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Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
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10.35-12.30 óra: PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Moderátor: Dr. Lőrincz Ildikó

Fehér Ágota: Pedagógusok a Kárpát-medencében – érzelmi 
készségek, mint hivatásuk kiemelt meghatározói

Mészáros Attila: A romániai magyar pedagógusok képzése és 
továbbképzése

Várszeginé Gáncs Erzsébet – Tóth-Bakos Anita: Tapasztalatok 
a Hon- és népismeret tananyag fejlesztésével kapcsolatban 
Lanczendorfer Zsuzsanna: Népi ismeretek az oktató-nevelő 
munkában
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Dőryné Zábrádi Orsolya – Lőrincz Ildikó – Presinszky Károly: 
Anyanyelvi nevelés – Nyelvi tájképek a Kárpát-medencében

Petres Csizmadia Gabriella – Sütő Csaba András: Az Anyanyelv 
és irodalom tananyag elkészítésének és pilotírozásának tapasz-
talatai a nyitrai és a győri tanítóképzésben

Horváth Csaba – Varga Balázs: A Kárpát-medencei történelmi 
emlékek megtekintése című kurzus tananyagának kipróbálása

Kövecsesné Gősi Viktória: A magyarságtudat erősítésének le-
hetőségei a különböző intelligenciaterületek fejlesztésére épülő 
projektben

12.30 óra: Büféebéd
Helyszín: Dékáni Hivatal előtti fogadótér
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Pedagógusok a Kárpát-medencében – 
érzelmi készségek, mint hivatásuk kiemelt meghatározói

Fehér Ágota egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

 „A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál 
látják, akiket szeretnek és becsülnek.” Wlassics Gyula gondolatai szépen 
kifejezik mindazt a különleges folyamatot, ami a gyermekek felnövekedé-
sének útját kíséri, s legfőképpen a róluk gondoskodó felnőttek felelősségét 
is megmutatja.
 Bizonyos, hogy a felnövekedés útján a lépéseiket vezető személyek között 
a szülőkön kívül legmeghatározóbban a pedagógusok, az iskola egyik alap-
vető funkciója pedig a szocializáció, a felnövekvő generációk megismer-
tetése az adott közösséggel, beilleszkedésük és helytállásuk elősegítése. 
A kultúrával való kapcsolat ezen formálódása együtt jár az egyén egyre gaz-
dagodó érzelmi kötődéseivel, s a kultúra tekinthető az egyik legfontosabb 
identitásképző tényezőnek is (Dancs 2016).
 Az identitás Erikson megfogalmazásában önazonosságot jelent, az egyént 
körülvevő, többrétegű burokként jellemezhető, ami nem elszigeteli, hanem 
beköti az embert a társadalom hálózatába (Erikson 2002). Felmérési tapasz-
talatok szerint a Kárpát-medence magyarságának identitása kultúrnemzeti 
jellegű, vagyis elsősorban nem a vérségi leszármazás-tudat, hanem a kul-
turális összetartozás érzése határozza meg. A nemzettudat legfontosabb 
pillérei: a széles értelemben vett kultúra (elsősorban az anyanyelv, az iroda-
lom, a szokások, a történelmi hagyományok, a vallás); a többnyire pozitív 
érzelmek; valamint a nemzeti hovatartozás hangsúlyos vállalása, amely az 
identitás megőrzésére, továbbadására való etikai késztetésben érhető tet-
ten (Gereben 2013). Egyes vizsgálatok a haza fogalmához való viszonyulás, 
kötődés megragadásán keresztül azonosítják a fiatalok nemzeti identitását 
(Veres 2014).
 Fontos, hogy a gyermekeknek legyenek identitásbeli kötődései a szűkebb 
és tágabb hazához való kötődést is beleértve. Fontos, hogy érezzék, tartoz-
nak valahová, hiszen az identitástudat hozzátartozik az egészséges emberi 
személyiség szükségleteihez, ezért is szükséges, hogy a szocializáció során 
minél több ilyen kötődést élhessenek meg (Gereben 2013).
 Az identitásfogalom két forrásból táplálkozik: a személyes (pszichológi-
ai) és a szociális (történelmi) azonosságtudatból (László 2005), s mindkettő 
rendelkezik kognitív (pl. a nyelv, a saját nemzeti kultúra narratívái, irodal-
ma, tudományos és művészeti közkincsének ismerete), valamint affektív 
összetevőkkel (attitűdök, emóciók, érzelmek és szükségletek, amelyek a 
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nemzeti identitás energetikai oldalát biztosítják) (Péter 2011). A lélektani 
tényezőknek, ezen belül az emocionális elemeknek meghatározó szerepe 
van a pedagógusok eredményességében is. A pedagógiai hatás egy része 
tervezhető, amelyet az adott tananyag tartalma, didaktikai szempontok, 
nevelési célkitűzések határoznak meg, ezen túl azonban hozzákapcsolódik 
egy nem tervezhető, az adott kapcsolatból, kontextusból leszármaztatható 
összetevő, ami szorosan összefonódik az egyén személyes érzelmi világá-
val, s az érzelmekkel való bánásmód készségével (Bugán 2005).
 Bizonyos tehát, hogy a pedagógusok tantárgyi ismeretekhez kapcsolódó 
szaktudása csakis a gyermekekre hangolódó, érzékeny ismeretátadás kész-
ségével kísérten bontakoztatható ki igazán, s e folyamat teljességének az 
érzelmi eszköztár kiemelt meghatározója. Előadásomban az egyéni érzé-
kenységet főként az érzelmi intelligencia fogalomkörén keresztül állítom 
középpontba, és kapcsolódó vizsgálati eredmények bemutatásán keresztül 
foglalom össze gyakorlati megmutatkozását. Az egyéni érzelmi készségek 
személyes tudatosítása minden pályán lévő pedagógus számára segítséget 
jelenthet többek között a gyermekekkel való kapcsolat továbbfejlesztésé-
ben, a ráhangolódás készsége ugyanakkor leginkább akkor válhat megra-
gadhatóvá, ha szavakban is kifejeződik. Előadásomban ezért az érzelmek-
ről való beszéd készségére, s az érzelmi nyelv további segítő szerepére és 
fejlesztésének lehetőségeire is kitérek.

