
„Bolyai nevét írjuk lobo-
gónkra, amely névhez évez-
redes, sarkalatos igazság-
nak gondolt tétel megdönté-
se fûzõdik.”

Írta a Lukács Hugó – Ady
Endre orvosa – kezdemé-
nyezésére 1909-ben megala-
kított Bolyai Kör kolozsvári
kiáltványában.

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!
Bolyai Farkas és fia, Bolyai János emlékének és

tudományos hagyatékának ápolása már Eötvös Jó-
zsef kezdeményezésére a marosvásárhelyi reformá-
tus kollégiumban megkezdõdött. A könyvtárban,
ahol a Bolyaiak kéziratait õrizték, emlékmúzeumot
szerveztek; gazdag anyagával ez ma a Teleki-Bolyai
Könyvtár Bolyai-emlékszobájában van elhelyezve. 

Az újkori matematika elsõ mûhelyeit franciák,
majd angolok teremtették meg; Leibniz is inkább
csak német levelezõje volt ennek a mûhelynek. A
XVIII. században Svájc adja Eulert és a Bernoulli csa-
ládot, de a francia fölény a század végére erõsebb,
mint valaha. Az École Politechnique megalapításával
pedig már-már monopóliumszerûvé válna, ha épp a
századfordulón egy braunschweigi paraszt család
gyermeke, Gauss nem ülne az idáig elit-tudomány
trónszékébe.

A matematika ettõl fogva demokratizálódik, s
földrajzilag is terjed. A XIX. század elsõ felében egy-
más után szólnak bele a fejlõdésbe egy-egy nagy fi-
ukkal olyan nemzetek, amelyek közt ez a tudomány
számottevõ munkást addig nem toborzott. Sõt, az a
négy matematikus: Hamilton, Abel, Bolyai János és
Lobacsevszkij épp ilyen nemzetek, az ír, norvég, ma-
gyar és orosz gyermekei.

E matematikusok sorsa, mint a búváré, a tömlõk-
tõl függött, amelyeken Európa levegõjét kapták. A
Bolyaiaknak azon a barátságon kívül, melyet Farkas
diák korában kötött Gauss-szal, nem volt személyes

kapcsolatuk az európai tudománnyal. Azt pedig,
hogy ez a búvárcsõ milyen gyengén mûködött és év-
tizedekre mennyire elzáródott, a Bolyai–Gauss leve-
lezésbõl látjuk. A két Bolyai sorsát a nehéz Bolyai-
természet és ez a szellemi oxigénhiány szabta meg,
mely saját erejükre utalta õket, s a tudomány vérke-
ringésébe kapcsolt munka helyett, inkább csak egy-
egy zseniális ugrást engedett meg nekik. Mivel Bo-
lyai visszavonultan, a tudományos világtól távol élt
és alkotott, életmûvének jelentõségét csak halála
után ismerték el. 

Nem is lehetett ez másként, hiszen akik megis-
merték korszakalkotó mûvét, azok nem értették,
akik pedig megérthették volna, azokhoz ez nem ju-
tott el. Ebbe az elzárt világba alig, vagy csak nagyon
késõn jutnak el a világ és a tudományos élet hírei,
történései. Pedig Európa az 1800-as évek elsõ felében
is igen forrongó volt:

� a napóleoni háborúk épp, hogy véget értek, is-
mét csatazajtól hangosak az egyes országok

� forradalom Franciaországban,
� forradalom Belgiumban,
� felkelés Lengyelországban,
� majd forradalmak Bécsben, Berlinben és Ma-

gyarországon.
A tudományos élet is igen pezsgõ a 19. század el-

sõ felében, hiszen számtalan találmány és felfedezés
tulajdonítható ennek az idõszaknak: a gõzmozdony,
a gõzhajó, a sztetoszkóp, az elektromos áram, a vil-
lanymotor, a vezetékes távíró.

Bolyai munkássága ezért is nagy jelentõségû,
mert az európai tudományos élettõl elszigetelten volt
képes maradandót alkotni. Mellõzéséhez az is hoz-
zájárult, hogy az akkori Magyar Tudós Társaság fõ
feladatának a magyar nyelv kimûvelését tekintette,
Bolyai ezzel szemben latin és német nyelven írt.

Munkássága elismerése elõször az 1860-as évek-
ben, külföldön következett be, a latin nyelven írt Ap-
pendixet elõbb fordították le olaszra, franciára, an-
golra, mint magyarra. A tudományos világtól való el-
zártság és meg nem értettség ellenére Bolyai a ma-
gyar tudomány egyik legnagyobb alakja, az egyik leg-
híresebb magyar matematikus, az erdélyi tudomá-
nyosság legkiemelkedõbb képviselõje lett. Õ az, ki-
rõl, mint névadónkról évrõl évre megemlékezünk,
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Pálfalvai Zoltán
igazgató



csakúgy, mint a bolyai nevet viselõ iskolák mindegyi-
ke. Kilenc magyarországi és három határon túli
bolyais iskola megemlékezései azonban eltérnek
más intézményekétõl. Õk nemcsak külön-külön, sa-
ját iskolájukban, hanem együttesen is tisztelegnek
Bolyai munkássága elõtt az évente megrendezésre
kerülõ Bolyai-találkozókon.

Néhány héttel ezelõtt Mosonmagyaróvár adott
otthont a 15. jubileumi találkozónak, ahol ismét iz-
galmas vetélkedõk során mérhették össze tudásukat
a csapatok. A matematika és informatika feladatsoro-
kat helytörténeti, ügyességi és sportversenyek követ-
ték, majd elõadások zárták.

A vetélkedésnél is többet jelentett az, hogy újra ta-
lálkozhattunk barátainkkal, kollégáinkkal, láthattuk
a csapatok mûsorait, amelyek idén is igen széles ská-
lán mozogtak. Láthattunk vidám, önfeledten szóra-
koztató, elgondolkodtató és szívszorító elõadásokat
is. Minden évben tanulhatunk egymástól, de külö-
nösképpen a határon túli intézményektõl. Mi, Ma-
gyarországon élõk megtapasztalhattuk:

� a kisebbségben élõ magyarság hagyományápo-
lását, kultúráját, 

� a magyar nyelv ápolását más ország állampolgá-
raként, 

� a kisebbségként élõk magyarság- és hazaszere-
tetét. 

A hat magyarországi és három határon túli középis-
kola nemcsak közös névadót talált, hanem egymásra is
rátalált és immáron 15 éve szoros kapcsolat fûzi össze
õket. Az évente megrendezésre kerülõ bolyai találko-
zók az összetartozás, a kultúra és a tudomány ünnepei.
Hiszem, hogy iskolánk, a Bolyai János Gimnázium is
az összetartás, összetartozás szellemében nevelte tanít-
ványait az elmúlt öt évtizedben.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben.
(...) Egyedül minden nehezebb. Ha egyedül van az
ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de
mások támogatásával sokra viheti. A közösség, az
összetartás hatalmat ad, csak legyen olyan közösség,
amelyik elfogad, összetart és támogat.” 

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.

6

A 34. évkönyv elé



7

In memoriam

In memoriam– Kertai Józsefné (1943-2017)
Dr. Szabó Istvánné búcsúbeszéde

Vannak emberek, akiktõl elszakít bennünket az élet,
de örökre lenyomatot hagynak szívünkben, emlékeze-
tünkben.

Különösen így van ez azokkal, akiket egykor szoros
kötelék kapcsolt össze, mint bennünket Évával – szülõ-
ként, barátként, kollégaként.

Sok együtt megélt emlék és élmény jut eszembe, az
ezekre való emlékezés bár örömteli, de most a végsõ bú-
csú idején egyben fájdalmas is.

