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Pedagógusok Nyári Egyeteme Komáromban 

 

Weöres Sándor Magyar etőd címő költeményét a Kazinczy- és Kaszás 
Attila-díjas Jókai Ágnes adta elı július 5-én a Tiszti Pavilon 
dísztermében a meghívott vendégek és 160 magyar pedagógus 
jelenlétében. 

Ezzel kezdetét vette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
szervezésében a XIX. Komáromi Nyári Egyetem. 

Szlovákián és Magyarországon kívül Erdélybıl és Vajdaságból érkeztek 
a pedagógusok, akik egy héttel az iskolacsengı elhangzása után ültek 
be az iskolapadokba, illetve elıadótermekbe, hogy bıvítsék tudásukat, új 
ismeretekre és barátokra tegyenek szert.  

Hat szakcsoport közül választhatta ki valamennyi jelentkezı a saját 
érdeklıdési körének megfelelı foglalkozást: zeneoktatás újszerő 
módszerekkel és karvezetés, vizuális nevelés és múzeumpedagógia, 
osztályfınöki kompetenciák, drámapedagógia és gyermekszínjátszás, 
interaktív tábla alkalmazása az oktatásban és a szlovák nyelv oktatása 
az 5.9. évfolyamokban. 

A délelıtti és délutáni foglalkozásokon kívül az itt tartózkodó 
pedagógusok megismerkedtek a város nevezetességeivel, kulturális és 
történelmi emlékeivel, részt vettek egy sétán „Jókai nyomában”, 
ellátogattak Esztergomba és a búcsi babamúzeumba, mindezeken kívül  
hangverseny, az ÉS?! Színpad elıadása, valamint a VII. Jókai Vers-és 
Prózamondó Tábor bemutatója is szerepelt a kínálatban. 

A hagyományoknak megfelelıen az egyhetes képzés befejeztével a 
zenei szakcsoport hangversennyel, a vizuális nevelés szakcsoportja 
pedig saját munkáikból készített kiállítással örvendezteti meg kollégáikat. 

A nyári egyetem az egy hét elteltével, ünnepi istentisztelettel és a Duna 
Menti Múzeum dísztermében tartott záró ünnepéllyel fejezıdött be. 



Nyári egyetemek szép számmal mőködnek szerte a Kárpát-
medencében: az anyaországon kívül Szabadkán, Újvidéken, 
Beregszászon, Csíkszeredában, sıt városunkon kívül Kassán is 
találkozhatnak a magyar pedagógusok. A lehetıségek adottak, és ha 
160 pedagógus a mi városunkat választotta, / sok az évente visszatérı is 
/ az öröm és megtiszteltetés is egyben. 

Az ünnepélyes megnyitó után Földes Petra tanár, az Osztályfınökök 
Országos Szakmai Egyesülete / Budapest / képviseletében tartott 
elıadást Öröm és élmény a pedagógiában címmel, mellyel szép szakmai 
elismerést aratott. 

Abból a gondolatból indult ki, hogy a Komáromba ellátogató 
pedagógusok ugyanolyan céllal érkeztek hozzánk, mint amilyenekkel a 
gyermek elindul az iskolába: társas élményeket szerezve ismereteket 
elsajátítani. 

 A mai gyermekek azonban korántsem olyanok, mint akár néhány évvel 
ezelıtt. Amikor elıször lépi át egy kisgyermek az iskola küszöbét, már 
nem „tabula rasa” / tiszta tábla /, amire a pedagógusnak kell felvésnie az 
ismereteket, hiszen születésétıl kezdve az információk tömkelege 
áramlik felé szinte minden pillanatban, amire neki, a saját idegrendszeri 
fejlettségével valamiképpen válaszolnia kell. Ha a pedagógus nem áll 
ezen áramlat élére, akkor fejlıdik ı nélkülünk is, csak ki tudja merre. 

A pedagógia alapvetı kérdése ettıl a perctıl kezdve, hogy tudunk-e 
olyan tanulási rendszert szervezni, hogy a gyermek társas együttlétben 
saját igényéhez mért feladatok megoldása során ismereteket tudjon 
szerezni ebben a túlmedializált, információ sokkos világban. A 
gyermekek egymás között egy „digitális bennszülött életmódot” 
folytatnak, ık ebben jól tájékozódnak, mi azonban nem. Ez azt a 
veszélyt rejti magában, hogy ha mi nem tudunk az ı kultúrájukhoz 
csatlakozni, ık pedig a miénket nem értik, akkor könnyen elveszíthetjük 
egymást.  

Ki kell szolgálnunk a gyermek igényeit: a mozgásigényét, a játékigényét, 
a kompetenciák megszerzésének igényét, valamint a társas együttlét 
igényét is úgy, hogy a gyermek számára az iskolai tartózkodás élmény 
és öröm legyen. 



 

Ezzel csakis egyetérteni lehet. Minden diák, tanító és szülı óhajával 

egyeznek az elmondottak. Hogy ez a gyakorlatban is így 

legyen…erre való a nyári egyetem! 

Minden pedagógusnak és tanulónak kellemes vakációt kívánunk! 

 

                         Gálfi Mária   

 