Irodalom:
Bugán A. (2005) Pedagógia, pszichológia és társadalom. In: Balogh L., Tóth 
L. (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Neumann Kft., 
Budapest http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0013/ba-
logh_pedpszich0013.html
Dancs K. (2016) Kultúra–iskola–nemzeti azonosságtudat. A nemzeti identi-
tás értelmezése és vizsgálatának lehetőségei általános iskolások körében. 
In: Magyar Pedagógia 4. sz. 403–425.
Erikson, E. (2002) Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó, Budapest
Gereben F. (2013) A gyermeknek bele kell nőnie a hagyományokba. In: 
Új Köznevelés 2. sz.
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/a-gyermeknek-bele-kell-no-
nie-a-hagyomanyokba
Halász G. (2015) Pedagógusszakma, pedagógusmunka és személyes adott-
ságok. Oktatási Hivatal, Budapest http://halaszg.ofi.hu/download/OH_Pa-
lyamotivacio.pdf
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László J.(2005) A történetek tudománya. Új Mandátum Könyvkiadó, Buda-
pest
Pataki F. (2004) Érzelem és identitás. Új Mandátum Kiadó, Budapest
Péter L.(2011) A nemzeti identitástudat megalapozásának lehetőségei óvo-
dáskorban a projektmódszer által. In: Katolikus Pedagógia 3. sz. 116–124.
http://pedkat.pl/images/czasopisma/pkw2/art11.pdf
Veres V. (2014) Nemzeti kötődés és haza fogalmának konstrukciója, nemze-
ti sztereotípiák az erdélyi fiatalok körében. In: Székely L. (szerk.): Magyar 
identitás határon innen és túl. Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, 15–44.
http://real.mtak.hu/29511/1/magyar_identitas_kotet_szerkesztett_isbn.pdf
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A romániai magyar pedagógusok képzése és továbbképzése

