvégezve érkeztem a győri tanítóképzőbe, melynek hallgatójaként a
gyakorlati órák keretében átsétálhattam a volt általános
iskolámba. Furcsa volt azok közé a tanárok közé visszamenni, akik egykoron engem tanítottak. Soha nem felejtem el, hogy életem első tanítási óráját magyar nyelvtanból az iskola jelenlegi igazgatónője, Ruppertné Hutás
Kingánál tartottam, öcsém osztályfőnökénél – mondja
Viktória, most már mosolyogva. – Hát bizony, akkoriban
nagyon izgultam, hiszen ismerősök előtt kellett bizonyítanom. Kiváló szakvezetőkkel készülhettem a tanítói hivatásra, sokukkal a mai napig együtt dolgozunk különböző
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projektekben. A kézzel írt óravázlataimat mind a mai napig őrzöm, néha még manapság is megmutatom a hallgatóimnak. Akik talán ebből is érzik, hogy milyen hivatástudat kell a pedagógusszakma igazi műveléséhez.
Ahhoz persze, hogy szakmai értelemben a lelkesedés
lángja minél tovább tartson, érdemes minél nagyobb tüzet rakni. Kövecsesné dr. Gősi Viktória esetében az apáczais hallgatói időszak a kiváló oktatóknak köszönhetően hatalmas tüzet szított. – Hihetetlenül szerencsésnek
érzem magam amiatt, hogy a „nagy öregek” közül sokan
tanítottak, kikben a hatalmas elméleti ismeretanyag és a
hihetetlen emberség mellett ott volt az a gyakorlati tudás,
mely így együtt a tanítóképzés klasszikusai közé emelte
őket. Hálás szívvel gondolok vissza a pedagógia-pszi-
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chológia vonalon oktató Lappints Árpádra, Fehér Irénre,
Orossné Török Saroltára, Marton Károlyra, Csehi Lajosra, valamint Kunoss Judit és Unti Mária tanárnőkre, akik
anyanyelvi tantárgypedagógiát tanítottak. Szabó Tibor
tanár úr honismereti óráján családfát is kutattunk, ahol
kiderült, hogy a felmenőink ugyanabból a kis csallóközi
faluból származnak. A kiváló oktatói kar mellett azonban
arra is érdemes kitérni, hogy bár nagyjából kétszázan
tanultunk az évfolyamon, a szakmai minőség szem előtt
tartásával egy nagyon jó és összetartó közösség jött ös�sze. De nem csupán hallgatók voltunk, konferenciákra mehettünk, pályázatokon vehettünk részt. Személy szerint e
tekintetben én Kováts-Németh Máriának köszönhetem a
legtöbbet, mivel a tanárnő különböző tanszéki kutatásokba is bevont, így részt vehettem neveléstörténeti pályamunkákban, Csallóközben kutathattam iskolatörténeti témákban, s belecsöppentem az erdőpedagógiai projektbe.
Utóbbi óvodapedagógusként és tanítóként életem egyik
legnagyobb lehetősége volt. Pályafutásom kezdete óta vezethetek erdei iskolai programokat óvodás és kisiskolás
gyermekeknek – miközben számos olyan tapasztalás ért,

– Magamtól soha nem jutott volna eszembe az egyetemi oktatói pályára lépni – teszi hozzá a dékánhelyettes. – Csakis
azt követően kezdtem el ezen komolyabban gondolkodni,
miután az apáczais tanáraim mind gyakrabban erősítették
azt az érzést, hogy erre is képes lennék. Nagy örömmel tölt
el, hogy először maguk az oktatók látták meg bennem az
ilyen irányú képességeket. Nagy boldogság az is, hogy a hallgatók is megerősítenek a hivatásomban, motiválnak, s ami
nagyon megtisztelő számomra, hogy ebben az évben az Oktatók a hallgatókért díjat nekem ítélték.
Bár a beszélgetésünk során természetesen a jelen kihívásai
is szóba kerültek, jórészt a jövő tervezett irányaira helyeztük
a súlyt. Miután egyetértettünk abban, hogy a pedagógusok
helyzetét alaposan megnehezítik azok a társadalmi viszonyok,
melyek már-már elfogadottá teszik a szülőknek az oktatásba
való erőteljes és sajnos nem mindig kulturált beleszólást. –
Mindez, és a pálya társadalmi megítélése aligha teszi vonzóvá
az oktatói pályát, pedig nagy szükség lenne a lelkes és kreatív
fiatalokra, mert egyre több oktató ment, vagy megy rövidesen
nyugdíjba. Ráadásul, aki tanítónak tanul, egy részük pályaelha-

Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam amiatt, hogy a „nagy öregek”
közül sokan tanítottak, kikben a hatalmas elméleti ismeretanyag és a
hihetetlen emberség mellett ott volt az a gyakorlati tudás, mely így
együtt a tanítóképzés klasszikusai közé emelte őket.

mely meghatározza a környezeti nevelésről vallott nézeteimet. Továbbá segít, hogy a tanítójelölt hallgatók és a már
gyakorló pedagógus kollégák számára közvetített elméleti
tudás a gyakorlat révén kiteljesedhessen. Az itt megszerzett tapasztalatok segítségével úgy gondolom, hitelesen
tudom közvetíteni a kooperatív tanulás, a projektoktatás,
az oktatásmódszertan elméleti és gyakorlati kérdéseit.
A Ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpontban végzett munkája
mellett pedagógia szakos bölcsésztanár diplomát szerzett
mesterszakon a pécsi egyetemen, miközben Győrben speciálkollégiumot is vezetett, oktatóként is kipróbálva magát.
Az erdei iskolához kapcsolódó kutatások után adta magát
az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolája, ahol a környezeti nevelés területén szerzett PhD fokozatot.

gyó diplomás lesz, mivel az itt megszerzett tudással a kiváló
hallgatók nagyszerűen megállják a helyüket más humán területeken is. Utóbbira persze büszkék vagyunk, azonban mi
elsősorban azt szeretnénk, ha a hallgatóink minél nagyobb
százalékából kerülne ki a jövő pedagógusnemzedéke.
A tanítóképzés során folyamatosan igyekszünk felkészíteni
hallgatóinkat a pályán megjelenő kihívásokra. Ennek kapcsán indítottuk el a képzésben egy szabadon választható
tárgy (Léleknek idő kell) keretében a Boldogságórákat. A
tanító sikerének alapja a személyisége, az érzelmi intelligenciája, aminek fejlesztése a képzés egyik nagyon fontos
feladata. Ebben a folyamatban az is nagyon lényeges, hogy
kikerülve az iskolába a végzett tanítók hogyan tudják a gyermekközösséget formálni, a gyerekek érzelmi intelligenciáját

fejleszteni. A program egyetemi megvalósulásával megpályáztuk a Boldog iskola címet, amit elsőként a magyar felsőoktatásban (Boldog Egyetemi Kar címen) meg is kaptunk
a 2019. szeptember 18-i díjátadó ünnepségen.
A digitális kultúra kihívásaira a gyakorló pedagógusokat is
szeretnénk felkészíteni, kollégáimmal a következő időszakban több, rövidebb – 30 órás – gyakorlatorientált képzési
programot szeretnénk elindítani.
Ha már a jövőről, a jövőnkről beszélünk, mindenképpen meg
kell említenem, hogy szeretnénk tovább bővíteni, gazdagítani
a Nemzetpolitikai Államtitkárság által minden évben támogatott, a szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok nyári
továbbképzését, melyből akkreditált programot is tervezünk
kidolgozni. Az idén 19. alkalommal megrendezett képzésre
nagyon nagy igény mutatkozik, hiszen a hétvégi magyar iskolákban dolgozó pedagógusok számára viszonylag kevés
lehetőség adódik a módszertani fejlődésre. Ennek megfelelően igyekszünk minden évben összeállítani azt a gyakorlat
orientált programot, melynek szakmai tartalmát a kollégák
azonnal tudják alkalmazni. A továbbképzéssel kapcsolatban
igény mutatkozik egy elektronikus tudásbázis kialakítására is.
Örömmel mondhatom, hogy a katalóniai magyar gyerekek
nyári táborát immáron negyedik alkalommal rendeztük
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meg. Gróz Andrea kolléganőm vett részt korábban a táborszervezési feladatokban, jómagam ebben az évben első alkalommal láttam el a táborvezetői, szervezői feladatokat. Az
idei „magyar tavasz” projekthét után a feladatom egy olyan
komplex módszertani csomag összeállítása, amely olyan
helyszíneknek is kiajánlható, adaptálható lesz, ahol szórványban élnek magyar közösségek.
Persze erős a kapcsolat a régió pedagógusaival is, karunkon összpontosul a Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi Tagozatának működése. Sikerrel vezettük
be az Apáczai Módszertani Délutánjainkat, melyen pedagó
giai-pszichológiai, szakmódszertani témákat járunk körül.
A 9 módszertani délutánunk témái között saját oktató
kollégáinkkal és neves előadókkal szerepelt eddig: Egészségnevelés, a környezeti és fenntarthatóságra nevelés és
az iskolakert; Kooperatív tanulás és szociális kompetenciafejlesztés; Integrált-inkluzív nevelés; Néprajz és néphagyományok szerepe az iskolában; Az érzelmi intelligencia
fejlesztésének kérdései; A digitális írástudás fejlesztése az
oktatói gyakorlatban; Az iskolai agresszió és annak kezelése; A sportlétra alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban és
mesepszichológia. Külön örömünkre szolgál, hogy ezeken a
rendezvényeken volt hallgatóinkat és más széchenyis karok
oktatóit is szép számmal látjuk.
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Nem holt tudomány –

AZ ÉLETÜNK
RÉSZE
BARSI ERNŐ HAGYATÉKA

ALIGHA VAN SZEBB FELADAT, MINT A JÖVŐ TANÍTÓJÁT TANÍTANI. RÁADÁSUL
NÉPRAJZRA, AMI OLYAN ALAP, AMI MINDENT ÁTITAT ÉS MINDENBEN
TETTEN ÉRHETŐ. EZT VALLJA LANCZENDORFER ZSUZSANNA NÉPRAJZKUTATÓ,
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI TANSZÉK
EGYETEMI DOCENSE, AKI EGYKORI ALMA MATERÉBEN TANÍT ÉS IGYEKSZIK
MINDEZT EGYKORI MESTERE SZELLEMÉBEN TENNI.
SZÖVEG: KISS GÉZA I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Az ember életét meghatározzák a mesterek és a család –
mondta a tanítóképző egykori tanára, a hírneves néprajztudós, dr. Barsi Ernő. Ez az ő életére is maximálisan igaz
– mondja a docens asszony, aki vallja: ha annak idején nem
találkozott volna a tanítóképzőben Ernő bácsival, akkor
sem ő, s vele együtt még sokan mások aligha szerették volna meg a néprajzot.
– Ő ültette belém a hagyományok tiszteletét, a népi örökségünkkel való foglalkozás örömét. A „Gyermekvilág Gyirmóton” címet viselő dolgozatom – amit inspiráló felügyelete mellett készítettem – annak idején második lett Debrecenben, az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Későbbi tanáraim közül páran ott szólítottak meg, hogy szerintük nekem
néprajzot kellene tanulnom, mert érzékem van a gyűjtéshez,

az íráshoz. Örültem, hogy tanítóképzős lányka létemre sikerült felhívnom kutatásomra a figyelmet, a sok néprajz szakos
hallgató pályamunkája mellett. A „TK”, a főiskola után jelentkeztem az ELTE-re, s elvégeztem a néprajz szakot, majd ott is
doktoráltam egyéniségvizsgálati témában.
A Mester szerepe a legfontosabb. Egy olyan emberé, mint
Barsi Ernő volt. Tőle tanulta meg, hogy tanítókat tanítani
különösen szép és nemes feladat. Olyan pedagógusokat
pályára állítani, akik aztán megfelelőképpen tovább viszik a
múlt üzenetét, értékeit. Hiába ugyanis a kidolgozott kiváló
tanmenet, ha a tanár nem tudja azt megszerettetni. Ernő
bácsi legnagyobb hagyatéka az, amit és ahogyan tanított. Az
egész lénye azt sugározta, hogy mindent csak szeretettel lehet csinálni, a kutatást és a tanítást is.