Sok közös dolog volt életünkben:
Egy idõben voltunk pályakezdõk, fiaink egyidõsek,

osztálytársak voltak, így szülõként is segítettük egymást a
gyermeknevelésben.

Emlékszem kamaszkorukra, hányszor adtuk tovább
egymásnak a hallott információkat, attól függõen éppen
melyik fiút lehetett szóra bírni.

Akkoriban szabadidõnket is gyakran töltöttük együtt
közös baráti társaságban, felejthetetlen derûs, vidám han-
gulatban.

A legszorosabb kötelék mégis a munkakapcsolatunk
volt a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban, ahol azo-
nos tantárgyakat tanítottunk, sokat dolgoztunk együtt.

Tudom, hogy egy pedagógus munkájának értékelésére
leginkább a tanítványok hivatottak, de pályatársként sze-

retném felidézni, összegezni Éva 3 évtizedes tanári mun-
káját, személyiségét.

Határozott, kritikus, megfontolt, lényegre koncentráló,
érzékeny ember volt, aki a környezetére is érzékenyen re-
agált, és akire mindig érdemes volt odafigyelni.

Átgondolt, megalapozott véleménye sokszor irányítot-
ta a jó döntések felé a tantestületi állásfoglalásokat, meg-
könnyítve és támogatva az iskolavezetés munkáját.

A kollégák megbecsülését kivívta példaértékû hivatás-
tudatával, szakmai hozzáértésével, kedves, figyelmes,
õszinte segítõkész egyéniségével.

A gimnázium megalakulásától nyugdíjba vonulásáig
volt tagja az intézménynek, meghatározó egyénisége a
Tantestületnek. 

Kollégái és tanítványai is tisztelték, becsülték, s bár
nem várt soha dicséretet, sem szeretetet, mégis megkapta
mindenkitõl.

Tanítványaival szemben magas követelményt támasz-
tott, de Õ is sokat adott diákjainak. Igaz az a megállapítás,
hogy a tanár személye néha fontosabb, mint az amit tanít,
mert a példa szótlanul is tanít.

Azt tartotta, az igazi tanítás nem a tudás átadása, ha-
nem ösztönzés arra, hogy a diák maga legyen képes az is-
meretek megszerzésére.
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Ehhez azonban fontosnak ítélte a feltételek megterem-
tését is.

Az Õ nevéhez fûzõdik:
� a biológia szaktanterem kialakítása, felszerelésének

bõvítése
� a szakkönyvtár állomány fejlesztése
� az iskola külsõ kapcsolatainak ápolása (Megyei Kór-

ház, Állatkórház, KÖJÁL) ahol a tanulók az egyetemi
tanulmányaik elõtt elméleti tudásukat a gyakorlat-
ban is kamatoztathatták.

Emlékezetesek a Bolyai Napokra rendezett kiállítások,
amelyeket az egész iskolaközösség nagy érdeklõdéssel fo-
gadott, s melyek színvonalukat tekintve akár egy-egy mú-
zeumban is megállták volna helyüket. 

Munkaközösség-vezetõként a biológia tantárgy gondo-
zását, szakmai irányítását is nagy szakértelemmel, jó szer-
vezõkészséggel valósította meg.

Szervezte a vetélkedõket, versenyeket, a Bolyai Tudo-
mányos Diákkör elõadásait.

Eredményes szaktanári munkáját számtalan megyei
és országos versenyeredmény, sikeres egyetemi felvételi
fémjelezte, sok tanítványa lett orvos, egészségügyi dolgo-
zó, tanár.

Tanítványok sokaságát nevelte tudományos gondolko-
dásra, önálló kutató munkára, szemléletes elõadásmódra,
aminek nagy hasznát vették egyetemi tanulmányaik so-
rán.

Tanári munkájának nagy értéke, hogy nemcsak a te-
hetséges tanulók szárnyaltatása volt számára fontos, ha-
nem a többi tanuló is megbízható biológiai, egészségügyi
ismereteket szerzett óráin, melyeket a hétköznapi életben
fel tudtak használni.

Pedagógiai hitvallását Német László sorai fejezik ki a
legjobban.

„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal
csendben csiszoljam kristályba.”
Éva!
Te ezt megvalósítottad!

Köszönjük a kollégák és a volt tanítványok nevében
mindazt, amit Tõled kaptunk.

Maradandó értéket teremtettél a Bolyai Gimnázium-
ban, hiányod itt lesz velünk, ahogyan munkásságod is.

Bizonyítottad, hogy úgy megy el az ember, ahogyan
élt.

Te nemcsak életedben és életeddel, hanem haláloddal
is tanítottál. Belenyugodtál ugyan a sorsodba, de nem ad-
tad fel soha. Bátran éltél és bátran is mentél el.

Bátran, emelkedetten, fegyelmezetten, amire csak ke-
vesen képesek.

Egy héttel halálod elõtt azt mondtad nekem: „élni aka-
rok, küzdeni fogok!”

Ezt a küzdelmet nem nyerted meg, de életed nem volt
hiábavaló.

Életedet, amit ajándékba kaptál odaajándékoztad má-
soknak, házastársadnak, családodnak, egy foglalkozás-
nak, hivatásodnak.

Most megpihenhetsz!
Búcsúzom Kollégáid, volt tanítványaid nevében.
Öröm volt számunkra, hogy ismertünk, együtt tanít-

hattunk Veled.
Nyugodj békében, Isten Veled!
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A megújuló közoktatás jegyében

Az Országos kompeten-
ciamérés 2016. május 25-én
16. alkalommal mérte fel a
közoktatásról szóló törvény-
ben meghatározott tanulók
6., 8. és 10. évfolyamos cso-
portjának teljes körében a
szövegértési képességeket
és a matematikai eszköztu-
dást.

A tesztek célja annak fel-
mérése, hogy a tanulók mi-
lyen mértékben képesek
matematikai eszköztudásu-
kat és szövegértési képessé-
geiket a tanulmányaik során

és hétköznapjaikban alkalmazni. 
A matematikateszt feladataiban bemutatott szituá-

ciók többnyire életszerûek, egy feladathoz 1-4 kérdés
tartozik, amelyek rendszerint egyre nehezebbek. A
kérdések között vannak viszonylag egyszerû, köny-
nyen átlátható, egy lépésben megoldható feladatok és
vannak hosszabb számításokat igénylõk, továbbá
olyanok is, amelyek önálló matematikai módszer le-
írását kérik.

A szövegértés részben különféle szövegek szere-
pelnek, amelyekhez 7-15 kérdés tartozik. Ezek azt
vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a ta-
nuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e
keresni a szövegben található információkat, képes-e
a szövegben található összefüggések felismerésére,
tudja-e értelmezni a szöveget.

A korábbi évek tesztfüzetei megtalálhatók a
www.oktatas.hu oldalon.

Az Országos kompetenciamérés skálái és képes-
ségszintjei 

Azt, hogy az egymást követõ évek mérési eredmé-
nyei tanulói szinten követhetõk legyenek a követéses
mérés teszi lehetõvé. Ennek érdekében kidolgozták a
tanulói mérési azonosítót. Ezt az azonosítót minden
mérés elõtt a tanuló intézménye generálja, egy tanuló-
hoz mindig ugyanazt a mérési azonosítót rendeli.

Az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti
az, hogy közös skála fogja össze a három év-folyam
eredményeit, 7-7 képességszinten.

Viszonyítási pont lett a minimumszint (3. képes-
ségszint). A szintek eléréséhez szükséges képessé-
gek alapján úgy ítélték meg, hogy a a 8. és a 10. évfo-
lyam esetében a 4. képességszint az az alapszint
mind a két területen, amelynek elérése szükséges ah-
hoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni
képességeit a további ismeretszerzésben és az önál-
ló tanulás során. 