Mészáros Attila egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem

 Romániában a magyar kisebbség oktatásában nélkülözhetetlen pedagó-
gusok anyanyelvi képzése biztosított. Több helyen találhatóak magyar nyel-
vű pedagógusképző helyek. 2017-ben komplex felmérés készült a képzésük-
ről és a munkahelyi környezetükről. A kutatás számos területet érintett. 
 Többek közt az egyetemi szintű tanár és tanítóképzésről a megkérdezet-
tek véleménye az esetek többségében negatív tartalmú. Sokan megfogal-
mazzák azt a megengedő jellegű vélekedést, hogy a felsőfokú pedagógus-
képzés minősége szakonként változó, 55,9 százalék többnyire vagy teljes 
mértékben egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a jelenlegi képzési gyakorlat 
nem készít fel kellőképpen az iskolai munkára. Ebből következik, hogy Er-
délyben a pedagógusokkal való foglalkozás rendkívül fontos. Szerencsére 
a romániai magyar pedagógustársadalom viszonylag egységes, a romániai 
magyar pedagógustársadalom rendszerszinten – a viszonyulások, attitű-
dök, álláspontok síkján – nagymértékben homogén. A továbbképzések egy 
része nem csak a hagyományos szakmai kompetenciák fejlesztésére irá-
nyul, mivel a kisebbségi társadalomhoz tartozó pedagógus gyakran kerül 
olyan helyzetbe, hogy munkaköre betöltése során olyan egyéni (az esetek 
többségében önkéntes) plusz feladatokat vállal (vállalhat), amelyek kötele-
zően nem részei a munkakörének. Célirányos fejlesztő programokat szer-
vezhetnek, erősítve olyan kompetenciákat, amelyek megszerzését az orszá-
gos rendszer nem támogatja (az iskolán kívüli tevékenységre, a tudományos 
munkavégzésre, illetve a vezetői alkalmasság).
 Erdélyben az iskola és a pedagógus társadalmi beágyazottságnak a mér-
téke és módozata termeli és tartja fenn a pedagógus társadalmi szerepét, 
amellyel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a pedagógusok a társadalmi 
szerepét nem az iskola intézményrendszere termeli, hanem a pedagó-
gus – helyi közösség közti interakció. Ebben az értelemben a pedagógus 
szerep elemzése helyi fejlesztési, térségfejlesztési témákhoz is elvezethet, 
mert a pedagógus – helyi közösség viszony helyi, endogén adottságként is 
kezelhető. Különösen Székelyföldön a társadalmi környezet vidéki jellege, 
mint kontextus erősíti a pedagógus önképet, mert – elsősorban rurális kör-
nyezetben – társadalomtörténeti hatásra a pedagógus „kivételes státusza”, 
megítélése még mindig hat. Negatív hatása viszont a periferikus jellegéből, 
a szellemi-szakmai környezet hiányából adódhat.
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 A pedagógus továbbképzések rendszerszintű összefogására két fő intéz-
mény található. Az egyik a 2018-ban az ottani kormány létrehozta magyar 
pedagógus-továbbképző központot Nagyváradon. Az új intézmény magyar 
pedagógusok számára biztosít szakmai fejlődési lehetőséget anyanyelvü-
kön. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) reméli, hogy fió-
kintézményei is lesznek a nagyváradi magyar pedagógus-továbbképző köz-
pontnak. Az új intézmény révén a képzések tervezhetővé válnak az egyes 
szakterületeken. Ezért földrajzi értelemben is közel kell lennie a tanárok-
hoz, akiknek nagy többsége, 60-70 százaléka Székelyföldön oktat.
 A másik az előbb említett Romániai Magyar Pedagógus Szövetség. Ez 
a magyar állam támogatását is élvező szervezet fogja össze közel 30 éve a 
peda gógusok folyamatos továbbképzését és fejlesztését. Beleértve a kredit 
alapú akkreditált továbbképzéseket és a román állam szintjén nem akkredi-
tált fejlesztéseket. Ezek többek között az óvodapedagógusok továbbképzé-
sei, az évközi továbbképzések. Minden évben megrendezésre kerül a Bolyai 
Nyári Akadémia rendezvénysorozat, melyen több száz pedagógus vesz részt.
 Valamint az RMPSZ közreműködésével minden év nyarán magyarorszá-
gi elismert és/vagy akkreditált továbbképzéseken való részvételre biztosít 
lehetőséget külhoni magyar pedagógusok számára. (az összes nem magyar-
országi pedagógus jelentkezhet rá.)
 A képzések mellett az RMPSZ fenntart területi oktatási és módszertani 
központokat (Székelyföldi OMK, Gál Kelemen OK, Partiumi OK és az orszá-
gos érdekeltségű Teleki OK). Ezek a képzések mellett tervezik, szervezik, 
bonyolítják le, és monitorizálják az országos programiroda által kidolgozott 
egységes nyilvántartó rendszert, értékelő kérdőíveket, a szakmai beszámo-
lók szempontjai szerint. Valamint komoly oktatási anyagokat biztosít a szö-
vetség az erdélyi magyar pedagógusok részére.
Az előadásban ezen kutatási eredmények és az erdélyi képzési rendszer ke-
rül bemutatásra.

Irodalom:
Biró A. Z. (szerk.) (2017) Pedagógusok a romániai magyar oktatásban. Kuta-
tási program 2017 KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központ, 
Csíkszereda
http://rmpsz.ro/hu/h/210/iskolakutatas
Cseke P. T., Fried N. Tanártovábbképző központ: erdélyi fiókintézményeket 
szeretne az RMPSZ. 2018. november 16.
ht tps://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104522-tanar to-
vabbkepz-kozpont-erdelyi-fiokintezmenyeket-szeretne-az-rmpsz
Magyar nyelvű oktatási anyagok tára. http://rmpsz.ro/hu/h/75/oktatasi-anyagok
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Tapasztalatok a Hon- és népismeret tananyag
 fejlesztésével kapcsolatban