A Mester szerepe a legfontosabb. Egy olyan emberé, mint Barsi Ernő volt. Tőle tanulta
meg, hogy tanítókat tanítani különösen szép és nemes feladat. Olyan pedagógusokat
pályára állítani, akik aztán megfelelőképpen tovább viszik a múlt üzenetét, értékeit.
Hiába ugyanis a kidolgozott kiváló tanmenet, ha a tanár nem tudja azt megszerettetni.
Ernő bácsi legnagyobb hagyatéka az, amit és ahogyan tanított. Az egész lénye azt
sugározta, hogy mindent csak szeretettel lehet csinálni, a kutatást és a tanítást is.
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A tanárnő 1996-ban került vissza a tanítóképzőbe, ahol
kézművességet, a néprajz egyik ágát kezdte oktatni a Vizuális tanszéken – óraadó tanárként. Még gyesen és még
PhD-hallgatóként. Utóbbi képzés akkoriban kevesek kiváltsága volt, akkor ugyanis az egyetemek keresték meg a korábban, kitűnően végzett hallgatókat, hogy vegyenek részt
az induló új doktori képzésükben. Így lett Lanczendorfer
Zsuzsa a képző első PhD-s doktorandusz oktatója. Aztán
Idei Miklós a tanszékére hívta a néprajz más területeit is oktatni a művelődésszervező hallgatóknak – Ernő bácsi mellé,
aki még visszajárt közéjük nyugdíjasként.
– Igazán hálás vagyok a sorsnak, hogy magam is tanítók tanítója lehettem, mint Mesterem – fogalmaz, s Kiss Lajos szavait idézi: „vannak szívembörök, meg észembörök”, s nagyon
ritka, akiben mindkettő megvan.
Hiába a tudás, ha nincs mögötte szeretet, s hiába a lelkiség,
ha nem áll mögötte a tudás. Ernő bácsi ilyen volt, s ez mindannyiunk, személyesen Lanczendorfer Zsuzsa szerencséje
is. Bármerre megy a megyében, az országban, mindenütt
van egy-egy Barsi-tanítvány, ilyenkor elégedett szívvel állapíthatja meg, hogy van, aki képviseli az ügyet. Hiszen, ha
ismerjük, megéljük, továbbadjuk a hagyományainkat, akkor
van mire építenünk.
– Sok tantárgyat oktattam, oktatok, de legjobban a népi kultúra kincseit szeretem bemutatni – és nem csupán tanítói
pályára készülőknek. Nagyon örültem, hogy turizmus, rekreáció szakon is taníthattam a néprajz odatartozó részét (például népszokások, népi játékok, néptánc). Meggyőződésem,
hogy ez alap, az általános műveltség része. Ezért is nagy
öröm és pozitív visszaigazolás, amikor egy szabadon választott néprajzi témájú kurzusra több szakról is jönnek, mert
tudni szeretnék, hogy mondjuk, mit jelképez a rozmaring,
miért emelik át a menyasszonyt a küszöbön, mit jelent az a
szólás, hogy „tűn kezdi, ökrön végzi.”
Lanczendorfer Zsuzsanna állítja, hogy az általános iskolában, az alsó tagozatban különösen nagy jelentőségű, hogy
ez a tradíció megjelenjék. Móricz Zsigmond is megmondta, hogy „hétéves koromig több történt velem, mint utána
egész életemben” – idézi. Nagyon nem mindegy, hogy milyen útravalóval indul el az életbe a gyermek. A család mellett a tanító szerepe óriási. Nem egy, a tanító nénitől kapott
impulzus, élmény, később a felnőtt ember döntéseit pozitívan segítő erő lehet.
A néprajz mindent átitat. Erről több tanulmányt is írt. Az
ének nem tanítható például a népdal és a mögöttük lévő
népi ismeretek nélkül, de még a technika oktatását is segítheti az, hogy miként működött például a kendertörő, az
osztováta. De egyértelműen hiányos a történelem, magyar
irodalom tanítása (mondák, legendák) is a hagyományisme-

BORBÉLY KÁROLY:
METAMORFÓZIS, OLAJ,
VÁSZON, 150 X 80 CM

Apáczai Csere János a Magyar encyclopaediájában
ezt írta: „A’ tanittoban hogy tisztiben hasznoson
járhasson el, meg kivantatik. 1. Hogy tanittasahoz
illendő eletet ellyen ’s tanitvanyinak jo ’s ditseretes
peldát adjon. 2. Hogy elég tudos legyen. 3. Hogy
jo lelki ismerettel ’s Isteni felelemmel a’ mit tud, azt
masokkal közöllye. 4. Tanitvanyit mint attyok ugy
szeresse. 5. Tanittsa ököt vilagosson, röviden és
tellyességesen (tökelletessen)”.

ret nélkül – és hosszan, gyakorlatilag minden tantárgyra kiterjesztve lehet sorolni a példákat. Reneszánszát éli például
a gasztronómiában a régi szokásokon alapuló, helyi értékeket, ízeket őrző étel, illetve készítésmód (például aszalás,
savanyítás). Vagy éppen a gyógyításban lelhető fel az örökké
alkalmazható tudás. Egy méhcsípés jól kezelhető egyszerű ecetes vízzel, hacsak nem allergiás rá valaki. Mert orvos
nincs mindig kéznél, de ecet azért csaknem minden háztartásban ott van a polcon. A lázas gyermeknek nem minden
helyzetben tudunk lázcsillapító gyógyszert adni – de talán
akad egy pityóka, azaz krumpli a háznál, amit ha lereszelünk,
s a kezére tesszük, akkor az segíthet.
A lehetőséget meg kell adni – fogalmaz. Ha a fiatal megismerheti, akkor meg is szeretheti a hagyományait, s ha úgy
oktatják a néprajzot, akkor biztosan meg is fogja. Már nem
nagyon találkozhat klasszikus paraszti kultúrával sehol, de
annak elemeivel nap mint nap szembesülhet. Annyi mindent
lehet még ma is tanulni a falusi embertől, amit könyvekből
sokkal nehezebb, ha egyáltalán… Ezért szokott a tanárnő
terepgyakorlatokat is szervezni falvakba a diákjainak, hogy
lássák, mi mindent találhatnak még ott. Elvitte őket például
Felpécre bábaasszony rokonához, vagy éppen Ménfőcsanakra az Unger-kocsmába, ahol belép az ember egy családi
házba, s valójában egy kocsmamúzeumban találja magát...
De jártak vele hallgatói Csallóközben, Erdélyben is egy-egy
népszokást (dőrejárás, tőkehúzás) megismerni.
– Lássanak, s egyúttal kapjanak mintát arról is, hogy miként
lehet megszólítani a néniket-bácsikat. Példát, mert nekem
is hihetetlenül fontos volt annak idején, hogy Ernő bácsi
magával vitt és odaállított az előadásain énekelni, ahol
megszokhattam a szerepléssel járó izgalmat – de példát
láthattam arra is, hogy hogyan kérdez, hogyan veszi fel a
beszélgetés fonalát.
Ismét csak előkerült a Mester – derül maga is. Nagyon boldog, hogy tavaly felkérték a Barsi Ernő Bizottság elnöki tisztére, melynek feladata a hagyományőrző óvónők segítése
és elismerése Barsi-emlékéremmel. Örül annak, hogy a karukon működik az Ernő bácsi nevét viselő szakkollégium, s
hogy egy termet is elneveztek róla.
Lanczendorfer Zsuzsanna a kulturális mediáció mesterszaknak a szakfelelőse, ahol ugyancsak van néprajz, etnográfia a
sok más érdekes tantárgy mellett. Más népek, kisebbségek
tradícióit is érdemes megismerni, mert hasznosak, megszerethetők. Jókai Mór a béke tudományának tartotta a néprajzot, mivel megismertet másokkal és mások értékeivel is. Az
is érdekes – meséli –, hogy más népekre milyen nagy hatást
gyakorol a mi népi kultúránk, hiszen találkozott már Erdélyben japán néptáncoktatóval, aki – bármilyen abszurd is a
helyzet – „visszatanította” a helyieknek a saját táncaikat. Mi
pedig gyakran értetlenkedünk, hogy mi szükség a néprajzra…
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Ki érti ezt? Klebesberg Kuno mondta: „Az idegen nemzetek
négyzetre emelik kiválóságaikat, mi magyarok gyököt igyekszünk belőle vonni.” Ezt meg kellene tanulnunk tőlük. Becsüljük meg értékeinket, tehetségeinket! – mondta a tanárnő.
Maga is utalt rá, hogy sokat változott a világ. Valóban fontos-e még a hallgatóknak, a képzésben részt vevő fiataloknak e tudományág? Van-e kinek tovább adni a váltóbotot a
mai tanítók tanítójának? – vetem fel.
– Én úgy gondolom, és azt érzem – fogalmaz Lanczendorfer
Zsuzsanna –, hogy e tekintetben egyáltalán nem a diákokkal van a baj. Ha az értékeket – legyen az népi, vagy nem
népi – megismeri, megszereti. Amit nem ismerünk, azt nem
is szerethetjük meg. A pedagógus felelőssége az, hogy mit
ad át, mit tart értéknek, mit tart fontosnak, s azt hogyan közvetíti. A néprajzórák segítenek eligazodni a jelképeink rendszerében, megérteni szokásaink jelentését, értelmét. Hogy
mi a kovász, a csiripiszli vagy a must – hiszen sok hallgatómnak fogalma sincs arról, amikor ide érkezik, hogy miből
készül, amit eszik. Még túlélési stratégiákkal is foglalkozunk,
s volt, aki épp azt emelte ki, hogy most már tudja, hogy a
természetben „rekedve” esetleg miként lehet vizet nyernie,
milyen növényt ehet meg. A néprajz nem holt tudomány és
sosem lehet az. Örök, mert őseink tapasztalatait sűríti, sok
mindent, hasznos dolgot nyújthat a jövő embere számára
is. Biztonságot is adhat a tudás, ha mondjuk a mobil nem
működik, mert nincs térerő. Az oktatónak pedig meg kell
próbálni egyszerre „szívembörnek” és „észembörnek” lenni
– és élményszerűen átadni az ismereteket. Az utolsó közös
óráink egyikén a végzős hallgatóktól meg szoktam kérdezni
– név nélkül és így a visszakereshetőség vágya és a szankció
lehetősége nélkül –, hogy adott-e nekik valamit, amit tőlem,
vagy a tantárgytól kaptak. Nagyon pozitív visszajelzéseim
vannak. Ez dobogtatta meg a szívemet a legjobban: „Jobb,
értékesebb ember lettem a néprajzórák által.”
Ernő bácsinak van, vannak követői. De lát-e követőt Ernő bácsi talán leghűségesebb követője? – kérdezem.
Van tanítványa, aki itt végzett Győrben a tanítószakon és
Dániában lett később néprajzos. Idei történet az is, hogy
órát adott az ELTE-n, ahol népi balladákról szóló előadásra kérték fel, mert helyi, lokális balladákat kutat már vagy
húsz éve. A Dely Mári balladái című könyvében meg is jelentek ezek, s most írja a folytatását, illetve a Győri csuda
címmel jelenik majd meg egy péri ballada interdiszciplináris
(orvos-, fizika- és jogtörténet) hatásáról szóló könyve. Az
egyik előadása végén odament hozzá egy fiatal hölgy, aki
megszólította és elmondta, hogy Halásziból származik, s
mint fogalmazott: „azért lettem néprajzos, mert a tanárnőt
hallgathattam.” – Igen, ezek szerint vannak már néhányan,
akiket közreműködésemmel bájolt el a népi kultúra – fogalmazott Lanczendorfer Zsuzsanna.
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A LEGSZEBB ÓRÁK