Standardizált átlagos képességek 

Iskolánk átlagos standardizált képességét a felmé-
résben rész vett többi iskola eredményeihez viszo-
nyítva képességpontban láthatjuk. Az 1. táblázatban
az intézmény létszámadatait láthatjuk, míg 2. táblázat
3. és 4. oszlopában az átlageredményeket hasonlíthat-
juk össze az országos eredményekkel.

Kompetenciamérés – 2016

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési

szakértõ
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A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a
mi átlageredményünk mindkét évfolyamon mindkét
területen szignifikánsan jobb az országos átlagánál.

A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációkban,
amelyekbe a mérés alapján beletartozunk



A 3. táblázatban diákjaink és a megfelelõ viszonyí-
tási csoportok (közepes 6 évfolyamos gimn. és a köze-
pes 4-5 évfolyamos gimn.) képességeloszlása is ösz-
szehasonlítható.

A táblázatból kiolvashatjuk a megfelelõ átlagértéke-
ket és az összehasonlítás után megállapíthatjuk, hogy
18-ból 16 esetben magasabb vagy hasonló iskolánk
eredménye az egyes viszonyítási csoportokban.

Az iskola eredménye a tanulók CSH-indexének
és korábbi eredményének tükrében 

Az iskolák eredményének megítélésében fontos a
teljesítmény szerinti abszolút sorrend, ugyanakkor
ennek az értékelésnek számos hiányossága is van: a
nemzetközi és hazai tanulmányok mind alátámaszt-

ják, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei je-
lentõs mértékben meghatározzák képességeik, ered-
ményeik alakulását. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei. Éppen ezért
az intézmény teljesítményének megítélésekor a csalá-
di hátteret is figyelembe véve adták meg a tanulók
eredményeit. A tanulói kérdõív néhány, a család szo-
ciális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére adott
válasza alapján számították a tanulók jelentésben sze-
replõ CSH-indexét. 

A 4. és 5. táblázat alapján is elmondható, hogy
mind az országos regresszió, mind a megfelelõ képzé-
si forma telephelyeire illesztett regresszió alapján ta-
nulóink teljesítménye az elvártnak megfelelõ volt és 2
esetben pedig szignifikánsan jobb. 
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A 6. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben alapszintet (4. képességszint) el nem érõ
tanulók aránya mind az országos, mind a megfelelõ
képzési formához viszonyítva. Ez az a minimális szint
mind a két mérési területen, amelynek elérése szüksé-
ges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkal-
mazni képességeit a további ismeretszerzésben és az
önálló tanulás során.

Azt látjuk, hogy intézményünkben ez az arány
minden esetben jóval az országos átlag alatt marad, de
a szûkebb (megfelelõ képzési típus) populációval való
összehasonlítás alapján is csak egy esetben magasabb
néhány %-kal az alapszintet el nem érõk aránya mate-
matika mérési területen, mint a megfelelõ képzési tí-
pusban. 
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A 7. táblázatban összehasonlítható az intézmé-
nyünkben minimum szintet (3. képességszint) el
nem érõ tanulók aránya mind az országos, mind a
megfelelõ képzési formához viszonyítva. Azt látjuk,
hogy összesen két olyan tanuló van a felmértek kö-
zött, aki nem éri el a minimumszintet matematikából.
A többiek mindkét mérési területen elérték ezt a szin-
tet.

Az országos kompetenciamérésrõl további infor-
mációkat a www.oktatas.hu honlapon találhat az ér-
deklõdõ. Minden diák a kapott azonosítója segítségé-
vel saját eredményét megnézheti, így el tudja helyez-
ni magát a képességskálán, mind országos, mind he-
lyi (osztály és évfolyam) környezetben.
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Iskolánk a 2016/17-es tan-
évtõl azon szerencsés középis-
kolák közé tartozik, amelyik
angol nyelvbõl nemzetközileg
elfogadott akkreditált nyelv-
vizsgát szervezhet és vizsgáz-
tatást végezhet.

2016 nyarán az intézmény
lehetõséget kapott a
LanguageCert nyelvvizsgaköz-
ponttól, hogy vizsgahellyé vál-
jon, mivel az intézmény az or-
szág 100 legjobb középiskolája
között van, két tanítási nyelvû

képzést folytat és nagyon jók az angol nyelv oktatásával
kapcsolatos eredményei.

A tantestület egyhangúan támogatta a lehetõség meg-
valósítását. Iskolánk hét angol tanára vett részt vizsgázta-
tói képzésen. Számos továbbképzést szervezett a vizsga-
központ a város angol tanárainak is, hogy segítséget
nyújtson számukra a diákok sikeres vizsgára való felkészí-
téséhez.

A tanév során egyre ismertebb és népszerûbb lett a
vizsga, egyre nõtt a vizsgázó tanulók száma. Sok szem-
pontból fontos a nyelvvizsga megszerzése: plusz pontot ér
a továbbtanulásnál, szükséges a diplomához, fontos kül-
földi ösztöndíjak elnyeréséhez, külföldi egyetemen való
továbbtanuláshoz, 2021-tõl a felsõoktatásba való bekerü-
lés feltétele is lesz, valamint egy jó munkahely megszerzé-
séhez is elengedhetetlen. 

Öt nyelvvizsgát és három próbavizsgát szerveztünk a
2016/17-es tanévben. 148 vizsga volt összesen közép-és
felsõfokon. A vizsgák sikerességi rátája: 65,5%, mely tel-
jes egészében megfelel az országos átlagnak.

A tanulók szívesen választják ezt a nyelvvizsgát, telje-
síthetõnek, diák barátnak tartják a feladatokat, a témákat.
Az iskola tanulói szinte mindannyian ezt a típusú nyelv-
vizsgát választják angol nyelvbõl és más iskolákból is egy-
re többen tesznek nálunk közép és felsõfokú nyelvvizsgát.

A 2017/18-as tanévben hat alkalommal szervezünk
nyelvvizsgát és az éles vizsgák elõtt próbanyelvvizsgát.

Mindenkit biztatnék a LanguageCert nyelvvizsga vá-
lasztására, mely a használható angoltudásról ad tanúsít-
ványt!

Nyelvvizsgázhatsz a Bolyaiban!

Szabóné Básti Csilla

Kellõ felkészülés után mindenki magabiztosan
próbálhatja meg ezt a nyelvvizsgát. Korrekt, érthetõ,
ugyanakkor némi kihívást is jelent, de ettõl lesz igazán
jó.

Paróczai Fanni
12. a

A vizsga a C1-es szintnek teljesen megfelelt, megold-
ható és diákbarát volt. Olyan szókincset kért, amivel a
mindennapokban vagy a tankönyvekben találkozni
lehet és az értékelés is korrekt.

Nagy Anna 
12. a

Többnyire jól megérthetõ, korrekt feladatok
jellemzi. Megköveteli a kitûzött, elvárt szintet, felméri

az eddig megszerzett angoltudást. A szóbeli vizs-
garészben viszont kényelmetlen témák is elõfordulhat-
nak.

Klenóczky Dániel 
12. a

A változatos, diákbarát szövegek színessé és
érdekessé tették a feladatokat.

Baranyi Kristóf 
12. a

Szerintem ez egy teljesen korrekt nyelvvizsga. Az
elvárt szint pont megfelelõ egy emelt szintû vizsgához.
Abszolút diákbarát.

Juhász Lilla Kornélia 
12. a

Diákok véleménye a nyelvvizsgáról
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2017. nyarán hét tanár vehe-
tett részt különbözõ tovább-
képzéseken, külföldön a
Tempus Közalapítvány
Erasmus + mobilitási projektjé-
nek keretében. A pályázati fel-
hívást a Tempus Közalapítvány
írta ki. 160 pályázat érkezett,
amelybõl az iskola Valahol Eu-
rópában címû projektje a 10.
helyezést kapta.