Várszeginé Gáncs Erzsébet egyetemi adjunktus 
Széchenyi István Egyetem – 

Tóth-Bakos Anita egyetemi adjunktus 
Selye János Egyetem

 A „Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” elnevezésű EFOP alprojekt 
keretén belül került kidolgozásra a Hon- és népismeret című tananyag. 
A tananyag célja bemutatni a kalendáriumi évben fellelhető jeles napokat 
évszakokra és tájegységekre bontva, ünnepeket, az emberi élet fordulóihoz 
kötött szokásokat, azok jellegzetességeit, szokásait, jellegét, valamint jel-
legzetes zenei elemeit. A tananyag célja továbbá módszertani eszközként 
az on-line faliújságok bemutatása, ismertetése, továbbá egy kiválasztott al-
kalmazás segítségével saját faliújságok, előkészületek, óravázlatok, projek-
tek készítése az adott témakörben. A tananyag 10 részre, kurzusra bontva 
került bemutatásra, melynek keretein belül a tartalmi részen kívül az órák 
részletes módszertani bemutatása is ismertetésre kerül, gyakorlatokkal, 
változatos módszerek beillesztésével. A tananyag a jeles napok és az on-line 
faliújságok ismertetésén túl az önálló munkát is beilleszti, melynek során 
a hallgatók saját pedagógiai munkájukban is alkalmazható segédanyagokat 
hoznak létre. A tananyag így módszertani szempontból ötvözi a frontális, 
aktivizáló módszereket a projektoktatás, a kooperatív oktatás és az e-lear-
ning elemeit is a honismeret, néphagyományok, zenei elemek ötvözésével. 
A tananyag bemutatása, részleteinek kipróbálása a gyakorlatban két rész-
letben valósult meg: 2019.05.02-án Győrben a Széchenyi Egyetem Apáczai 
Csere János Karán, valamint 2019.10.14-én a Selye János Egyetem Tanár-
képző Karának Óvó- és Tanítóképző Tanszékén. Ennek tapasztalatait hiva-
tott bemutatni az előadás.
 Mind májusban, mind októberben a tananyag ugyanazon két részlete ke-
rült bemutatásra: egyrészt a jeles napok általános megközelítése, valamint 
az on-line faliújságok bemutatása. Mindezek mellett a hallgatók rövid bete-
kintést nyertek a tananyag egészébe, ismertettük a fő célokat és a tervezett 
önálló munka elemeit is. A mintaórák keretein belül a hallgatók megismer-
kedhettek a néphagyományhoz tartozó kifejezésekkel, definíciókkal, vala-
mint a tananyag feldolgozását elősegítő webes alkalmazás apróbb trükk-
jeivel. A mintaórákon a tananyag bemutatásán túl aktivizáló módszerek, 
csoportmunka (ötletbörze, fogalomtérkép, párosítás, véleménynyilvání-
tás, visszajelzés) alkalmazása történt, amely módszerek segítségével már 
a bemutató órákon is megbizonyosodtunk a hallgatók pozitív fogadókész-
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ségéről, nyitottságáról, és arról, hogy a hallottakat a saját pedagógiai gya-
korlatuk számára hasznosnak találják. Ezen felül mindkét bemutató órát a 
hallgatók írásbeli visszajelzésével zártuk, melynek során véleményt nyilvá-
nítottak a tananyaggal, a bemutatott módszerekkel kapcsolatosan.
 Azt gondoljuk, hogy mindkét téma – néphagyomány/népszokás, IKT 
eszközök használata az oktatásban, tananyagok feldolgozásában – kiemel-
ten fontos, hívószavai az összefogás, az identitás, a hovatartozás, melyek 
a néphagyományokon, népszokásokon keresztül valósíthatók meg leghaté-
konyabban. Mindez egy olyan köntösben, közegben is feldolgozható, mint 
az internetes faliújság, ami a mai kor kihívásainak megfelelően, az okos 
eszközök, az IKT használatával valósítható meg.

Ebben a kontextusban aktuális Csapó Benő gondolata:
„Talán soha nem volt még olyan időszerű annak átgondolása, mit tanítson 
az iskola, mint ma. Milyen műveltség közvetítésére, milyen tudás kialakítá-
sára vállalkozzon az oktatás, hogyan használja fel az ismeretközvetítésre, 
képességfejlesztésre rendelkezésre álló időt? Milyenné formálja a tanulók 
értelmét?” (Csapó 2001)

Irodalom:
Barsi E. (2010) Daloló Szigetköz. Magyar Kultúra Kiadó, Győr
Barsi E. (2013) Kisalföldi gyermekjátékok, dalok és mondókák. Magyar Kul-
túra Kiadó, Győr
Csapó B. (2001) Tudáskoncepciók. Neveléstudomány az ezredfordulón: Ta-
nulmányok Nagy József tiszteletére. Szerk.: Csapó B., Vidákovich T., Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 88.
Fisher, R. (1999) Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyv-
kiadó, Budapest
Gőbölös G. (2019) 60+1 játék amit szeretek. Bogárd és Vidéke Hírház Nyom-
da
Kövecsesné Gősi V. (2015) A projektoktatás fogalmi keretei. In: A környezeti 
nevelés gyakorlata az erdei iskolában. Hazánk Kiadó, Győr, 29–42.
Ortutay Gy. (szerk.) (1977-1982) Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, 
Budapest
Szarka K., Vargová A. (2016) Web-alapú alkalmazások a tanárképzésben. In: 
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho. Sekcia 
informatických vied a IKT. Komárno, Univerzita J. Selyeho, CD-ROM, 85–90.
Tóth-Bakos A. (2018) Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových ap-
likácií. In: Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových 
aplikácií. KOMPRESS Nyomdaipari Kft., Komárom
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Népi ismeretek az oktató-nevelő munkában
Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

 Az „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzá-
férhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen 
– EFOP-3.4.3-16-2016-00016” projekt A4 „Kárpát-medencei oktatási tér ki-
alakítása” alprojektjében a feladatom néprajz, honismeret témakörben egy 
olyan  háttér anyag (120 oldalas) kidolgozása volt, amely a pedagógusképzés 
területén mind a magyarországi, mind a külhoni, határon túli oktatásban 
felhasználhatóak lesznek. A kutatás fontos aspektusa volt a lokalitás kérdé-
se, a helyi folklór, a szájhagyomány és identitás kapcsolatköre.
 Előadásomban először röviden ismertetem saját gyűjtéseimből (folklórszö-
vegek, kották, fotók) összeállított és általam megírt háttéranyagot, és főbb fe-
jezeteit (Népi ismeretek az oktató-nevelő munkában, Természet elmei a népi 
kultúrában; Népszokásokhoz kötődő népi ismeretek; Népi kultúránk, népköl-
tészetünk szimbolikája; Szülőföldünk értékei (módszertani segédanyag). Ez-
után bemutatom a háttéranyagból készített előadások tapasztalatait, amelyet 
leendő pedagógusoknak, bölcsészeknek tartottam. A külföldön tartott előa-
dásokról készített kérdőíveket, illetve a hallgatók véleményét is ismertetem a 
hallgatósággal.
 Előadásomban rávilágítok a néprajz- és folklórismeret jelenkori fontossá-
gára, valamint a pedagógusképzésbe való beépítésének lehetőségeire is. Szá-
mos példával szemléltetem a néphagyomány oktatásban való alkalmazha-
tóságát (például: környezetvédelmi nevelés, kézügyesség, zenei fejlesztés).