ALIG VOLT HÉTESZTENDŐS, AMIKOR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELSŐS
BIZONYÍTVÁNYT KÉZHEZ KAPVA, ÉDESANYJÁNAK KIJELENTETTE: SZERETNE
OLYAN LENNI, MINT AZ ELSŐ TANÍTÓ NÉNIJE. VALÓSÁGGAL ELVARÁZSOLTA A
POZITÍV SZEMÉLYISÉGE, AHOGY A GYEREKEKKEL FOGLALKOZOTT, S MAGA A
TANÍTÁS IS, MELYNEK MINDEN SZÉPSÉGÉT EGY ÉV ALATT MEGTAPASZTALTA.
ELSŐS KISISKOLÁSKÉNT AZ ÉLMÉNYEKEN FELÜL MÁST IS KAPOTT:
ÚTMUTATÁST ARRA VONATKOZÓAN, HOGY HIVATÁSKÉNT VÁLASZTVA
HOGYAN LEHET A TANÍTÁST EGY ÉLETEN ÁT CSUPA MOSOLLYAL ÉS
MINDVÉGIG TELJES ODAADÁSSAL VÉGEZNI. MÉG IGAZGATÓKÉNT IS…
SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Ruppertné Hutás Kinga, a Széchenyi István Egyetemhez tartozó Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola igazgatója a
tanulmányait is ezen falak között kezdte. Jókor volt jó helyen.
Elsős tanító néniként ugyanis az a Kiss Jolán tanítgatta, aki
Îmiatt nem csupán az iskolát, de magát a tanítást is egy életre
megkedvelte. – Hihetetlen hatást gyakorolt rám. Bár csupán
egyetlen évig tanított, életem meghatározó személyisége
volt, akivel aztán élete utolsó napjáig tartottam a kapcsolatot.
Csupa mosoly volt mindig, aki a gyengébbeknek segített, míg

a jó tanulókat máshogy karolta fel. Szép indítása volt az életemnek, s neki köszönhetően lett szép a folytatás is, hiszen
miatta választottam hivatásként a tanítói pályát, valamint az
alsós korosztályt. Azok a legszebb órák, amikor gyerekek közt
vagyok, amire immáron három éve sajnos kevesebb lehetőségem akad – mondja a kicsik kedvelt Kinga nénije, aki több
mint negyed évszázadon át volt osztályfőnök, majd lett előbb
igazgatóhelyettes, 2017-től pedig igazgató. – Nagy dilemma
előtt álltam, amikor Földesi Péter felkért az intézményveze-

tésre, mert tudtam, hogy ez a tanítással és a gyerekekkel töltött idő rovására megy. A rektor azonban őszintén elmondta,
bár soha nem volt terve, hogy általános iskolája legyen, de
ha már így alakult, akkor viszont azt szeretné, ha az jól működne, s hogy ebben számít a vezetői közreműködésemre.
Azt mondta: csináljon olyan iskolát, amilyet szeretne. S bár
soha nem szerettem volna iskolaigazgató lenni, egy ilyen
felkérésre nem lehetett nemet mondani. Meggyőzött, hogy
így más módon, még jobban segíthetem az iskola fejlődését.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Földesi Péter által
ígért támogatást azóta is megkapjuk. Tavaly nyáron például
az egyetem által biztosított 140 millió forintból valósulhatott
meg iskolaépületünk felújítása, de a rektor abban is partner
volt, hogy bár törvényileg a szakvezetői órakedvezményt és a
havi pótlékot is megszüntették, státuszt bővítve biztosítja az
órakedvezményünket. Filep Bálint kancellárral együtt mindketten kíváncsiak ránk és az eredményeinkre – s nem maradnak el felénk a visszajelzések sem.
A visszajelzések említése után ugorjunk vissza egy kicsit az
időben. A gyakorlóiskola elvégzése után Hutás Kinga a Révai
Miklós Gimnáziumba járt, majd a győri tanítóképzőben folytatta tanulmányait. – A diploma megszerzése után napközis
tanítónak hívtak egykori általános iskolámba, ám mivel an�nyira tanítani akartam, elfogadtam a gyakorlati időszakomnak
helyet biztosító Radnóti Miklós Általános Iskolában kínált tanítói állást. Két évre rá, 1986-ban azonban már megvalósult
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a visszatérés, miután osztályfőnöknek hívtak a gyakorlóba.
Álmom vált ezzel valóra, hiszen a szakvezetői munka, a hallgatókkal való foglalkozás gyönyörű feladat. Ráadásul, szerintem a pályánk kiteljesedése, ha valaki azt is taníthatja, hogyan
kell tanítani. Erről igazgatóként sem tudok és nem is akarok
lemondani. A mai napig emlékezetes az első gyakorlós tanítói
évem, hiszen alig két-három évvel voltam idősebb azoknál a
hallgatóknál, akiket vezethettem. Közülük többen azóta is tanítanak, többek között éppen a mi iskolánkban…
Nosztalgiával idézi fel a csoportos tanítási gyakorlatokat, ahol
eleinte hallgatóként vett részt. – Rohanó világunkban ez az,
ami évtizedek alatt sem változott. Annak idején én is percre
ugyanolyan beosztással végeztem a feladatot, mint a jelenlegi tanítósok, s ugyanúgy a második tanévtől kezdve. A 10–12
személyes, műhelymunka jellegű, a tanmenethez igazodó feladat során az egész csoport ír óravázlatot, majd az egyikük
a gyakorlatban is bemutathatja tudását. Ezek ünnepi pillanatok, s nem csupán a leendő tanítók számára, de a gyerekeknek is. A kicsik is profitálhatnak abból, ha egy olyan tanórán
vehetnek részt, melyre egy lelkes fiatal hetekig készül.
Ha a tanítási gyakorlatok nem is változtak, az Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskola tulajdonosi körében történt módosulás. – Régebben az Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskola alá tartoztunk, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem fennhatósága alatt kerültünk. Pedagógusként akkoriban
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– talán a földrajzi távolságból adódóan – nem igazán éreztük
a fenntartó jelenlétét. Úgy is fogalmazhatok, hogy magunkra hagyatva nem éreztük magunkat fontosnak. Erről annak
idején az is árulkodott, hogy hosszú éveken át nem volt tisztasági festés, pláne nem felújítás. A Széchenyi-egyetemhez
tartozással szinte minden megváltozott. Az Apáczai-karral
is megszűnt az alárendeltségi viszonyunk, ahogy az is tény,
hogy a két intézmény között a mindennapi életünkben jelenleg harmonikus a munkakapcsolat.
Az összhang a gyakorlóiskolában is egyre jobb – legyen szó
a pedagógusok egymás közti, valamint a szülőkkel folytatott
kapcsolatáról. S ebben nagy szerepe van az igazgatónak, kinek
tevékenysége a közösségépítésben is tetten érhető. – Igyekszem a romantikus elképzeléseimet nem feladni, miközben
szinte naponta megtapasztalom, mennyire nagy kihívás egy
általános iskola vezetése – teszi hozzá, majd arról beszél, milyen újdonságokat vezetett be az eltelt három évben. – Az az
alap, hogy az igazgatói irodám mindig nyitva áll mindenki előtt.
A tanárkollégákkal a tanév során a hivatalos nevelőtestületi
értekezleteken felül két alkalommal kerekasztal-beszélgetést
tartunk, melyen kötetlenebb formában, őszintén tudjuk megbeszélni egymással az aktuális témákat. Minden nyáron egy
negyedórás négyszemközti megbeszélésen mindegyikükkel
külön is kiértékeljük az eltelt tanév történéseit, beszélünk az
érzéseikről, az elképzeléseikről, a terveikről. Ismét szervezünk
tantestületi kirándulást, melynek anyagi költségeit az egyetem
állja, de a csapatépítés érdekében például sárkányhajózáson
is részt vettünk. A szülőkkel való kapcsolattartásban is próbálunk előre lépni. Ennek érdekében rendszeresen részt veszek
a szülői választmány ülésein, ahol személyesen próbálok válaszolni a kérdésekre és reagálni a felvetett észrevételekre. Idén
immáron a harmadik szülő-tanár bál megszervezése vár rám,
amely nem kis próbatételt jelent. Viszont a mintegy másfélszáz
résztvevővel zajló rendezvény nem csupán a tanárok-szülők
közti kapcsolat ápolását szolgálja, a tombola bevételéből az
iskola is gazdagodik. Ennek köszönhetően újult meg például a
biológia-szertárunk, s lett kosárpalánk az iskolaudvaron.
A tanulói létszám tekintetében is sikerült az előrelépés. Három éve még csökkenőben volt, köszönhetően annak a minisztériumból eredő kijelentésnek, amely megkérdőjelezte a
gyakorlóiskolák létjogosultságát. S bár a tiltakozás hatására
az elképzelést elvetették, ám mivel a megszűnés veszélye
bekerült a köztudatba, ez egy ideig alacsonyabb beiskolázást
eredményezett. – Mostanra azonban már ismét elértük az
ideális létszámot. Sőt, idén már válogathattunk is a jelentkezők közül. Nem vagyunk körzetes iskola, nálunk kiemelten
tehetséggondozás folyik. Iskolánkban emelt szinten tanítjuk
az angol nyelvet a 3. osztálytól – heti öt órában. A 7. évfolyamon nyelvvizsgára történő felkészítő foglalkozást indítottunk.
Közben azt is finomítgatjuk, hogy miképpen lehet még eredményesebb a csoportban történő matematikaoktatás. Az
oktatói állományt tekintve is szerencsés helyzetben vagyunk
– folytatja az igazgatónő. – Az alsó tagozatban gyakorlatilag
válogathatunk az önéletrajzot beadott tanítók között. Ráadá-