A pályázat ötletét egy oktató
film keresése adta, a galvánele-
mek mûködéséhez kerestem

kis filmet, de csak angol nyelvût találtam. Megnéztem és
nagyon tetszett, azért is, mert a kevés angoltudásommal is
jól érthetõ volt. Az jutott eszembe, hogy szívesen hallgat-
nék külföldön ilyen jellegû tudományos elõadásokat.
Rémlett, mintha már régebben lettek volna továbbképzé-
sek külföldön tanárok számára. Beírtam a keresõbe, hogy
tanártovábbképzés külföldön és kihozta az Erasmus+ pá-
lyázati lehetõséget. Nagyon megörültem, igazgató úrral
egyeztetve és az iskolavezetés támogatását élvezve össze-
állítottam a pályázat tervezetét. Heten érdeklõdtek a pályá-
zat iránt, négy angol szakos kolléga: Szabóné Básti Csilla,
Zsiveráné Fekete Borbála, Holesné Csige Ilona és Hegedûs
Krisztián, egy rajz szakos kolléganõ Berencsikné Gedeon
Hajnalka és két természettudományokat tanító tanár
Karádi Tamás László és én.

A pályázatban résztvevõk szakjai jól illeszkedtek az is-
kola profiljához, hiszen két tanítási nyelvû iskolaként
nagyjelentõségû az angol nyelv oktatása, ami az angol
szakos kollégák felé magas szakmai követelményeket tá-
maszt mind a nyelvismeret, mind a módszertani eszköz-
tár tekintetében. A rohamosan fejlõdõ technikai eszközök
széles skálája áll az oktatás rendelkezésére is, de ezeket az
új módszereket meg kell ismerni, nekünk is meg kell ta-
nulni. A nyelvtanítás mellett az iskola nagy gondot fordít a
természettudományos képzésre is. Karádi Tamás László
továbbképzése ezt hivatott fejleszteni. Az iskola sokoldalú-
ságát mutatja, hogy bár nem mûvészeti iskola, mégis tá-
mogatja a mûvészetek terén kiemelkedõ tanulókat.
Berencsikné Gedeon Hajnalka ilyen jellegû tanfolyamon

vett részt. Hetedik pályázóként, én egy londoni nyelvisko-
lában fejlesztettem az angol nyelvi tudásomat. 

A pályázat több elembõl épül fel, elsõként az isko-
la profilját, tevékenységi körét kellett bemutatni, rá-
mutatva, hogy az iskola fejlesztési tervei hogyan har-
monizálnak a projekt célkitûzéseivel, illetve a projekt
megvalósítása után hogyan építhetõk be a megszer-
zett kompetenciák és tapasztalatok az iskola cél- és
eszközrendszerébe. Az általános célkitûzések mellett
konkrétan is meg kellett fogalmazni, hogy az egyes
pályázó személyek miben és hogyan szeretnének fej-
lõdni, milyen tanulási eredmények várhatók, illetve,
hogyan hasznosítják majd ezt a késõbbiekben az ok-
tatási tevékenységében, hogyan teszik elérhetõvé kol-
légáik és diákjaik számára, hogyan ismertetik meg az
iskola legfõbb partnereivel, a szülõkkel és hogyan ter-
jesztik a többi iskola felé. A Tempus Közalapítvány
nagy hangsúlyt fektetett a mobilitás elõkészítésére is,
ki kellett dolgozni, hogyan történik a résztvevõk felké-
szítése az utazásra, a kinti tartózkodásra, milyen or-
vosi ellátást hol tudnak igénybe venni, hogyan jutnak
el a szállására, milyen jellegzetességekkel, helyi szo-
kásokkal találkozhatnak a mobilitás során. A feladato-
kat felosztottuk, mindenki jártassága és szaktudása
alapján vett részt az elõkészületekben. 

A kiutazások megvalósultak, de a projekt nem ért vé-
get. Feladatunk még a tanultak továbbadása kollégák felé.
a tapasztalatok megosztása, a megismert módszerek al-
kalmazása. Azt gondolom, hogy pályázatunk jól illeszke-
dik az élethosszig tartó tanulás európai modelljébe, hiszen
nem pályakezdõ tanárokként szép példát állítunk a diá-
kok elé azzal, hogy többhetes külföldi továbbképzésekre
megyünk, mutatva, hogy az ember képzése nem ér véget
az egyetemi diplomaosztóval, folyamatosan fejleszteni kell
önmagunkat.

Meggyõzõdésem, hogy mindannyiunk pályázata
hasznos volt mind az iskolai oktató munka szempontjá-
ból, mind pedig személyes életünkre nézve, hiszen több-
ségünk olyan helyet választott, ahol még nem járt. Új él-
mények és új tapasztalatok felfrissülést hoztak szakmai
szempontból, de gazdagították személyiségünket is.

A következõkben, a pályázatban részt vevõ kollégák is-
mertetetik mobilitásukat.

Valahol Európában

Tóth Dóra 
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Miért volt életem egyik leg-
jobb döntése, hogy csatlakoz-
tam az Erasmus+ program-
hoz? Ez tette lehetõvé szá-
momra, hogy fantasztikus két
hetet tölthessek Írországban. 

Dublinban, az Alpha 
College of English nevû nyelv-
iskolában szerveztek egy olyan
tanfolyamot, amelyen tizenkét
különbözõ nemzetiségû tanár
kollégával együtt tanulmá-
nyozhattam a technika vívmá-
nyainak különbözõ formáit,
melyeket az oktatás során lehet

alkalmazni.
Csoportunkban voltak lengyel, cseh, spanyol, olasz,

dél-afrikai és magyar kollégák.  Nagyon jól együtt tudtunk
mûködni, mert voltak közöttünk számítástechnika taná-
rok, természettudományos tantárgyakat oktató kollégák,
és nyelvtanárok. Mi angol nyelvtanárok tudtunk segíteni a
feladatok nyelvi megformálásában, a többiek pedig a tech-
nikai kivitelezésben. Az elméleti ismeretek bemutatását
minden esetben a programok kipróbálása követte. Tanára-
ink lépésrõl lépésre vezettek végig a megoldásokon. 

Délutánjaink egy részét városnézéssel töltöttük. Taná-
raink az órák után idegenvezetõként megmutatták Dublin
nevezetességeit. Nagyon érdekesen, interaktív módon is-
mertették velünk a fõbb látnivalókat. Többek között vol-
tunk az Emlékezés Kertjében (Garden of Remembrance),
ahol az ír függetlenségi harcok áldozataira emlékeznek.
Másnap megmutatták a Christ Chuch Katedrálist, a vallás
történetével is megismerkedhettünk. Nagy élményt jelen-

tett a Guinness Sörgyár meglátogatása, egyrészt azért,
mert a látogató központot nagyon profi módon alakították
ki, másrészt mert találtam ott a történeti részben egy Ma-
gyarországon készített gépet, amit a Ganz Gyárban állítot-
tak elõ 1902-ben, és ezzel õrölték az árpát. A
TrinityCollegeban megtekintettük a híres könyvtárat és
benne a Book of Kells-t, Írország legnagyobb nemzeti kin-
csét, amely tulajdonképpen egy nagyon jó állapotban lévõ
középkori kódex.

Tanártovábbképzés a Smaragd Szigeten

Zsiveráné 
Fekete Borbála 
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A szabad hétvégén sikerült elutaznom Észak-Írország-
ba is, ahol elsõsorban a Giant'sCausewayt (az Óriás Átjá-
róját) szerettem volna saját szemmel is látni. Belfast, az
észak-ír fõváros is nagyon pozitív meglepetés volt szá-
momra, ahol már semmi nyoma a régebbi vallási zavargá-
soknak. A város fõ profilja ma már a turizmus. 