Irodalom:
Balázs L., Lanczendorfer Zs. (1993) Időtök. Népi időjárásjóslások 
gyermekek nek. Hazánk Kiadó, Győr 
Lanczendorfer Zs., Balázs L. (1998) Ósdi Állatosdi. Állatokhoz fűződő népi 
mondókák, jóslások és csúfolók. Magánkiadás, Győr
Lanczendorfer Zs. (1995) A gyirmóti gyermek élete a XX. században. Há-
rom generáció összehasonlító néprajzi vizsgálata. In: Gyermekvilág a régi 
magyar falun. I. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei. 50. Szolnok, 227–242.
Lanczendorfer Zs. (1997) A népi természetismeret megismertetésének le-
hetőségei. In: Erdőpedagógia. Tanulmánykötet. Apáczai Csere János Taní-
tóképző Főiskola, Győr, 121–137. 
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Lanczendorfer Zs. (1998) Kézművesség a technikaórákon. In: Hogyan to-
vább? 3. sz. 25.
Lanczendorfer Zs. (2004) A ménfői „nagy bötlehemes.” Artes Populares. 20. 
Az ELTE BTK Folklore Tanszék Évkönyve, 167–176.
Lanczendorfer Zs. (2006) Korszerű néphagyomány? In: Apáczai-napok 2005. 
Globalizáció és fenntartható fejlődés. Nemzetközi Tudományos Konferen-
cia. Tanulmánykötet. Győr, 449–457.
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Anyanyelvi nevelés – Nyelvi tájképek a Kárpát-medencében
Dőryné Zábrádi Orsolya egyetemi adjunktus – 

Lőrincz Ildikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem – 
Presinszky Károly egyetemi adjunktus Konstantin Filozófus Egyetem