sul, igyekszünk kihasználni azt a helyzeti előnyünket, hogy a
leendő tanítókat tanítjuk, így a hozzáállásukkal, elképzeléseikkel és a tudásukkal is tisztában vagyunk. Utóbbi kapcsán
sikerült felélesztenünk egy nagyjából két évtizede a feledés
homályába merült hagyományt: megversenyeztetjük a hallgatókat. Akik a végén fennmaradnak a rostán, azok jó eséllyel
állásra is számíthatnak. Ez kölcsönösen nyertes szituáció, hiszen nem csupán mi tudjuk pontosan, hogy a frissdiplomás
alkalmazásával pontosan mire számíthatunk, ő is tökéletesen
tisztában van azzal, hogy milyen környezetbe érkezik. Örömömre szolgál, hogy míg egy-két évtizede jórészt a papír
miatt jelentkeztek tanító szakra a hallgatók, manapság ugyan
kisebb a létszám, de közülük egyre többen tényleg tanítani
szeretnének. Én sem választanék másként most sem.

A névadó
Öveges Kálmán 1863-ban tanítócsalád gyermekeként
született Téten. Felmenői között több kiváló pedagógust
találhatunk, így aligha meglepő, hogy ő is ezt a hivatást
választotta. A betűvetéssel édesapja iskolájában, Téten
kezdett ismerkedni, innen eredeztethető a tanítói hivatás
szeretete is. A Skultéty László magán-fiúiskolájában
tartott győri iskolás évek után – mint korábban több
rokonának és édesapjának is – útja a győri tanítóképzőbe
vezetett: az előtte álló kiváló példák hatására ő is
a tanítói pályát választotta. Egyes források szerint
gönyűi segédtanítóskodás után 1881-ben tett tanítói
vizsgát jeles eredménnyel. Csanakfalun, Öttevényen volt
segédtanító, majd a Győrszigeti Állami Népiskolában,
ahol nagybátyja, Öveges László keze alatt a 60 fős első
osztályt tanította számtanra, olvasásra, írásra, beszéd- és
értelemgyakorlatra, valamint vallástanra.
A következő tanév végén dr. Zalka János megyés
püspök elrendelte a katolikus fiú tanítóképezde mellé
egy gyakorló iskolai osztály felállítását. Az 1893/94-es
tanévet a Káptalan domb 16. számú épületben a négy
évfolyamos képző mellett kezdte meg a szervezetileg
hozzá kapcsolódó, 6 osztályú, osztatlan gyakorlóiskola.
Az önálló gyakorlós osztály vezetésével Öveges Kálmánt
bízták meg, aki az egy osztályba összevont hat évfolyam
minden tárgyát ő tanította. Feladata volt a tanítójelöltek
felkészítése a pályára. Előadásokat, bemutatóórákat
tartott nekik, a jelöltek nála gyakorolták a tanítást. Ez
ugyanolyan rendszerben történt, mint ma: előkészítő
óra előzte meg a gyakorlati tanítást, majd bírálat
követte. A növendékeket megtanította a különböző
nyomtatványok, naplók vezetésére, kitöltésére, órarendés tantervkészítésre is.

A rektor őszintén elmondta, bár soha nem volt terve, hogy általános iskolája legyen,
de ha már így alakult, akkor viszont azt szeretné, ha az jól működne, s hogy ebben
számít a vezetői közreműködésemre. Azt mondta: csináljon olyan iskolát, amilyet
szeretne. S bár soha nem szerettem volna iskolaigazgató lenni, egy ilyen felkérésre
nem lehetett nemet mondani.

Az új szervezeti résszel bővült intézmény azonban már
nem fért el a régi falak között, ezért nekiláttak egy modern,
jól felszerelt, minden követelménynek megfelelő új iskola
felépítésének a mai Gárdonyi Géza és Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca, akkori nevén a Fáczán utca és Andrássy út
sarkán található telken. Ez a mai gyakorlóiskola épülete.
Az 1894/95-ös tanév már itt kezdődött a gyakorlóiskolai
osztály, s vele együtt Öveges Kálmán, a fiatal, lelkes és
céltudatos tanító számára. 1924-ig ő volt a gyakorlóiskola
első önálló tanítója, a tanítójelöltek gyakorlati képzésének
irányítója. Nagyon szeretett rajzot tanítani, gyakorlóiskolai
tanítóskodása mellett több mint három évtizedig
a győri I. fokú ipariskolában építőipari és fémipari
szakrajzot tanított. A képzősök művészeti képzésének
elmélyítésére önképző kört szervezett Munkácsy-kör
néven. „Rajzkirándulásokat” tartottak, ahol a szabadban,
természet után készítették a rajzokat, vázlatokat, az
elkészült művekből év végén kiállításokat rendeztek.
Szakmai-közéleti tevékenysége révén nemcsak mint
kiváló szakember, hivatásának élő igazi tanító szerzett
mindenütt elismerést, de nyitottságával, újító ötleteivel,
hivatástudatával méltán vált a tanítók példaképévé,
öregbítve az általa vezetett gyakorlóiskola jó hírét. 1904ben társszerzőként (Győrffy Jánossal) elkészítette a Földrajzi
előismeretek: Győr-vármegye és Győrváros rövid földrajza
c. munkáját, melyet Budapesten adtak ki. Megemlítendő Új
Kis Tükör című ötkötetes munkája, mely tulajdonképpen
egy ismeretterjesztő sorozat. 1905-ben az olvasástanítás
jobbítása érdekében Wiemen Béla nádorvárosi tanítóval
közösen tankönyvet jelentetett meg Hangutánzó magyar
ABC címmel. Könyvükben az akkor általános módszer
(silabizálás) helyett a hangutánzó-jelképes-fonomimikai
módszer mellett foglaltak állást. Ezzel jóval megelőzték
korukat, hiszen e korszerűnek tekintett módszert majd az
1925-ös tanterv fogja csak ajánlani. Ezen utóbbi tanterv
megjelenését követően Öveges Kálmán megújított formában
átdolgozva, korszerűsítve ismét kiadta ABC-s tankönyvét.
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A könyv átdolgozásában segítőtársa Pohárnok Jenő,
aki követte Övegest a gyakorlóiskola vezetői posztján.
Könyvük mellé 1926-ban a tankönyv használatát elősegítő
kézikönyvet is írt a tanítók munkájának hatékonyabbá tétele
érdekében. Még ugyanebben az évben olvasókönyvet ír az
elemi iskolák 3. és 4. osztályosai számára. S hogy mennyire
fogékony maradt Öveges Kálmán az újra, s mennyire
képes volt követni a változásokat idősebb korában is, arra
nagyszerű példa az, hogy később átdolgozta ABC-s könyvét
a zsinórírás követelményeinek megfelelően, s Új betűvetés
címen adták ki, a tanítójelöltek és a tanítók nagy örömére.
Ezen kívül írt tankönyvet az ismétlő iskolák, rajzfüzetet
pedig a nép- és ipariskolák számára. Munkásságát ismerve
elmondhatjuk, hogy a magyarországi tankönyvírás egyik
jelentős alakja. Működése alatt „Győr társadalmának
javarészét nevelte fel”.
Hetvenéves korában, 1934. március 24-én távozott végleg
az őt szerető és tisztelő tanítványok, pályatársak sorából.
1936-ban felállított síremléke a győri köztemető XXI.
parcellájában található. A síremlék felirata mindent elmond
róla az utókornak: „A magyar nemzetnevelés magvetője, a
katolikus tanítóság atyja.”
Emléke előtt tisztelegve, munkásságát elismerve 1998-ban
az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola határozatot
hozott az Öveges Kálmán Emlékérem adományozásáról,
hogy a hallgatók tanítóvá válásában vezető szerepet játszó,
gyakorlati pályafejlődésüket irányító vezetők munkáját
elismerje. 2004-ben, az iskolaépület fennállásának 110.
évfordulóján a gyakorlóiskola felvette Öveges Kálmán nevét.
Egy évre rá az iskola vezetése a gyakorlóiskolában dolgozó,
hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző pedagógusok
elismerésére Öveges Kálmán Gyakorlóiskoláért Díjat
alapított – ezzel is ápolva a kiváló pedagógus emlékét.
(Forrás: Dr. Varga József Öveges Kálmán emlékére című
könyve – Hazánk Kiadó, 2004)
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Hagyományos

ÉS MODERN
PIACKÉPES MŰVÉSZETI OKTATÁS

KUTATÁSI TERÜLETEM AZ EURÓPAI
SZELLEMI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ
EXPRESSZÍV, NAGY MÉRETŰ, FIGURÁLIS,
KOLORISTA, DE A SZUVERÉN „FESTŐI
ÍRÁS” KERETÉN BELÜL MARADÓ
ALKOTÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGE. CÉLOM A HOMOGÉN
FESTŐI KÖZEG MEGTEREMTÉSE,
AMELYBEN A VALÓSÁG PSZICHIKAIEMOCIONÁLIS KOMPLEXITÁSKÉNT
JELENTKEZIK A SZÍN, A FAKTÚRA, A
MÉRET, A MOZGÁS, AZ AKCIÓ SZUVERÉN
FESTŐI AUTOMATIZMUSÁVAL.
SZÖVEG: BALOGH ISTVÁN
művésztanár, Tanár- és Tanítóképző Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Hiszem, hogy az európai szintű, piacképes, hatékony művészeti oktatásnak két komponense van: a jó értelemben
vett európai és magyar, akadémikus hagyományokra épülő
manuális, gyakorlati képzés, s a legmodernebb digitális eszközök bekapcsolása az oktatás-nevelés folyamatába.
1991-től szerepelek hazai és nemzetközi, egyéni és csoportos kiállításokon, művésztelepeken. Egyik legjelentősebb az
„Expresszionisztikus tendenciák a kortárs Magyar művészetben 1980–2007” Danubiana Meulensteen Art Museumban rendezett 2007-es kiállítás, ahol beválasztottak azon
28 művész közé, akik a magyar művészetet reprezentálták.

Az európai szintű, piacképes,
hatékony művészeti oktatásnak két
komponense van: a jó értelemben
vett európai és magyar, akadémikus
hagyományokra épülő manuális,
gyakorlati képzés, s a legmodernebb
digitális eszközök bekapcsolása az
oktatás-nevelés folyamatába.