Egy ír családnál laktam/szálltam meg, így lehetõségem
volt betekintést nyerni az ír emberek életének hétköznap-
jaiba. Megtapasztaltam, hogy az írek nagyon segítõké-

szek, hiszen többször kellett útbaigazítást kérnem. Dub-
lin egy nagyon nyüzsgõ, élettel és turistákkal teli város. A
maga kb. fél millió lakosával nagyon emberi léptékû, sze-
rethetõ. 

Bár az egész program szervezése – kiutazás, helyi köz-
lekedés, beszámolók, jelentések – elég idõigényes, mégis
úgy gondolom, hogy részemrõl nagyon megérte, mert so-
kat tanultam, tapasztaltam, és olyan új helyeken járhat-
tam, amelyeken azelõtt még soha sem.

2017. július 1-9.között az
Erasmus+ program keretében
az International Study
Programmes szervezésében
egy olyan tanártovábbképzé-
sen vehettem részt az angliai
Cheltehamben, amelyen meg-
ismerkedhettek a résztvevõk a
tantárgyak idegen nyelven tör-
ténõ oktatásának elméleti hát-
terével (CLIL – Content and
Language Integrated
Learning), az angol iskola-
rendszerrel, a történelem tan-

tárgy oktatásának módszertanával és a történelem közép-
iskolai vizsgák (A-level, O-level) anyagával. A CLIL sok ha-
sonlóságot mutat a mi kéttanítási nyelvû oktatásunkkal,
azonban a leglényegesebb különbség az, hogy ezt a mód-
szert Nagy-Britanniában és számos más nyugat-európai
országban is migrációs háttérrel rendelkezõ gyerekeknél

Egyhetes tanártovábbképzõ kurzus 
középiskolai történelem tanároknak Cheltenhamben

Holesné Csige Ilona

Cheltenham városközpont



alkalmazzák. Nem csak az a cél, hogy a gyerekek az adott
tantárgyat angolul tudják tanulni, hanem az is, hogy a sa-
ját nyelvükön is megtanulják annak szókincsét. Ellentét-
ben a közép-európai országokkal (beleértve Magyarorszá-
got is) a történelem tantárgy oktatásának nem az a célja,
hogy a gyerekek az angol és az egyetemes történelembõl
is minél nagyobb tárgyi tudással rendelkezzenek, hanem
az, hogy elsõsorban az angol történelem fontos eseménye-
it ismerjék meg változatos módszerekkel, élményszerûen.
Nagyon érdekes volt számomra, hogy az elsõ világháború
tanulásakor például nem a csatákra koncentrálnak, ha-
nem az emberi oldalra. A lövészárok lábat egy angol diák
bizonyára el tudja képzelni, mivel az órán a kezébe vehe-
ti a hölgyek által írt eredeti, praktikus tanácsokat tartalma-
zó füzeteket arról, hogy a katona hogyan kerülje ezt el, mit

tegyen, és mit ne tegyen. A kurzus általam leginkább várt
része az egész napos iskolalátogatás volt, amelynek kere-
tében a glouchesteri Rich’s Schoolban vezettek végig ben-
nünket a diákok, és részt vehettünk egy dupla történelem
összefoglaló órán is, ahol a gyerekek a pestisjárványról ta-
nultakat rendszerezték. A tanár nagyon változatos mód-
szereket használt, a gyerekek sok feladatot kaptak, ahol
aktívan kellett alkalmazniuk a korábban tanultakat. Na-
gyon szimpatikusnak találtam, hogy bele kellett helyez-
kedniük az akkori korba, és megfogalmazni, hogy mit
érezhettek azok az emberek, akik elveszítették hozzátarto-
zóikat.

Csoportunk valóban nemzetközi volt, hiszen Magyar-
országon kívül Bulgáriából, Szlovákiából, Lettországból és
Svédországból érkeztek a résztvevõ történelem- illetve
földrajztanárok.

A kurzus számos kirándulást is tartalmazott. Nagy él-
mény volt a Glouchester Cathedral (Glochester Székesegy-

ház) meglátogatása, amelyet még a régi normann stílus-
ban (a mi román stílusunkhoz hasonló, de jóval nagyob-
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Történelem óra

Glouchesteri székesegyház

Tewkesbury Abbey – idegenvezetés



bak a méretek) kezdtek el építeni a 11. században, de a jel-
legzetes angol gótikus stílusban fejezték be. A katedrális
különlegessége, hogy itt alkalmazták elõször a csodálatos
legyezõ boltozatot, amely késõbb egész Angliában elter-
jedt.

Szintén nem messze található Cheltenhamtõl
Tewkesbury, ez a bájos kisváros, amelynek a központjá-
ban eredeti 16-17. századi épületek találhatók, és természe-
tesen a Tewkesbury Abbey. 

Ott tartózkodásunk egybeesett az évente megrendezés-
re kerülõ Tewkesbury Summer Festival idejével, amelyet
az idén július 8-9-én rendeztek. 1471-ben ezen a napon
volt a rózsák háborújának legvéresebb csatája a Yorkok és
a Lancasterek között. Több ezer résztvevõvel játszották el
a csatát, a közönség egy része is 15. századi ruhákba öltö-
zött, és mindenki drukkolt valamelyik félnek. Nekem,
mint történelem tanárnak ez igazi csemege volt, hiszen
még ilyen nagyszabású, ennyire korhû csatát soha nem
láttam. 

Mivel Cheltenham nagyon közel van Waleshez, termé-
szetes, hogy Cardiffba is kirándultunk, amely egy lüktetõ
vidám, fiatalos város. Nagy élmény volt a Big Pit National
Coal Mining Museum of Wales (Walesi Nemzeti Szénbá-
nyászati Múzeum) felkeresése, hiszen ezt az 1860-as évek
óta mûködõ szénbányát Margaret Theacher záratta be
1978-ban a bányászok heves tiltakozása és sztrájkja elle-
nére. A bánya a Blaenavon világörökségi helyszínen talál-

ható, és ipari mûemlék. A földalatti túra elõtt egy rövid ok-
tatófilm mutatta be kelta és angol nyelven a szénbányász-
ok nehéz és veszélyes munkáját. A tárnába mi is csak vé-
dõfelszereléssel mehettünk le szigorúan betartva a bizton-
sági elõírásokat. A robbanásveszély miatt fényképeket
sem készíthettünk. Idegenvezetõnk egy egykori bányász
volt, aki úgy ismerte a bányát, mint a tenyerét. Olyan érzé-
sem volt, hogy a bányában bármikor újra indulhat a ter-
melés, hiszen mindent úgy hagytak, ahogy 1978-ban leállt.
A bejáratnál még mindig ott vannak a kalitkák, és gondoz-
zák a kanárikat, amelyek mindennél megbízhatóbban je-
lezték a veszélyes gáz jelenlétét. A mûhelyek, amelyekben
a bányászok szerszámait javították, mintha csak ebédszü-
netre álltak volna le. Csak az apró Welsh pónik nincsenek
már lenn a bányában, amelyeket csillék vontatására hasz-
náltak, de a kis fülkék, ahol a mûszakjuk után pihentek,
ugyancsak megmaradtak eredeti állapotukban. 

A kurzus nagyon hasznos volt mind szakmai mind
emberi szempontból, hiszen az itt tanultakat beépítem a
szakmai gyakorlatomba. A résztvevõkkel és az elõadókkal
a továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot, kicseréljük tapasz-
talatainkat, megbeszéljük gondjainkat.
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A tewkesbury csata

Javító mûhely a Big pit bányában

Csoportkép a bánya bejáratánál
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Két hetet töltöttem London-
ban az Excel English Nyelvis-
kola English for teachers címû
kurzusán. A tanfolyamon öten
voltunk, három magyar és két
bolgár tanár. A nyelviskola elég
népszerû volt, fõleg az ázsiaiak
körében, a többi tanfolyamon
nagyrészt japán és taiwani fia-
talok vettek részt.  Sokan kér-
dezték, hogy a mi kurzusunk
miben különbözött a többi
nyelvi kurzustól, de valójában
ugyanolyan dolgokat tanul-

tunk mi is, ami szokványos egy nyelviskolában.