 Az EFOP 3.4.3. projekt „A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” 
alprojekt keretében készülő anyanyelvi nevelés tananyag a Kárpát-medence 
vizuális nyelvhasználatának, nyelvi tájképeinek feltérképezését, oktatását, 
illetve a nyelv kommunikatív és szimbolikus funkcióinak összehasonlítását 
célozza. 
 A vizuális nyelvhasználat kutatása a „nyelvi tájkép” címszó alatt önál-
ló kutatási területté nőtte ki magát az utóbbi tíz évben. A mai nemzetközi 
kutatások tágan értelmezik a nyelvi tájkép fogalmát, így különféle vizuális 
nyelvhasználati módokkal foglalkoznak (pl. Shohamy & Gorter 2009). A fo-
galmat kanadai szociálpszichológusok fejlesztették ki a quebeci franciák et-
nolingvisztikai vitalitásának kutatására (Laundry & Bourhis 1997); a táblák 
és a feliratok (geo)szemiotikai alapú, kvalitatív szempontú vizsgálatát pedig 
Scollon és Scollon (2003) könyve alapozta meg. Ezt követően a képelemzés 
a kutatások, különösen a többnyelvű nyelvi elrendezések leírásának egyre 
szervesebb elemévé vált.
 A nyelvi tájkép (ang. Linguistic Landscape), azaz a vizuális nyelvhasználat 
feltérképezése sokat fejlődött az elmúlt évtizedben, és egyre nagyobb figyel-
met kapott a szociolingvisztikában. Landry és Bourhis nevéhez köthetjük a 
nyelvi tájkép definícióját, hiszen ők használták először a nyelvi tájkép ter-
minust a köztéren található feliratokra (Szoták 2016: 2). „A hivatalos útjelző 
táblák, a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, kereskedelmi egységek fel-
iratai és kormányzati épületek hivatalos táblái adják az adott terület, régió 
vagy városi agglomeráció nyelvi tájképét” (Laihonen 2012: 27).
 A különböző feliratok arra is rámutatnak, hogy az adott községben, egy-
egy kisebbségnek mekkora nyelvi ereje van, megmutatja a kisebbség és a 
többség viszonyát, jelzi egy-egy létesítmény nyelvi ideológiáját (Magyari 
2018: 74). A kisebbségi nyelv presztízsét nagymértékben befolyásolja, meny-
nyire van jelen a kisebbség nyelve a különböző feliratokon, vagy a használa-
ta csak a szóbeliségre korlátozódik.
 Az emberi környezetben megjelenő jelek (elsősorban feliratok) együttesét 
először egy japán földrajztudós, Yasuo Masai nevezte nyelvi tájképnek 1972-
ben, a nyelvészek pedig a 90-es évek második felétől kezdték alkalmazni ezt 
a kifejezést. Az első évtizedekben elsősorban arra koncentráltak a kutatók, 
hogy milyen nyelvek találhatók hirdetéseken, utcatáblákon, üzletfelirato-
kon, hivatalok ügyfélterében és hasonló, sokak számára látható felületeken. 
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A nyelvek megoszlásából a környéken élő, különböző nyelveket használó 
csoportokról és az azok közötti erőviszonyokról tettek megállapításokat.
 Elsőként Győr és a Szigetköz nyelvi tájképeinek kutatását céloztuk, amely 
kiválóan alkalmas volt arra, hogy a régióhoz tartozást bemutassuk. A Szé-
chenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán tanuló magyar művelt-
ségterületes, tanító szakos hallgatók bekapcsolódtak ebbe a kutatásba egy 
terepmunka keretén belül. A pedagógusképzésben részt vevő hallgatók 
módszertani tudására nagy mértékben építettünk a terepmunka során.  
A tananyag pilotírozása először itt történt meg a győri magyar műveltség-
területes hallgatók körében.
 A tananyag kipróbálása következő lépésben felvidéki területen történt: a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem elsőéves hallgatói a Nyelvtudomány 
alapjai című kurzusuk keretében vettek részt a pilotírozásban, projekt-
munkában. A hallgatók nagyon lelkesek, motiválhatóak voltak, érdekelte 
őket a nyelvi tájkép témaköre. Tapasztalataink alapján Magyarországon 
és a kisebbségi helyzetben lévő magyaroknál (Szlovákiában, Romániában 
stb.) természetesen mást jelent a nyelvi tájkép kutatása. Kisebbségi közeg-
ben az identitástudat erősítése az elsődleges cél, Magyarország területén 
belül viszont inkább turisztikai célja van.
 Az anyanyelvi nevelés tananyagot kipróbáltuk délvidéki kontextusban is. 
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara tanító és óvoda-
pedagógus hallgatói a nyelvi tájkép kérdéskörén keresztül a szocioling-
visztikai környezetre és a délvidéki nyelvpolitikai kontextusra reflektáltak.  
A tananyag kipróbálásának tapasztalatai összességében egybecsengenek 
a felvidéki tapasztalatokkal, egyes nyelvi, írásbeliségre vonatkozó sajátos 
eltérésekkel. A külhoni – magyarországi tapasztalatok összevetése jel-
lemzően azonos tendenciát mutatnak, mint a felvidéki – magyarországi 
kontextusban. Azaz összességében a magyarországi pedagógusképzésben 
szükséges a pedagógusjelöltek szociolingvisztikai, nyelvpolitikai tudatos-
ságát fejleszteni, ugyanakkor ez a komponens kisebbségi közegben jellem-
zően eleve nagyobb hangsúlyt kap.
Irodalom:
Bartha Cs., Laihonen P., Szabó T. P. (2013) Nyelvi tájkép kisebbségben és 
többségben: egy új kutatási területről. In: Pro Minoritate 23 (3): 13–28.
Laihonen P. (2012) Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban. 
In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 14 (3): 27–49.
Laihonen P. (2013) Csíkszentdomokosi nyelvi tájkép. In: Székelyföld 17 (7): 157–177.
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Az Anyanyelv és irodalom tananyag 
elkészítésének és pilotírozásának tapasztalatai 

a nyitrai és a győri tanítóképzésben
Petres Csizmadia Gabriella egyetemi oktató 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra – 
Sütő Csaba András egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem

 Az EFOP 3.4.3. projekt keretében a nyitrai és a győri pedagógusképzés 
képzési sajátosságait, lehetőségeit figyelembe véve tananyagot dolgoztunk 
ki az anyanyelvi és az irodalmi nevelés területén. A tananyag tervezésénél 
figyelembe vettük az irodalom regionális kötődéseinek lehetőségeit. Vá-
lasztásunk a nyugat-dunántúli régió, a Szigetköz irodalmi aspektusú bemu-
tatására esett. Két életmű és egy folyóirat bemutatására alapoztunk: Kor-
mos István és Villányi László életműve, illetve a győri Műhely folyóirat is 
alkalmas volt arra, hogy ezen keresztül reprezentáljuk a magyar irodalom 
regionális kötődéseit, rámutatva ugyanakkor azok általános érvényű érté-
keire is.
 A tananyag összeállításához primer szépirodalmat, a szerzőkről szóló 
szekunder irodalmat, tantárgy-pedagógiai és szakmódszertani irodalmat 
olvastunk, felmértük a rendelkezésre álló paramétereket, végül óratervek 
formájában állítottuk össze az elkészült tananyagot.
 Az elkészült tananyag a régióban élő, a régióhoz és Győr városához kötő-
dő jeles írók, költők, szakmai műhelyek portrészerű bemutatását célozza 
meg. A Nyugat-Dunántúlon, szűkebb értelemben a Szigetközben Kormos 
István és Villányi László életműve kiválóan alkalmas arra, hogy a régióhoz 
tartozást bemutassuk, valamint természetesen arra is van lehetőség nyí-
lik, hogy Kormos és Villányi életművének horizontális áttekintésével a 20. 
századi modern költészet alapkérdéseivel, a második világháborút követő 
nemzedékek irodalomszemléletével, költészet-felfogásával, szövegképzé-
sével megismer kedjünk.
 Emellett a tananyaghoz készült kooperatív, csoport- és projektmunká-
ra is alkalmas feladatokkal az irodalom megértésének, itt: a költészet és a 
verses epika olvasásának metódusait is modellezni kívánjuk.
A kipróbálások során a győri és a nyitrai pedagógusképzésben részt vevő 
hallgatók módszertani tudására, esztétikai fogékonyságára hangsúlyosan 
építettünk a művek feldolgozása során. Az életmű egyes darabjait úgy vá-
lasztottuk ki, hogy reprezentálja Kormos István és Villányi László egész 
életművét, ugyanakkor mozgósítsa a hallgatók meglévő elméleti módszer-
tani tudását; a lírai költői művek olvasásával és értelmezésével, valamint 
Kormos esetében a gyermekirodalmi alkotások, a verses mesék feldolgo-
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zásával. Különösen ez utóbbi terület volt könnyen bejárható.
 Célunk e feldolgozás módszertani hátterének biztosítása, valamint egy 
olyan modell kidolgozása volt, amelynek segítségével más szerzők és alko-
tók életműve is megközelíthető, feldolgozható lesz.
Az előadás a tananyagok elkészítésének folyamatáról ad rövid áttekintést, 
illetve összegzi a tananyagrészek kipróbálásának tapasztalatait. Mivel a 
tananyagot mind magyarországi, mint szlovákiai magyar hallgatók közre-
működésével kipróbáltuk, lehetőség nyílik annak összevetésére is, hogy 
milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a hallgatók a tananyagrészek megis-
merése során, milyen attitűdökkel viszonyultak a 20. századi és a kortárs 
magyar irodalom közelmúlthoz és jelenhez kötődő alkotóihoz.

Irodalom:
Adamikné Jászó A. (2008) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. 
Trezor Kiadó, Budapest
Bárdossy I., Dudás M., Pethőné Nagy Cs., Priskinné Rizner E. (2002) A kriti-
kai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Kormos I. (1985) Összegyűjtött versei. Kozmosz Könyvek, Budapest
Spencer, K. (2001) Kooperatív tanulás. Önkonet Kiadó, Budapest
Vasy G. (2002) Kormos István. Balassi Kiadó, Budapest
Villányi L., Szabó B. (2013) Győri idők. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest 
Villányi L. (2000) Egy másik élet. Válogatott és új versek. Orpheusz Kiadó, 
Budapest
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A Kárpát-medencei történelmi emlékek megtekintése 
című kurzus tananyagának kipróbálása

Horváth Csaba Sándor egyetemi adjunktus –  
Varga Balázs egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

 Az elmúlt közel két esztendőben az EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azono-
sítószámú projekt „A.4. Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” című 
alprojektjében – a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel közösen – 
tananyagfejlesztő tevékenységet láttunk/látunk el. A közelmúltban kész 
formát öltött tananyagunk, melynek címe: Magyar történelem, társadalo-
mismeret: a Kárpát-medence történelmi emlékeinek megtekintése. Mun-
kánk célcsoportját elsősorban a pedagógusképzésben résztvevő tanító 
szakos hallgatók – kiemelten az Ember és társadalom választott művelt-
ségterületet végzők – valamint a pedagógus továbbképzéseken résztvevő 
tanítók és tanárok jelentik, az anyaországban és a külhonban egyaránt. 
Tananyagunk célja elsődlegesen, hogy segítséget nyújtson, útmutatást 
adjon mind a leendő, mind a jelenleg is gyakorló pedagógusok számára 
ahhoz, hogy a tanulmányi kirándulás eszközével milyen szempontokat, 
alapelveket alkalmazva tudják megismertetni diákjaikkal a Kárpát-me-
dencében található történelmi emlékeket, mely által a nemzeti identitás 
alakítására, erősítésére is nagy hatást gyakorolhatnak.
 A projekt előírásaihoz és elvárásaihoz igazodva – ami találkozott saját 
meggyőződésünkkel is – fontosnak tartottuk a tananyag kipróbálását, hogy 
lássuk, milyen visszajelzéseket kapunk „élesben” a hallgatóktól. Melyek 
azok az eszközök, módszerek, amik pontosításra szorulnak, miket kell eset-
legesen elhagynunk, illetve milyen egyéb projekttechnikákat lenne még 
szükséges beépíteni munkánkba, hogy az tényleg elérje a korábbiakban 
felvázolt célját.
 Évek óta gyümölcsöző szakmai kapcsolatot ápolunk a komárnoi Selye 
János Egyetem több oktatójával, így választásunk erre a csallóközi fel-
sőoktatási intézményre esett. 2019. november 7-én 2x45 perc időkeretben 
volt lehetőségünk a tananyagot kipróbálni, történelem szakos hallgatók 
közreműködésével. A pilotírozás során először ismertettük a tanulmányi 
kirándulás előkészítésének és lebonyolításának szakmai hátterét, főbb 
tudnivalóit, majd az iskolai kirándulás nemzeti identitást formáló szere-
pét. Így körvonalazódott a téma kontextusa, továbbá a hallgatók ráhan-
golódjanak a gyakorlati feladatokra. Ezt követően csoportmunkában, 
változatos projektpedagógiai módszerek és technikák alkalmazásával, 
előbb egy magyarországi, majd egy felvidéki tanulmányi kirándulást kel-
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lett a diákoknak megszervezni, minden lehetséges szempont és körülmény 
figyelembevételével. Az órát egyszerre mindig csak egyik oktató vezette, 
így a másiknak lehetősége nyílt a feladatok, módszerek hatásainak meg-
figyelésére, lejegyzetelésére. A tesztelésről részletes, fényképekkel illuszt-
rált dokumentáció készült. A hallgatók a foglalkozásokat követően értékelő 
kérdőívet töltöttek ki, melynek eredményei nagyban segítik későbbi mun-
kánkat. A konferencia-előadásunkban a tananyag kipróbálásának tapasz-
talatairól, tanulságairól számolunk be, valamint felvázoljuk az anyag korri-
gálásának, pontosításának főbb területeit, szempontjait.