Műveim megtalálhatóak hazai és nemzetközi, köz- és magángyűjteményekben, intézményekben. Számos szakmai
kitüntetés birtokosa vagyok.
1997-től veszek részt a karon folyó digitális médiakommunikáció, számítógépes grafika, 3D-s képépítés-animáció,
fotómanipuláció, kiadványszerkesztés és más, a vizuális
kultúrához tartozó tárgyak oktatásában, a tananyagok megújításában, fejlesztésében. Aktívan közreműködtem a Digitális médiakommunikáció képzés kidolgozásában, elindításában és a Fotó OKJ-s képzésben.
Közös célunk az egyetem művészkollégáival, hogy szélesítsük a Művészeti Kar spektrumát új képzésekkel. Jelenleg is
dolgozunk a Képi ábrázolás szak elindításán.
Jelentős szerepet vállaltam a Művészeti Szakkollégium megszervezésében, beindításában. Részt veszek a foglalkozások,
pályázatok lebonyolításában, tematikák kidolgozásában, kiállítások, alkotótáborok rendezésében. Alapító tagja vagyok az
M5 Galéria és Szalonnak. Célunk a régió művészeti, kulturális,
oktatási és gazdasági szereplői összefogásának megteremtése, közös rendezvények, projektek, kiállítások szervezése, lehetséges szponzorok megszólítása. Részt veszek a hallgatók
esztétikai-művészeti nevelésében, képességfejlesztésében,
tehetséggondozásában. Tanítványaim közül sokan tettek sikeres felvételi vizsgát művészeti felsőoktatási intézményekben, vagy helyezkedtek el a szakterületen, többek között
Magyarországon, Dániában, Franciaországban, Belgiumban,
Nagy-Britanniában és Bécsben (festészet, film, animáció, számítógépes grafika, fotó, díszlettervezés, divattervezés, képregényrajzolás stb.) tanulmányaik befejezése után. Számos
szakdolgozatot konzultáltam és készítettem fel hallgatót Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra.
A jövőben feltételezhetően a kar bővülni fog további képzésekkel, mint például a tanárképzés. Az oktatásban megjelenik vagy dominánsabb lesz a VR, a 3D, a robotika és az
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BALOGH ISTVÁN:
HILAEIRA ÉS PHOIBÉ
TÖRTÉNETE 260 X 200 CM
OLAJ, VÁSZON 2005

okos eszközök használata. Nagyobb hangsúly kerül az idegen-nyelvű oktatásra, a külföldi hallgatók bevonására és eltolódás várható a kiscsoportos képzés felé.
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Konferencia, mint

MÉRFÖLDKŐ
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

HÁROM ÉVE ÉRKEZTEM AZ APÁCZAI-KARRA, NYELVÉSZ VÉGZETTSÉGGEL.
TAVALY KÉRTEK FEL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS
DÉKÁNHELYETTESI FELADAT ELLÁTÁSÁRA, MELYET MEGTISZTELTETÉSNEK
ÉRZEK ÉS ÖRÖMMEL VÁLLALTAM. A KÖZÖS MUNKÁT A DÉKÁNNAL ÉS A
DÉKÁNHELYETTESEKKEL JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEMZI, A KOLLÉGÁKTÓL PEDIG
SOK SEGÍTSÉGET KAPOK A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSHEZ.
SZÖVEG: DR. BARANYINÉ DR. KÓCZY JUDIT
nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes, egyetemi docens, Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

A karon kiemelten fontosnak tartom azt, hogy több módon
is bekapcsolódjunk az egyetem nemzetközi nyitási folyamatába, amely az egyetemi élet egyik meghatározó eleme.
Feladatomat a következő területek továbbfejlesztésében
látom: a kar nemzetközi kapcsolatainak bővítése, az idegen
nyelvű oktatás kiterjesztése, a tudományszervezés élénkítése nemzetközi kontextusban, és a nemzetközi publikációs
tevékenység serkentése.

a hallgatóink és oktatóink számára is a szakterületükön
való kiutazást. Kollégáim segítségével a partnerintézményeink számának növelését is elkezdtük: eddig 5 új kapcsolat létesült, 2 pedig folyamatban van. Elkötelezett vagyok a
határon túli intézményekkel való kapcsolatok szorosabbra
fűzése iránt is, amelynek jó alapja a „Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” című alprojektben részt vevő intézményekkel való kapcsolat.

Fontos a vendégoktatói és a hallgatói mobilitás élénkítése, hiszen ez mind a szakmai, mind a nyelvtudás területén
hasznos a számunkra. Az elmúlt évben több vendégprofesszor látogatott hozzánk, tudományos előadást vagy
nyitott órát tartottak. Idén pedig pályázat keretében sikerült meghívnunk Barbara Lewandowska-Tomaszczik
nyelvészprofesszort, aki több élménydús előadást tartott
hallgatók és oktatók számára. Emellett célom azon partner
intézmény-kapcsolatok bővítése is, melyek lehetővé teszik

Büszkék vagyunk az angol nyelvű International relations
szakra, amely sikeresen működik – több kolléga közreműködésének hála. A jövőben több szakot szeretnénk elindítani angol nyelven, így kiegészítve az egyetem kínálatát humán-társadalomtudományi szakokkal is. Célunk az itt tanuló
külföldi hallgatók mind jobb bevonása is a kari életbe.
Több oktató kolléga jelenleg is részt vesz nemzetközi projektekben, amely nagy érték a kar számára. A kar nemzetkö-

zi publikációs tevékenységének elősegítésére fontos pillér
a kutatásmódszertani ismeretek bővítése is, a tudományos
munka nemzetközi kontextusba helyezésének értékelése. Ennek előremozdítására olyan egyetemi tanár előadó
meghívását tervezem, aki kutatásmódszertani előadással
és konzultációval segíti az érdeklődő kollegák nemzetközi
tudományos tevékenységét. Hosszú távon mindez a kari
oktatók tudományos fejlődését és előrelépését segíti.
Az egyetemi élet egyik legrangosabb eseménye a nemzetközi konferencia, amely a kar és az egyetem számára számos előnnyel bír. Az Apáczai-kar számos oktatójával együtt
szervezzük a 2020. június 17–19. között rendezendő The
Third Cultural Linguistics Conference-t, melynek témája a
nyelv-kultúra-kogníció összefüggéseinek vizsgálata. Mind a
plenáris előadók, mind a résztvevők a világ számos országából érkeznek, így hiszem, hogy ez a kar tudományos megítélésében mérföldkőnek tekinthető.
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Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy
több módon is bekapcsolódjunk
az egyetem nemzetközi nyitási
folyamatába, amely az egyetemi élet
egyik meghatározó eleme.
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Jövőkép

STABIL
HÁTTÉRREL
HALLGATÓKKAL A HALLGATÓKÉRT
A JÖVŐ ÉVBEN LESZ HÚSZ ÉVE,
HOGY KAPCSOLATBA KERÜLTEM
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS KARRAL.
A DEBRECENI EGYETEMEN A FŐ
SZAKOM, A PSZICHOLÓGIA MELLETT
A TANÁRSZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TANÍTÁSI GYAKORLATOMAT AZ
AKKORI SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANSZÉK
VEZETŐJÉNEK, DR. FEHÉR IRÉNNEK
AZ IRÁNYÍTÁSA ALATT VÉGEZTEM. AZ
ELTELT IDŐBEN SZÁMOS VÁLTOZÁST
ÉLTEM MEG A KAR KÖTELÉKÉBEN,
MIKÖZBEN HALADTAM ELŐRE
OKTATÓI ÉS KUTATÓI PÁLYÁMON.
SZÖVEG: DR. BENYÁK ANIKÓ
tanszékvezető egyetemi docens, Tanár- és Tanítóképző Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Mindig azok a kutatások töltöttek el a legnagyobb örömmel,
amelyekbe a hallgatókat is be tudtam vonni választható tantárgyak keretében. Ebből kiemelkedett az a négy évig tartó adatgyűjtés, amit különböző hallgatói csoportokkal valósítottunk
meg, s hat győri általános iskola alsó tagozatára járó, a hiper
aktivitás jeleit mutató gyermekek vizsgálatának eredményeit
foglalta össze. Első osztályban megtörtént a hiperaktivitás
tüneteinek, az alap kultúrtechnikák elsajátításához szükséges
pszichés alapfunkciók szintjének felmérése, illetve az anamnesztikus adatok gyűjtése. Harmadik osztályban ugyanezen

Hallgatócentrikusan dolgozunk, az
adott hivatásra való felkészítés áll
minden tevékenységünk fókuszában.
Nem kizárólag ismereteket közvetítünk
az egyes tantárgyak keretében,
nemcsak – szakmaiatlan kifejezéssel
élve – „leadjuk az anyagot”, hanem
tanítókat és tanárokat képzünk attól
a pillanattól kezdve, hogy hallgatóink
átlépik az egyetem kapuját.

gyermekek társas helyzetéről, szociális készségeikre vonatkozó önértékelésükről alkottunk képet. Amikorra a gyermekek
negyedik osztályosok lettek, az osztályzatokban megmutatkozott tanulmányi eredményeiket, a tünetek fennállását vizsgáltuk meg, valamint helyt adtunk a pedagógusok szóban kifejtett,
részletesebb vélekedésének is az érintettekről. Később kötődéskutatásokkal egészítettük ki az említett területeket.
Megítélésem szerint a legfontosabb érték, aminek megtartásához kollégáimmal a Tanár- és Tanítóképző Tanszéken,
de az egész karon ragaszkodunk, hogy hallgatócentrikusan
dolgozunk, az adott hivatásra való felkészítés áll minden
tevékenységünk fókuszában. Nem kizárólag ismereteket
közvetítünk az egyes tantárgyak keretében, nemcsak – szakmaiatlan kifejezéssel élve – „leadjuk az anyagot”, hanem tanítókat és tanárokat képzünk attól a pillanattól kezdve, hogy
hallgatóink átlépik az egyetem kapuját. Ebben a szellemben
járulunk hozzá az egyetem megtartóképességéhez, a hallgatói lemorzsolódás csökkentéséhez a hét széchenyis egyetemi karon szeptemberben elindított szakmentori rendszer
működtetésével, a tartalmi elemek kimunkálásával, a szakmentorok munkájának koordinálásával.
Bízunk benne és sokat teszünk érte, hogy stabil egyetemi
háttere legyen majd a jövőben is tanszékünkön a partnerintézményeinkkel megvalósuló, szerteágazó tevékenységeknek
– az erdő- és környezetpedagógiai programoknak, a szakmentori feladatok ellátásának, a tanodákkal való együttműködésnek. Tehetségpontként jövőképünk a tehetséges gyermekek
és hallgatók felkarolása, a módszertani megújulás jegyében a
virtuális terek oktatásban való felhasználása, művésztanáraink jóvoltából a műalkotások létrehozása és közreadása, a tanítóként dolgozó kollégák további műveltségi területeken való
továbbképzésének biztosítása, a közismereti tantárgyakat oktató tanárok képzésének elindítása az angol–informatika szakpárral. Mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy hallgatóink is
tevékeny részesei legyenek a legtöbb folyamatnak.
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BALOGH ISTVÁN:
LAKHESIS 189 X 155 CM
OLAJ, VÁSZON 2001
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Elismerés