Az elsõ nap ismerkedéssel telt, illetve egy közös kirán-
dulás keretében megnéztük London fõbb nevezetességeit.
A többi napon felváltva voltak az órák, egyik nap délelõtt,
a másik nap délután. Két tanárunk volt, Carla és Tricia. Ér-
dekes volt tanárként iskolapadban ülni, kérdésekre vála-
szolni, feladatokat megoldani. Eszembe is jutott, hogy
akasztják a hóhért, de ez csak vicc, mert nagyon kedves
tanáraink voltak, élveztük az órákat. Sok játékos feladatot
hoztak, rengeteget nevettünk. Szünetekben az iskola kü-
lön helyiségében kávét és teát ihattunk, de volt mikro és
hûtõ is, ha valaki ott akart ebédelni.

Órák után szabadidõmben bejártam Londont, voltam
a Tower Bridge tornyában, ahol kiállítás mutatja be a híd
történetét és természetesen átsétáltam az összekötõ folyo-
són, ahonnan üvegpadlón keresztül nézhettem a lenti for-
galmat. Hajókáztam a Temzén, megnéztem a Parlamen-

tet. Különleges élmény volt számomra a Westminster
apátság, a gyönyörû gótikus építészeti stílusa magával ra-
gadó, de nem kevésbé a történelmi értéke, számos uralko-
dó koronázása történt itt, illetve több mint háromezer ál-
lamférfi és tudós síremlékét rejti az apátság. Az apátság
templomként is mûködik, így ottmaradtam esti istentisz-
teletre is. Kíváncsi voltam, hogy mennyiben más egy ang-
likán mise. Talán kevésbé liturgikus és kötetlenebb. 

Hétvégén elvonatoztam Windsorba és Hampton

Szerelem elsõ látásra

Tóth Dóra 

Exel English Language School csoportkép

Üvegpadló a Tower Bridge összekötõ folyosóján

Hampton Court kastély, 
„királyian” éreztem magam



Courtba.  Windsor nagyon megfogott a hangulatos kis ut-
cáival, a kastély gyönyörû volt, sajnos a királynõvel nem
találkoztam. Hampton Court kertje lenyûgözõ, az angol
kertépítészet páratlan. Ezt megtapasztalhattam Kew
Gardens meglátogatásával is, ami eleinte úgy indult, mint
egy a sok botanikus kert közül, ahol már voltam életem-
ben, de aztán teljesen elvarázsolt, el sem akartam jönni. A
sok kis tavacska, csobogók, virágkülönlegességek, illa-
tok… úgy érzem, ide mindenképpen vissza szeretnék
majd látogatni. 

A történelmi látnivalók mellett a londoni élet minden-
napjait is megtapasztaltam. A Borough Market nyüzsgése,
ami Európa egyik legjobb piacának számít, ízeivel, illatai-
val vett le a lábamról. Kézmûves sajtok, sütemények, cso-
koládék sokszínû választékát, speciális ételkülönlegessé-
geket kóstolhattam. London több nagyobb piaccal is büsz-
kélkedhet, a Covent Gardent emelném ki, ahol a piaci for-
gatag mellett utcai elõadómûvészeket láthattam, zenésze-

ket hallhattam. Pár lépés után mindig muszáj volt megáll-
ni és nézni, vagy hallgatni, ami éppen történt. Nagyon kel-
lemes volt a hangulata, többször is visszamentem estén-
ként. Felejthetetlen élményt nyújtott a Sky Gardens, ami a
Walkie-Talkie toronynak is becézett irodaház 34. és 37.
szintje között található. A kert ingyenes, de elõzetesen
online be kell jelentkezni. A lift fél perc alatt felért, kilépve
egy gyönyörû mediterrán kertben találtam magam, majd
az üvegcsarnok 3600-os panorámát tett lehetõvé, láttam a
London Eye-t, Tower Bridget, a többi hidat a Temzén, a
Shard épületét. Innen sem akaródzott nagyon hazaindul-
nom. 

A fent említetteken kívül mindenképpen jelentõs él-
mény volt az is, hogy két hétig egy angol családnál laktam
három másik lakótárssal.  Szállásadóim Catherine és John
kedvesek és figyelmesek voltak és mindent megtettek,
hogy jól érezzem magam náluk. Esténként a többiekkel
közös vacsora volt, majd ha az idõ megengedte a kertben
beszélgettünk. John nagyon sok sztorit mesélt, sokat ne-
vettünk. Az egyik lakótársamnak különösen örültem,
mert kémikusként dolgozott Tokióban egy mûanyagok
gyártásával foglalkozó cégnél. Jó érzés volt, hogy olyan va-
lakivel találkoztam és beszélgethettem, aki szintén szereti
a kémiát.

A teljesség igénye nélküli ez a beszámoló, hiszen ho-
gyan is tudnám leírni az összes hatást és élményt, ami ért.
Legfõképpen azt, hogy anyanyelvi környezetben gyako-
rolhattam a nyelvet, hogy mennyit fejlõdött a hallásérté-
sem és a kiejtésem, valamint, hogy megismerhettem egy
kultúrát.  Beleszerettem Angliába, bája és romantikája el-
varázsolt teljesen. 
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Család és lakótársak

Tanúsítvány átvétele a tanfolyam végén
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A Tempus Közalapítvány
Erasmus plusz tanártovább-
képzõ programjának ösztöndíj
támogatásával Firenzében töl-
töttem 2 hetet 2017 július 3 -14.
között. Délelõttönként olasz
nyelvet tanultam a világ min-
den tájáról érkezett hallgatók-
kal együtt, akik Spanyolország-
ból, Svájcból, Ausztriából,
Finnországból, Chilébõl, Brazí-
liából, Ecuadorból jöttek az
anyanyelvi környezet kedvé-
ért. Délutánonként mozaikké-

szítõ kurzuson dolgoztam, ami egy nemzetközi mûvész-
telepként mûködött. Az itt dolgozó kollégák is külföldiek
voltak, és valamennyien egy-egy képzõmûvészeti ágban
(szobrászat, falfestészet, mozaikkészítés, kerámia, grafi-
ka, stb.) próbálták ki magukat. A firenzei mesterkollégák
minden szakmai segítséget megadtak, és a résztvevõk is
ösztönözték, inspirálták egymást az alkotásban. Azonban
a nagyobb lélegzetû mûvek elkészítéséhez ez az idõtar-
tam is kevésnek bizonyult. Az itt felhasznált anyagköltség
és néhány szakmai szemléltetõ eszköz, szakkönyv önálló
megfizetésén kívül mindent az ösztöndíj támogatásából
lehetett fedezni. 

Az Appennin-félsziget északi harmadában elhelyez-
kedõ Firenze 370 000 lakosával, Olaszország nagyváro-
sai közé tartozik. Az Arno folyó partján végighúzódó,
hosszú történelmi múltra visszatekintõ város Toszkána
régió székhelye és kulturális központja. Az ókori róma-
iak által létrehozott város a középkor óta kimagasló ke-
reskedelmi és pénzügyi csomópont. A „középkor
Athénja”-ként és az olasz reneszánsz bölcsõjeként szá-
mon tartott Firenze bõvelkedik történelmi és mûvé-
szettörténeti látnivalókban. A történelmi belvárost
1982-ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvání-
totta majd 1986-ban elnyerte az Európa Kulturális Fõ-
városa címet. A várost olyan hírességek neve fémjelzi,
mint a Medici család, Amerigo Vespucci, Niccolo Ma-
chiavelli, Francesco Petrarca, Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Cimabue, Giotto di Bondone,
Masaccio, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della
Robbia, Alberti, Filippo Brunelleschi, aki a firenzei
Dóm megalkotója, Paolo Ucello, a perspektíva megszál-
lott kutatója, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo Buonarroti, Raffaello Santi, Benvenuto
Cellini, Franco Zeffirelli, Guccio Gucci és még számos
tudós, felfedezõ, mûvész.