Irodalom: 
Katona A., Sallai J. (2002) A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai ösz-
szefoglaló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Keller M. (2004) Magyar nyelvű pedagógusképzés a határokon túl. In: Edu-
catio 3. sz. 441–462.
Kövecsesné Gősi V. (2015) A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolá-
ban. Hazánk Kiadó, Győr
Lakotár K. Módszertan az Osztálykirándulások szervezése című tantárgy-
hoz. Készült a Győr–Moson–Sopron megyei Pedagógia Intézet közreműkö-
désével
https://docplayer.hu/1979425-Modszertan-az-osztalykirandulasok-szerve-
zese-c-targyhoz-dr-lakotar-katalin-ph-d.html 
Morvai T. (2015) Az új szlovákiai magyar pedagógus generáció. In: Kisebb-
ségkutatás 4. sz. 39–65.
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A magyarságtudat erősítésének lehetőségei 
a különböző intelligenciaterületek 

fejlesztésére épülő projektben
Kövecsesné Gősi Viktória egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

 2019 nyarán 4. alkalommal került sor a Katalóniában élő magyar gyer-
mekek nyári táboroztatására, melynek egyik legfőbb célja a gyermekkö-
zösség fejlesztése volt a magyar kultúra, irodalom, művészet, zene és a 
néphagyományok segítségével. Célunk volt, hogy a 4-14 éves korú táborozó 
gyerekek ismerjék meg a népi kultúránk értékeit, hagyományait. Alakul-
jon ki bennük a közösséghez tartozás, erősödjön a magyarságtudat érzése. 
Erősödjön a magyar nyelv használata, fokozódjon bátorságuk, erősödjön 
önértékelésük a magyar nyelvhasználat során. A tábor tervezése során  
olyan módszereket választottunk, melyek a mai digitális generáció okta-
tása során nagy jelentőséggel és hatékonysággal bírnak. Így a projektmód-
szert állítottuk a középpontba, kooperatív tanulási technikákkal, szerep-
játékokkal, felfedeztető, játékos, munkáltató módszerekkel. Alapelvünk a 
fejjel–szívvel–kézzel tanulás volt.  Hortobágyi Katalin a következőképpen 
értelmezi a projektet, mint oktatási módszert: „A projekt egy sajátos tanu-
lási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egy-
szerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és 
összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 
organikusan kapcsolódik. A projekt módszer tudatos tervezést igényel, 
csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését, nem pedig pusz-
tán azon ismeretekét és készségekét, amelyeket egy uniformizált folyamat 
végén a tanulók igen nagy szórással sajátítanak el.” (Hortobágyi 1991: 5)
 A definíció magában foglalja a problémaközpontúságot, a kreativitás 
és az innovativitás lehetőségét, a gyakorlatorientált, „praktikus” gondol-
kodás megvalósulását, a nevelési feladatok által közvetített hatásrend-
szer érvényesülését. A projektmunka tervezése során Howard Gardner 
többszörös intelligencia területek fejlesztéséhez kapcsolódó elméletét is 
alapnak tekintettük. Az emberek különböző csoportjainak kognitív képes-
ségeit vizsgálva Gardner kutatásai azt mutatták, hogy az intelligencia az 
agy különböző területeire összpontosul, mely területek egymással kap-
csolatban állnak, egyik terület a másikra épít, de szükség esetén képesek 
önállóan is működni, és megfelelő körülmények között ezek a területek 
fejleszthetők. Kutatása eredményeként nyolc intelligenciaterületet írt le, 
melynek fejlesztése az oktatás folyamatában nélkülözhetetlen. A „Magyar 
tavasz” projekthetünk során a foglalkozások menetét az intelligencia te-
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rületek figyelembevételével alakítottuk ki, így hatékonyabban sikerült a 
differenciálást is megvalósítanunk. Minden tanuló rendelkezik azokkal a 
sajátosságokkal, melyek egy-egy terület kibontakoztatását teszik lehetővé, 
ezáltal más területek is hatékonyabban fejleszthetőek. Az ilyen szemlé-
letben megtervezett foglalkozások a két agyfélteke működésének össze-
hangolását is kiválóan segítik. Az előadás a projekthét tapasztalatait, „jó 
gyakorlatait” mutatja be.
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