SZAKMÁTÓL,
SZÜLŐKTŐL
AKI JÓL VÉGZI FELADATÁT

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN 1981-BEN VÉGEZTEM
NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJASKÉNT, NÉPMŰVELÉS–MAGYAR SZAKOS TANÁRKÉNT.
HIVATÁSOMRÓL A KÖVETKEZŐKET VALLOM: „NEM AZ A MESTER, AKI MEGTANÍT
VALAMIRE, HANEM, AKI MEGIHLETI A TANÍTVÁNYT, HOGY LEGJOBB TUDÁSÁT
LATBA VETVE FÖLFEDEZZE AZT, AMIT MÁR EDDIG IS TUDOTT.”
SZÖVEG: BODÓ VERONIKA
szaktanár, Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Az eltelt évtizedek során folyamatosan képeztem magam. Elvégeztem a pedagógusok intenzív továbbképzését magyar nyelvés irodalomból, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola nyelv- és beszédfejlesztő szakát, számos akkreditált
pedagógus továbbképzést például a Logopédiai és Pedagógiai
Napok keretében, osztályfőnöki életvezetési képzést, a megyei
pedagógiai intézet szervezésében a „Tanulásirányítás mesterfokon” elnevezésű tanfolyamot, továbbá az Egyéni fejlesztő
programok a tehetséggondozásban elnevezésű képzést.
Közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát is szereztem
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
2001-től a Magyar és Nemzetközi Olvasástársaság RWCT-s
nemzetközi trénere vagyok. Ezt a kritikai gondolkodást fejlesztő, kooperatív technikákat felvonultató tárgyat több
féléven keresztül tanítottam is az Apáczai-főiskola magyar
szakos hallgatóinak. A Csokonai-díjas Győri Előadóművész
Stúdió alapító tagja vagyok – Kazinczy-érmes, Radnóti- és
Magiszter-díjas versmondóként.

Megszerzett ismereteimet tanítási órákon, a hallgatókkal való
szakvezetői tevékenységben, kollégák megyei és országos
továbbképzésein, konferenciákon adtam tovább. Szakmai
folyóiratokban jelentek meg módszertani írásaim, de szívesen vállaltam feladatot óraadó tanárként is az Apáczai-karon,
vagy az Apáczai Napok Gyakorlós Szekcióin előadóként.
Kis tanítványaimmal nyelvtan-, irodalom-, vers- és prózamondó versenyeken számos alkalommal értünk el városi,
megyei, országos kiemelkedő eredményt, melyekről oklevelek és újságcikkek, televíziós felvételek is tanúskodnak. Külön említést érdemel, hogy két ízben az országos döntőben
Arany Kazinczy-jelvényt kaptak általános iskolai kategóriában felkészített diákjaim! A főiskolai VMT-s (Vizuális Művészeti Terület) magyar szakos hallgatóim pedig többször az
országos tanítói versenyek díjazottjai lettek.
1990-ben Glatz Ferenc művelődési miniszter dicsérő oklevelét, 1996-ban pedig Győr Város Ezüst emlékérmét

Személyes sikerként élem meg,
hogy diákjaim szülei is hálásak a
tanulók életre szóló élményeiért,
melyeket gyermekeik a versenyek
és a felkészítések során átéltek.
Az iskolából kikerülve több
tanítványom követett már a pályán
hasonló útra térve, s viszik tovább a
tőlem kapott értékeket.

vehettem át az indoklás szerint: kimagasló pedagógiai és
nevelő munkámért.
2011-ben legkisebb szakmai közösségem, a tantestület véleménye alapján szakvezetői munkámért Öveges Kálmán
Emlékérmet adományozott dr. Cseh Sándor dékán. 2013ban dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárától kaptam meg a megtisztelő BONIS
BONA Díjat „Kiváló versenyfelkészítő” kategóriában. Szakmai ajánlóim kiemelték tehetséggondozó munkámból az
anyanyelv ápolásáért végzett sokoldalú felkészítő tevékenységemet, a tanításhoz való magas minőségben, alázattal és
szeretettel való hozzáállásomat. Külön hangsúlyozták, hogy
példaadásom több korosztály számára is iránymutató évtizedek óta, hisz az általános iskolásokon túl a tanítójelöltek
is profitálhatnak abból: miként kell a jövő nemzedékével hatékonyan foglalkozni, újfajta tanulásszervezéssel, kooperatív
eljárásokkal dolgozni, hogyan kell őket felkészíteni, versenyeket szervezni és lebonyolítani. Személyes sikerként élem
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meg, hogy diákjaim szülei is hálásak a tanulók életre szóló
élményeiért, melyeket gyermekeik a versenyek és a felkészítések során átéltek. Az iskolából kikerülve több tanítványom
követett már a pályán hasonló útra térve, s viszik tovább a
tőlem kapott értékeket. Ha osztályfőnökként, szakvezetőként, magánemberként kérdeznek tevékenységeimről, legszívesebben Martin Luther King szavaival válaszolok:
„Bármi legyen is a feladatod az életben, végezd tökéletesen!
Az embernek olyan jól kell ellátnia a munkáját, hogy az élők,
a holtak és a még meg sem születettek sem végezhetnék
különben. Ha az jutott osztályrészedül, hogy utcaseprő légy,
úgy seperd az utcát, ahogy Michelangelo képeket festett,
ahogy Beethoven zenét szerzett. Úgy seperd az utcát, hogy
az ég és a föld minden serege megálljon, és ezt mondja: itt
élt egy derék utcaseprő, aki jól végezte a dolgát.”
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A tanítás is

MŰVÉSZET
A LÉLEKFORMÁLÁS MESTEREI

BORBÉLY KÁROLY:
SZENT 1, AKRIL, FA,
25 X 8 CM

A MŰVÉSZET A LÉLEKFORMÁLÁS
ESZKÖZE ÉS MÓDSZERE IS
SZÁMOMRA, AMELY EGYARÁNT ALAKÍT
TOVÁBB TANÁRT ÉS TANÍTVÁNYT,
AHOGY A „MŰ” AZ EMBERT.
SZÖVEG: DR. BORBÉLY KÁROLY
mesteroktató, Tanár- és Tanítóképző Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Alkotás és nevelés egysége értelmezi, jellemzi szakmai, pedagógiai alapelveimet, amint a művészi és pedagógusi alkotómunka kettős egysége jelent számomra folyamatot és célt is
egyben. A lélekformálás legfőbb eszköze pedig a szépség, hiszen a pozitív esztétikai minőségek képesek helyes értékirányba hangolni a személyiséget és az élet nagy kérdésfeltevéseire olyan válaszokat adni, amelyek rövid és hosszú távon is az
emberi alapértékek megtartását szolgálják. Hitem szerint az
én tanítványaim ezt viszik magukkal útravalóul, mint egy megbízható iránytűt, amely mindig és mindenhol segít eligazodni.
Mert a művészetre marad végül az a feladat, hogy ebben a félrecsúszott értékrendű világban tovább vigye a tisztaság, a tisztesség és a tisztelet minőségeit, s megmutassa igazi helyüket.
A művészet: rátalálás. Villanásnyi megvilágosodása annak,
mik vagyunk és megsejtése annak, hová megyünk. A rátalálások, megvilágosodások, igazságkeresések küzdelmének
fényes emlékművei szegélyezik a művész útját. Soraik példája az életet modellezi.
A tanítás-nevelés: művészet. Olyan alkotó tevékenység,
amelyben a világ legérzékenyebb anyagát, a lelket formáljuk,
amelyen minden rezdülés életfogytig tartó nyomot hagy.
Ennek a felelősségét vállalja, aki tanítani, nevelni fog. Azt
kínálom a hallgatóknak: biztonsággal felkészítem őket arra,
hogy e szép hivatást mesterként művelhessék.
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BÁTORÍTÓ
GYAKORLATOK

SZERVEZI A KAR TUDOMÁNYOSKUTATÁSI ÉLETÉT

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN 2009-TŐL OKTATOK, 2011 ÓTA VEZETEM,
KOORDINÁLOM A SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK ÉS SZOCIOLÓGIA TANSZÉKET.
2014-BEN HABILITÁLTAM, 2017-TŐL A KAR TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI
ÜGYEKÉRT FELELŐS DÉKÁNHELYETTESE LETTEM.
SZÖVEG: DR. CSIZMADIA ZOLTÁN
tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola törzstagja és témavezetője vagyok. 2000–2016 között a Magyar
Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének
tudományos munkatársa voltam. Kutatói munkám, érdeklődésem középpontjában a szociológia és a regionális tudomány területén mozogva a hálózatok, az együttműködések,
az innovációk összefüggései állnak. Jelenleg technológia és
társadalom, gépek és emberek új viszonyainak posztszocialitáson belüli kutatásával foglalkozom.

Tanszékünk működésében kiemelten fontos a képzésfejlesztés (új szakok beindítása: közösségi és civil tanulmányok,
szociológia), az új képzési formák meghonosítása (duális
képzés), a folyamatos projekt- és kutatómunka (győri ipari
körzet, helyi esélyegyenlőségi program, idősügyi koncepció,
antiszegregáció, területfejlesztési koncepciók, autonóm járművek gazdasági-társadalmi hatásai), valamint a külső társadalmi felelősségvállalás erősítése (segítünk az időseknek
program, önkéntes segítő gyakorlatok szervezése, adományozási akciók, esélyegyenlőség).

Az általam vezetett szakmai csapat a társadalomtudományi
képzési területen felel a szociális munka, a szociálpedagógia, a szociológia alapszakokért, a közösségi és civil tanulmányok mesterszakért. Szakmai tevékenységem mottója
egyben alapvető értékrendemet is kifejezi: „az oktatási és
kutatási gyakorlat szervezésének a kreativitást, a felfedezést, a függetlenséget és a kooperatív munkát kell bátorítania” (Noam Chomsky).

Dékánhelyettesként a kar tudományos-kutatási életének szervezése a feladatom, s vezetőtársaimmal együttműködve egyre
nagyobb hangsúlyt kap az évente megrendezendő kari tudományos konferencia fejlesztése, a kutatási eredmények láthatóvá tétele (hírlevél), új szakmai rendezvények támogatása
(könyvbemutatók, workshopok), a kollégák tudományos előmenetelének ösztönzése (PhD-védések, habilitációk stb.), valamint a hazai és a nemzetközi publikációs aktivitás élénkítése.

A társadalomtudományi képzések
jelenlegi helyzetében a relatíve kis
létszámú évfolyamok alkalmasak
a hallgatóközpontú képzések
megvalósítására. Ez tekinthető
egyetemünk ilyen profilú
képzéseinek egyik specifikus
előnyének és értékének.