Firenze legfõbb látnivalói a város négy kisebb részében
helyezkednek el, amelyeket gyalog könnyû megközelíte-
ni: a belváros keleti részét Santa Croce, az északit a San

Italian plus Mosaic – ART.MOSAIC –olasz nyelvtanulás 
és mûvészeti továbbképzés Olaszországban

Gedeon Hajnalka



Marco, a nyugatit a Santa Maria Novella és a folyó túlolda-
lán lévõ Oltarnót a Palazzo Pitti fémjelzi.

Az Arno partja a város fõ tengelye, ennek mentén terül-
nek el a leghíresebb látnivalók, mint a Ponte Vecchio, a
Santa Maria del Fiore világhírû székesegyháza, a Palazzo
Vecchio, melynek bejáratánál Dávid szobra áll, a Santa
Croce és a Santa Maria Novella templomai, a Medici-ká-
polna Michelangelo legszebb szobraival, a Galleria
dell'Accademia. A hétvégén az Europass nyelviskola autó-
buszos kirándulást szervezett San Gimignanoba, Olaszor-
szág egyik legszebb középkori kisvárosába, Monteriggioni
XIII. századi erõdjébe, Costellino di Chiantiba, az egyik
leghíresebb olasz borvidékre, és Sienába, amelynek világ-
hírû katedrálisa felejthetetlen látvány. A helyi legenda sze-
rint, elõször a 16. században jegyezték le Siena nevét. A vá-
rost Remus fiai, Senius és Aschius alapították, miután ap-
juk megölése miatt el kellett hagyniuk Rómát. A két test-
vér egy fekete és egy fehér lovon menekült, ezért lett a vá-
ros zászlaja, címere és a gótikus katedrális díszítése fekete-
fehér.

Toscana az a hely, ahol az 500 éve itt élt alkotó géniu-
szok szelleme még mindig sugárzik. A firenzei rene-
szánsz paloták, a virágzó mediterrán kertek, az ódon,
kváderkõ falazású utcák – ahol a Medici család, Miche-

langelo és Leonardo de Vinci is járhatott – megõrizte a kö-
zépkorból fennmaradt rusztikus, férfiasan erõteljes ka-
rakterét, szemben pl. Velencével, ahol az árnyalatnyi fi-
nomságú díszítési mód, a nõies elegancia, a gracilis rész-
letekben való gazdagság bontakozott ki. Firenzében júli-
usban 40 oC körüli hõmérséklet van, mégis mindig van-
nak olyan árnyékos oldalak, átriumok, vastag falakkal és
oszlopokkal körülvett, szökõkutas, szobrokkal díszített
belsõ udvarok, ahol megpihenhet a látogató. Firenze ma
is rendkívül mozgalmas, lüktetõen gazdag, de emberlép-
tékû város, ahol mindenki megtalálja azt a kultúrát, ami
a klasszikus Európát jelenti és összetartja. Firenze élõ
mûalkotás, multikulturális központ, ám a római-keresz-
tény értékrend, a társadalmi hagyományok és az egész-
séges család tisztelete szilárdan fennáll és tekintélyt pa-
rancsol a városnak. nyugalmat, erõt, biztonságot és rend-
kívüli észszerûséget is érezhet az ide érkezõ. A vendéglá-
tást, a közlekedést és a környezetvédelmet nagyon tuda-
tosan, következetesen szervezik, régi nagyvároshoz mél-
tó módon követik a mûemlékek felújítását. Éttermeiben
olaszul és angolul beszélnek, ahol fantasztikus olasz
ízek kóstolhatók. Aki teheti, pályázzon az Erasmus prog-
ramokra, mert remek lehetõségeket kínál a vállalkozó
szellemû, tapasztalatokra vágyók számára!
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Az Erasmus tanári mobili-
tás program egy kiváló lehetõ-
ség minden pedagógus számá-
ra, aki szakmailag fejlõdni sze-
retne és naprakész ismeretek-
kel, élményszerûen kívánja ok-
tatni saját tantárgyát. A
Tempus Alapítvány által finan-
szírozott program haszna vitat-
hatatlan, hiszen testközelbõl,
az anyaországban gyakorol-
hattuk és fejleszthettük saját
tudásunkat, ismereteinket kü-
lönbözõ területeken.

Számunkra a mindennapi munka is teljes embert kö-
vetel, hiszen sokan közülünk tantárgyakat tanítanak an-
golul. Ez óriási kihívást jelent minden két tanítási nyelvû
programban tanító kollegának. Mindemellett magát a
nyelvet is megfelelõ módszerekkel, gyakorlatiasan kell ok-

tatni ahhoz, hogy az ismeretanyag rögzüljön és a tanulás
élmény legyen a diákok számára. Pontosan ezért válasz-
tottam a londoni International House (IH), Practical
Teacher tanfolyamát, ahol tíz napon keresztül azzal foglal-
koztunk, hogyan lehet nyelvet minél élvezetesebben, de
ugyanakkor hatékonyan tanítani. Ehhez a legkülönbö-

Practical teacher kurzus Londonban

Hegedûs Krisztián



zõbb digitális technikákat, módszereket sajátítottuk el, il-
letve osztottuk meg egymással igen színes nemzetközi pa-
lettán. A csoportban 12-en voltunk 8 féle országból. Több-
ségben a lengyel származású tanárok voltak, de Kínából,
Törökországból, Ausztriából, Oroszországból, Franciaor-
szágból is jöttek lelkes résztvevõk. Az iskola kiváló infrast-
rukturális lehetõségei lehetõvé tették a modern környezet-
ben való tanulást és gyakorlást. A továbbképzést egy brit
származású, nagyon agilis és gyakorlatias tanárnõ,

Melissa Lamb tartotta. Minden nap más területet vizsgál-
tunk mely ismereteink bõvülését, kompetenciáink fejlõdé-
sét eredményezte. A kurzus gyakorlati haszna minden-
képpen abban rejlik, hogy nem csak magától a tanártól
szereztünk ismereteket, hanem egymástól is, hiszen min-
den feladat kommunikációs alapon mûködött. Mindenki-
nek véleményt kellett nyilvánítani az aktuálisan tárgyalt te-
rületrõl és annak fejlesztési lehetõségeirõl. Természetesen
részben mindannyian használunk modern technikát órá-

inkon, film részleteket illetve zenét, hogy érdekesebbé tud-
juk tenni a tanórákat diákjainknak, de nem egyenlõ mér-
tékben és módszertanilag különbözõ módon tesszük
mindezt. Éppen ezért rengeteget lehetett egymástól tanul-
ni, módszereket, technikákat „ellesni” a másiktól. Megíté-
lésem szerint a világháló megfelelõ alkalmazása a tanórá-
kon elengedhetetlen, ha lépést akarunk tartani a nyelvok-
tatás és a diákság egyre növekvõ igényeivel. A Practical
teacher kurzus elsõsorban támpontokat adott ahhoz, hogy
milyen terület gyakorlásához, milyen webhelyet érdemes
megnyitni, illetve milyen feladat típusokat érdemes alkal-
mazni. Úgy érzem, a kurzuson és az egész programban
való részvételem alatt mind nyelvtudásom, módszertani
kultúrám és bizonyos kompetenciáim fejlõdtek, az újon-
nan megszerzett ismereteket, technikákat, módszereket és
kulturális élményeket a tanításban használom és alkalma-
zom.