A társadalomtudományi képzések jelenlegi helyzetében
a relatíve kis létszámú évfolyamok alkalmasak a hallgatóközpontú képzések megvalósítására. Ez tekinthető egyetemünk ilyen profilú képzéseinek egyik specifikus előnyének
és értékének. A jövő sikeres és versenyképes oktatásának a
feltételeit az alábbiakban látom: gyakorlati orientáció, rendszerszemléletű, holisztikus megközelítés, tartalmi sokszínűség, tapasztalati-projekt alapú interaktív egyéni és csoportos tanítási-tanulási mechanizmusok, a rejtett tudáskincs
gondozása, a legújabb tudományos-kutatási eredmények
beépítése, készség- és önismeret-fejlesztés, aktív és proaktív mentalitás kialakítása. Rövidebb távú céljaim között
szerepel az angol nyelvű szociológiai képzés elindítása, egy
kari tudományos folyóirat lehetőségének feltérképezése.
Középtávon kiemelten fontos feladatnak tekintem a karhoz
kötődő társadalomtudományi doktori iskola megteremtésének feltételein való munkálkodást.
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TÁRGYAIM A BIOLÓGIA,
KÖRNYEZETVÉDELEM,
KÖRNYEZETISMERET
SZAKMÓDSZERTAN, AZ EGÉSZSÉGÉS FENNTARTHATÓSÁGRA
NEVELÉS TÉMÁIT FEDIK.
ELSŐSORBAN A TANÍTÓ SZAKON,
IDŐNKÉNT ANGOLUL – MINT
PÉLDÁUL EBBEN A FÉLÉVBEN A
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
KÜLFÖLDI HALLGATÓIVAL.
Szöveg: DR. HALBRITTER ANDRÁS
tanszékvezető egyetemi docens,
Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Apáczai

NYOMDOKAIN
MENTORÁLÓ LÉGKÖR

Hallgatóimmal újraélesztettük a 135 éve alakult, majd megszűnt tanítónőképzős iskolakertet, s Magyarországon elsőként hoztuk vissza a tantervbe az iskolakerti oktatásra történő felkészítést. Hallgatóim és a Ruppertné Hutás Kingával,
az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola igazgatójával
közös gyakorlós szakkörünk használja a kertet a változatos
oktató-nevelő lehetőségekkel, de kertünk akadálymentesített részén szociális, terápiás és érzékenyítő foglalkozásokat
is előkészítünk. Több volt hallgatóm már iskolakertet vezet.
Részt veszek a hazai iskolakert-hálózat koordinálásában, az
iskolakerti országos felmérésben, továbbá az Országos Iskolakert-fejlesztési Programban – utóbbiban 50 iskolakert
kialakításában és fejlesztésében tervezéssel, mentorálással, képzéssel. Munkatársaim, hallgatóim és támogatóink
együttműködésével saját iskolakertünk is gazdagodik.

Oktatóként hidat kell építenünk az
előadóterem és a köznevelés között,
annak jó gyakorlatait megmutatva,
s támaszt adva a pályán lévőknek
tudásátadással, továbbképzéssel,
műhelymunkákkal. Ezeket, a
szakkollégiumi tehetséggondozást és
a nemzetközi térben való megjelenés
erősítését tartom fő feladatunknak a
következő években.

A 2017. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezőtitkári munkájáért a rektori dicséret mellett az Országos
Tudományos Diákköri Tanács is elismert a Kiváló TDK-szervező díjjal. Kezdeményezője voltam az első nagy egyetemi „zöldítési projektnek”, a Zöld OTDK-nak, mikor a négy egyetemi
OTDK-szekció közös arculata és üzenete a környezetbarát
rendezvényszervezésen alapult. Leginkább az tölt el büszkeséggel, hogy öt széchenyis kar oktatóival és hallgatóinkkal
mutattuk meg, hogy tudunk szervezetten, országos elismertséget kivívva dolgozni, mindezt a csatlakozás „energiaigényes”
időszakában. Bizonyítva az integráció sikerességét a hazai
felsőoktatás iránt érdeklődőknek. Alig három hónapja voltam
oktatási dékánhelyettes a csatlakozási folyamat kezdetén, de
sikerült számos nehéz tanulmányi és személyi ügyet megoldanunk, amiért a kari Hallgatói Önkormányzattól másodszor
is elnyertem az „Oktató a Hallgatókért” díjat.
Tanszékemen és más kollégákkal azon dolgozunk, hogy a
reál tantárgyak tanításának és megszerettetésének a biztos
elméleti és gyakorlati alapjai mellett a szakmai élet különböző helyzeteire is felkészítsük hallgatóinkat: kirándulás
szervezésére, tanulmányi versenyeztetésre, pályázatírásra,
iskolai elsősegélynyújtásra, a tanulási környezet és az informális tanulás lehetőségeit is kihasználva. Az egyetem lényegéhez tartozik az is, hogy hallgatóinkat bevonjuk az egyetemen zajló szakmai és kulturális életbe, rendezvényekbe,
külső kapcsolati hálóba. Oktatóként hidat kell építenünk
az előadóterem és a köznevelés között, annak jó gyakorlatait megmutatva, s támaszt adva a pályán lévőknek tudás
átadással, továbbképzéssel, műhelymunkákkal. Ezeket, a
szakkollégiumi tehetséggondozást és a nemzetközi térben
való megjelenés erősítését tartom fő feladatunknak a következő években. Közben pedig őriznünk kell a kar hagyományos, segítő, odafigyelő, mentoráló légkörét, hogy senki
se érezhesse magát „csupán egy neptun-kódnak”, hanem
idővel munkatársunkká váljon Apáczai nyomdokain.
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MARKÁNSAN
KÉPVISELIK
A SZAKMA MÁSSÁGÁT

GYÓGYPEDAGÓGIA

ÖT ÉVVEL EZELŐTT FOGADTAM EL A FELKÉRÉST AZ AKKORI KARI VEZETÉSTŐL
A GYÓGYPEDAGÓGIA TANSZÉK VEZETÉSÉRE ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPSZAK
SZAKFELELŐSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA. MÁR AZ ELSŐ LÁTOGATÁSOM
ALKALMÁVAL ELVARÁZSOLT A VÁROS, S NEM UTOLSÓSORBAN AZ APÁCZAIKAR ÉPÜLETE. EZT MEGELŐZŐEN 15 ÉVIG TANÍTOTTAM AZ ORSZÁG MÁSIK
FELÉN A TANÁRKÉPZÉSBEN, A TANÍTÓKÉPZÉSBEN PEDIG GYÓGYPEDAGÓGIÁT IS.
BÁR NEM SZÁMÍTOTTAM KEZDŐNEK A PÁLYÁN, MÉGIS NAGY IZGALOMMAL ÉS
VEGYES VÁRAKOZÁSSAL LÁTTAM NEKI A FELADATNAK.
SZÖVEG: DR. JÁSZI ÉVA
tanszékvezető egyetemi docens, Gyógypedagógia Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

A gyógypedagógia szakon két szakirány volt választható a
hallgatók számára: logopédia és tanulásban akadályozottak
pedagógiája. Az ehhez kapcsolódó oktatási feladatok ellátására pedig az intézeti tanszéken csak két főállású oktató állt
rendelkezésre, akik közül csupán az egyiknek volt szakirányú végzettsége.
A vezetői munkámban legfontosabbnak a tanszék „újraépítését” tartottam, emellett egy országosan is elfogadott, korszerű
képzési koncepció kialakítását céloztam meg. Azóta az oktatói
állomány folyamatosan gyarapodott, de az örvendetesen magas hallgatói létszám ellátásához még mindig csupán heten
oktatunk főállásban, emellett 12–15 óraadó segíti munkánkat.
Jelenleg a gyógypedagógia szakon 638 hallgató tanul, ezzel felzárkóztunk az egyetem legnagyobb szakjaihoz, s az Apáczai-kar

hallgatóinak többsége is gyógypedagógia szakon tanul. Az óraadó oktatók egy része a városban elismert, több évtizede a
napi gyógypedagógiai gyakorlatban is tevékenykedő pedagógus, másik részük lelkes, fiatal, doktori tanulmányokat folytató,
de szakmai gyakorlattal is rendelkező kolléga. Az utóbbi években sikerült azt elérni, hogy az óraadók kötődnek a tanszékhez
és a képzéshez, szinte mindnyájan több tantárgy oktatásába,
emellett egyéb tanszéki tevékenységekbe is bevonhatók.
Szakmai/vezetői hitvallásom egyik legfontosabb gondolata
az, hogy az tud hitelesen átadni ismereteket, aki saját maga
is átélte, a napi gyakorlatban is megtapasztalta azokat. A
gyógypedagógus-szakma mindenképpen hivatás, amihez a
szükséges elméleti háttér elsajátítása mellett a gyakorlatban
alkalmazott tudást is át kell adnunk a hallgatóknak.

integrációjukhoz. A végzett hallgatók másodsorban a választott szakirányukon – logopédia vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája – szakszerű segítséget nyújtanak
a különböző fogyatékos népességcsoportoknak, komplex
gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt
és rehabilitációt végeznek.
Azt gondolom, ez a szemléletváltás már lezajlott a képzésünkben, ugyanakkor egyre markánsabban tudjuk képviselni a gyógypedagógus-szakma „másságát” is a karon belül.
Mindenképpen változást jelentett ez az utóbbi években a
kar életében is, de napjainkra egy jól funkcionáló, a kompetenciahatárokat tiszteletben tartó együttműködés jött létre
a tanítóképzésben oktató kollégákkal is, melynek eredményeként a gyógypedagógusok képzésében kamatoztatni
tudjuk a rendelkezésre álló többségi pedagógiai és a gyógypedagógiai professziót egyaránt.
Újításként két éve bevezettük a szakra jelentkezők esetében
az alkalmassági vizsgát, ahol kötetlen motivációs beszélgetés és célzott feladatok keretében törekszünk kizárni a valamilyen okból alkalmatlannak bizonyuló jelölteket. Ebben
a munkánkban nagy segítséget kaptunk a város gyakorló
gyógypedagógusaitól is.
A gyógypedagógia szak, a gyógypedagógus-hallgatók egyre
több helyszínen, egyetemi rendezvényen is képviseltetik magukat, elsősorban a fogyatékosságok iránti érzékenyítés területén. Több olyan kari programot szervezünk – immár több
éve rendszeresen az őszi félévben –, ahol nem csupán a tanszék hallgatói, hanem más egyetemi polgárok is betekintést
nyerhetnek a gyógypedagógiai tevékenységek kevéssé ismert
területeibe is, például állatasszisztált terápiák, cirkuszpedagógia, zeneterápia stb. A tavaszi félévben hasonló célból, a
nevezetesebb gyógypedagógiai évfordulók, jeles napok alkalmából ismert hazai vagy külföldi előadókat hívunk.

A képzés ilyen szellemiségű átalakítására kiváló lehetőséget kaptunk a 2017-es új mintatanterv kidolgozásával.
Ennek következménye egy jól strukturált, a hallgatók számára is könnyen követhető, ugyanakkor a gyógypedagógiai tradíciót megőrző képzés lett, melynek hozadékát a következő tanévben már mérni is tudjuk. Munkatársaimmal
azt képviseljük, hogy a szakon elsősorban gyógypedagógusokat képzünk, vagyis olyan szakembereket, akik a gyógypedagógia korszerű elméleti és módszertani ismereteinek,
a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a gyakorlati ismereteknek a birtokában
segítséget tudnak nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, életviteli
nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, társadalmi
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A képzés jövőbeni erősítéséhez további szakirányok indításában gondolkodunk. Ezt lehetővé tenné a magas hallgatói létszám is, de ami ennél fontosabb: országosan, és a
régióban is igény mutatkozik az értelmileg akadályozottak
pedagógiája és a pszichopedagógia szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógusok iránt. A gyakorlati képzés erősítéséhez mindenképpen szeretnénk mindkét szakirányunkhoz kapcsolódóan szaktantermet kialakítani. Az így
kialakított diagnosztikai labor a képzésben szükséges feladatai mellett akár szolgáltatást is tudna biztosítani a város
számára. Az itt digitálisan rögzített anyagok a pedagógustovábbképzésekben is felhasználhatók lennének.
A közoktatást és a felvételi eljárást érintő tervezett változásoktól nem tartunk. Ennek több oka is van: országosan jellemző
a gyógypedagógus-hiány, amit az újonnan induló képzőhelyek
sem tudnak rövid idő alatt megoldani. A győri gyógypedagógia
szakra jelentkezők körében pedig kifejezetten jónak mondható a már nyelvvizsgával rendelkező hallgatók aránya.

37

Esztétikai

KÉPALKOTÁS
MUNKA ALKOTÓI LÉGKÖRBEN

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
APÁCZAI CSERE JÁNOS KARÁNAK
JOGELŐDJÉN 25 ÉVE KEZDTEM MEG
TANÁRI MUNKÁMAT. OKTATÓKÉNT
SZÁMOS TERÜLETEN VOLT
ALKALMAM MEGVALÓSÍTANI
AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ ELKÉPZELÉSEIMET.
VANNAK KITÜNTETETT FELADATOK,
MINT AMILYEN A VIZUÁLIS
NEVELÉS VÁLASZTOTT MŰVELTSÉG
TERÜLET HARMADIK ÉVFOLYAMOS
HALLGATÓINAK MÓDSZERTANI
KURZUSA. AZ ÁLTALUK LÉTREHOZOTT
ALKOTÁSOKBÓL MEGRENDEZETT
MESTERMUNKA-KIÁLLÍTÁS BIZONYÍTJA
RÁTERMETTSÉGÜKET ÉS SOKOLDALÚ
ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
SZÖVEG: DR. SZUNYOGH LÁSZLÓ
egyetemi docens, Tanár- és Tanítóképző Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Konzulense vagyok hallgatóknak, akik egy témában elmélyülve megmérettetik magukat az OTDK, illetve OMDK kari
és országos szintjein. E felkészítés kihívást jelent a magasabb szintű szakmai követelmények elérését illetően.

Emelt szintű alkalmazott fotográfus
képzést indítottunk, valamint
kidolgoztuk egy szakirányú
továbbképzési szak, a Digitális
médiakommunikáció programját.
E két területen látok lehetőséget
arra, hogy az egyetemi karok
számára fölkínáljuk hasznosításra
megszerzett tapasztalatainkat.
Közel másfél évtizeden át voltam aktív szervezője a hollandiai
Heerlen, később a Maastricht városaiban működő pedagógiai
partnerintézmény számára Győrbe szervezett tanulmány
utaknak. Két ízben alkalmam volt kisebb hallgatói csoporttal
Hollandiába látogatni, amely tapasztalatcsere eredményeit
kamatoztatni tudtam mindennapi munkámban.
Hallgatói kezdeményezésre megszerveztem a hallgatói fotópályázatot és kiállítást, amelyet közel egy évtizede minden
évben megrendezünk. A beküldött műveket rangos zsűri válogatja, a legjobb művek alkotói díjban részesülnek.
A kar fejlesztési terveit követve, oroszlánrészt vállaltam
két továbbképzési forma kidolgozásában. Emelt szintű alkalmazott fotográfus (OKJ-s) képzést indítottunk, valamint
kidolgoztuk egy szakirányú továbbképzési szak, a Digitális
médiakommunikáció programját (ez utóbbinak szakfelelőse vagyok), s mindkét területen több csoportot juttattunk a
megcélzott végzettséghez.
E két területen látok lehetőséget arra, hogy az egyetemi karok számára fölkínáljuk hasznosításra megszerzett tapasztalatainkat. Példaként említem a fotó széles körű alkalmazását, amellyel szemléletesen tudjuk bemutatni a munkák
eredményeit. Egy esztétikailag színvonalas képalkotás meg
győzőbben képviseli elképzeléseinket a felhasználók előtt.
A tanítóképzés területén hagyományosan gazdag irodalmi,
ének-zenei és vizuális művészeti nevelés eredményeire támaszkodva megszerveztük a Művészeti Szakkollégiumot,
amelynek öt éven át voltam intézményi koordinátora. A
szakkollégiumi tevékenység, elsősorban sikeres pályázatoknak köszönhetően, a tehetséggondozás kiváló eszközévé
vált, a megvalósított programok, például a rendszeresen
megszervezett alkotótáborok, vagy a bécsi múzeumtúrák
adnak különleges esélyt a képességeiket fejleszteni kívánó,
tudásukat gyarapítani igyekvő hallgatóknak.
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Az elmúlt két évben az egyetem, illetve a Művészeti Kar fejlesztési törekvéseihez kapcsolódva részt vettem a Képalkotás Alapszak szakindítási terveinek kidolgozásában. E törekvésünket egyelőre nem koronázta siker, de úgy vélem, e
tervek finomítása és továbbfejlesztése jelentheti számunkra
a továbblépés lehetőségét.
Ahhoz, hogy meg tudjak felelni az egyre magasabb követelményeknek, 2009-ben megszereztem a doktori fokozatot (DLA),
2016-ban pedig habilitáltam a Pécsi Tudományegyetemen.
A kifejezés lehetőségeit kutatom a szobrászatban, doktori értekezésem címe: A Kék lovas csapásán, Az expresszív
szobrászat a 20. századi egyetemes és magyar művészetben és továbbélése az ezredforduló után.
A tételesen fölsorolható eredmények mellett akkor érzem sikeresnek tanári tevékenységemet, ha megvalósul a
tanórákon az alkotó légkörű munka a hallgatókkal.
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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK

IMMÁRON 29 ÉVE VAGYOK A SZÉCHENYI
ISTVÁN EGYETEM ÉS JOGELŐDJEI
OKTATÓJA, KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETI
EGYSÉGEKBEN MEGJÁRVA A RANGLÉTRA
SZINTE MINDEN FOKÁT – A TANSZÉKI
MUNKATÁRSTÓL A FŐISKOLAI
ADJUNKTUSON ÁT AZ EGYETEMI
DOCENSIG. 2018 AUGUSZTUSA ÓTA
ABLONCZYNÉ DR. MIHÁLYKA LÍVIA
PROFESSZOR UTÓDAKÉNT VEZETEM
A NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ TANSZÉKET.
SZÖVEG: DR. TOMPOS ANIKÓ
tanszékvezető egyetemi docens,
Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

A tanszék 2017-ben alakult a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi Kommunikáció és az Apáczai Csere
János Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszékeinek
összevonásával. A társadalomtudományokhoz tartozó
magyar és angol nyelvű Nemzetközi Tanulmányok BA szakot, a tanítóképzéshez kapcsolódó angol és német nyelvi

műveltségterületet gondozzuk, szakmai kommunikációval
kapcsolatos tárgyakat oktatunk.
Jómagam számos tárgyat oktattam magyar és angol nyelven, tantárgyfelelősként tantárgyprogramokat, oktatóként
tananyagokat, segédleteket készítettem. Rövid- és középtávú oktatói mobilitás keretében tanítottam osztrák,
francia, olasz és szlovák egyetemeken. Magyar és külföldi
hallgatókat készítettem helyi és országos Tudományos és
Művészeti Diákköri Konferenciák versenyeire, egy hallgatóm különdíjat kapott a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Politikatudomány szekciójában.
Részt vettem több szak, szakirány és modulrendszerű
képzés ki- és átdolgozásában. E területen legnagyobb
szakmai sikeremnek azt tartom, hogy aktív szerepet vállaltam az egyetem első és a kar jelenleg is egyetlen angol
nyelvű alapképzési szakja, az International Relations BA
képzés kidolgozásában – és 2017-es elindításakor annak
szakfelelőse voltam.
Bő 20 éve folytatok tudományos kutatást, több mint 100
publikációm jelent meg magyar és angol nyelven, közel
250 független hivatkozással. 2001-ben védtem PhD dis�szertációmat, amely az idegen nyelven zajló szakmai kommunikáció mérési lehetőségeit vizsgálta a közös szakmai
műfajok mentén. A kutatási terület újszerű volta miatt lehettem a Balti Államok hasonló célokat kitűző QUALSPELL
projektjének szakmai tanácsadója. Ennek hozadéka, hogy
húsz éve dolgozom az igazgatásban mérés-értékelés témában az Oktatási Hivatal igazságügyi szakértőjeként. Később a változó egyetemi környezet miatt kutatási témát
változtattam. Büszke vagyok arra, hogy két jelenlegi kolléganőm, dr. Szőke Júlia és dr. Kecskés Petra a tanítványom
volt. Előbbi az általam is oktatott és kutatott interkulturális
kommunikáció és határ menti együttműködések témában
írta doktori dolgozatát, míg utóbbi kolléganőm PhD-dis�szertációjának társtémavezetője voltam.
A tanszék minden oktatója, munkatársa nyitott a változó
akadémiai környezet kihívásaira. Az oktatás területén például jelzett piaci igények alapján az idén kidolgoztuk az
angol és német részismereti képzést, rendszeresen fogadunk vendégoktatókat. A kutatás területén dr. Baranyiné
dr. Kóczy Judit, a kar nemzetközi dékánhelyettese nemzetközi konferenciát szervez, külföldön megjelent monográfiája Publikációs Nívódíjat kapott. Az egyetemek harmadik
missziójának megfelelve részt vállalunk a Kutatók Éjszakája programjaiban, nemzetközi és egyetemi projektekben,
valamint vállalati kutatásokban.
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A tanszék minden oktatója,
munkatársa nyitott a változó
akadémiai környezet kihívásaira.
Az oktatás területén például jelzett
piaci igények alapján az idén
kidolgoztuk az angol és német
részismereti képzést, rendszeresen
fogadunk vendégoktatókat.
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