A szakmai fejlõdésem mellett mindenképp említést ér-
demel maga a kulturális élmény, amit a világ egyik leg-
mozgalmasabb metropoliszában éltem meg. Az anyanyel-
vi környezet óriási hatással bír, ezt igazából mi, nyelvta-
nárok tudjuk a legjobban. Mindemellett az a rengeteg lát-
nivaló, kulturális és gasztronómiai élmény, amiben ré-
szem volt, leírhatatlan. A szálláslehetõségek széles válasz-
téka, az ösztöndíj rugalmas felhasználhatósága is a pozití-
vumokhoz sorolható.

Összegezve életem egyik legnagyobb lehetõségének te-
kintem a programban való részvételemet és csak ajánlani
tudom minden, fejlõdésre, kitekintésre vágyó pedagógus
kollégámnak.
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Az Erasmus Mobilitás tanár
továbbképzési programban va-
ló részvételt életem egyik legna-
gyobb lehetõségének tekintem:
életre szóló élményt adott és a
szakmai fejlõdésem szempont-
jából is meghatározó volt.

Egy két tanítási nyelvû gim-
náziumban mind az angol
nyelv, mind a szakmai tárgyak
oktatása óriási kihívás a taná-
roknak és átlag feletti felké-
szültséget kíván. Az angol

nyelv és az anyaország kultúrájának naprakész ismerete
csak az adott országban megszerzett tapasztalatokkal és
gyakorlással lehetséges. Az Erasmus program mindehhez

Életre szóló élmény

Szabóné Básti Csilla



kiváló lehetõséget adott számomra. Kiválaszthattam a leg-
megfelelõbb kurzust, a legmegfelelõbb helyen. A Brit cél-
nyelvi civilizáció oktatásához a Life in Britain két hetes to-
vábbképzést választottam a londoni Intenational House
(IH) nemzetközi nyelviskola szervezésében. Tökéletes vá-
lasztás volt mind az ország ismereti kurzus, mind London
városa. A nemzetközi tanfolyamon magyar tanárokon kí-
vül spanyolok, lengyelek és németek vettek részt, a kurzus
vezetõje a klasszikus londoni akcentussal beszélõ és a mai
angol kultúrában jól tájékozott Michael Whiteman volt. 

Az International House a londoni Covent Gardenben
minden nyáron több száz tanár és diák számára kínál tar-
talmas kurzusokat érdekes szabadidõs programokkal ösz-
szekötve és szálláshelyet is biztosít. 

A Life in Britain kurzus 10 napján, interaktív feladato-
kon, videókon, színház és múzeum látogatásokon keresz-
tül sok-sok aktuális témával foglalkoztunk: Brexit a Britek

szemével, a királyi család kultusza, a média, a sajtó szere-
pe, Shakespeare és a Globe (a színház megtekintése), po-
litika (látogatás a parlamentbe), hagyományos Brit ételek,
kóstolással egybekötve, képzõmûvészet megismerése két
galéria meglátogatásával. A tanórákon kívüli idõben is
számtalan különleges programot kínált az IH: koncertláto-
gatáson voltunk a Royal Albert Hallban, Pub quiz verse-
nyen vettünk részt, teáztunk angol módra, szabadtéri
színházlátogatás volt a Regent's Parkban, bemehettünk a
Buckingham palotába és felmentünk London legmaga-
sabb kilátójába a Shardba.

Az IH családi szállást és ellátást is biztosított. A vendég-
látó családdal eltöltött idõ, remek beszélgetések, kerti par-
tik további lehetõséget adtak egy angol család mindennap-
jaiba való betekintésre, remek nyelvgyakorlási lehetõség is
volt, baráti viszony szövõdött közöttünk és azóta is folya-
matos kapcsolatot tartok velük.

A továbbképzés költségeit a Tempusz Közalapítvány fi-
nanszírozta. Lehetõségem volt az angol nyelv és civilizá-
ció oktatásához a legújabb kiadványok megvásárlására is.

Iskolánk, a pályázat elnyerésével a résztvevõ tanárok
számára kiváló lehetõséget adott a szakmai továbbfejlõdés-
re, szerencsésnek tartom magam a programban való rész-
vétel lehetõségéért és ajánlom minden kollégának az álta-
la beszélt nyelvterületen az Erasmus tanár továbbképzési
kurzusokon való részvételt.
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„Kérjük a kollégákat, hogy
most a szünetben, jöjjenek a
tanáriba egy rövid megbeszé-
lésre!” – hangzott az utasítás az
iskolarádió hangszórójából egy
borús, hétköznapi, késõ õszi
tanítási napon. Öt perc múlva
már jó néhányan gondolatban
Európa híres, távoli pontjain
töltöttük a nyári szünet jól
megérdemelt szabad napjait…

Egy ilyen – számunkra hir-
telen jött – lehetõséget kihasz-
nálva sikerült a Bolyai János

Gimnázium tanárainak az Erasmus+ Európai Uniós pá-
lyázat segítségével egy felejthetetlen két hetet eltölteni egy
szabadon választott célterületen.

Mindig is nagy érdeklõdéssel figyeltem a mûszaki-tech-
nikai világ újításait, rendhagyó megoldásait. Napjainkban
a számítástechnika rohamos fejlõdése elengedhetetlenné
teszi az informatikai eszközök az oktatási folyamatban

Egy régi álom…

Karádi Tamás László



való megjelenését. A terület fejlõdése olyan léptékû, hogy
állandó önfejlesztést, napi szinten való gyakorlást kíván
meg azoktól a pedagógusoktól, akik ezeket a modern esz-
közöket használni szeretnék. Ezért esett a választásom a
Modern Oktatástechnológia (Education Technology
Today) címû tanfolyamra, amely továbbképzésen elsajátí-
tott tudást a mindennapi munkámban kiválóan tudom
hasznosítani.

Amellett, hogy a kinn tartózkodás során számos szak-
mai ötlettel, gyakorlati tudással gyarapodtam, az angol
nyelvi ismereteimet is gyakorolni, bõvíteni tudtam, mivel
az oktatás nyelve az angol nyelv volt. A tanfolyamok mel-
lett bõven akadt kulturális, szabadidõs program is, melye-
ken szintén aktívan kellett használni az idegen nyelvet, hi-
szen a választott továbbképzésen egyedüli magyarként ve-

hettem részt. Külön érdekes volt megismerni a világ szá-
mos pontjáról összesereglett szaktanároknak milyen napi
problémákkal és kihívásokkal kell szembe nézniük a min-
dennapi munkájuk során.

Végül pedig a helyszín választásról! A továbbképzés
választott helyszíne Cambridge városa Nagy Britanniá-
ban. A történelmi egyetemváros gazdag mûemlékekben
és látnivalókban egyaránt. Az egyetemváros méltán híres
oktatási intézményeirõl és a jelenleg és korábban ott taní-
tó hírességekrõl, tudósokról. Egyik legmeghatározóbb él-
ményem volt a mobilitás idõtartama alatt ezeken a törté-
nelmi helyeken megfordulni. Azokban az épületekben jár-
tam, és azokban a gyönyörûen gondozott kertekben sétál-
tam ahol annak idején Newton, Rutherford, Bohr,
Cawendish és más hírességek tették közkinccsé világhírû
felfedezéseiket. Az oktatás minden nap, reggel kilenc és
délután egy óra között zajlott, két héten keresztül. A tan-
anyag érdekes, a késõbbiekben jól használható, új ismere-
tet tartalmazott. A délutánok és a hétvége a város és a kör-
nyék megismerésével, felfedezésével telt. A tanfolyam
szervezõi is állítottak össze kulturális programokat, me-
lyekre szabadon lehetett jelentkezni, de egyénileg is volt le-
hetõségünk a látnivalók felfedezésére.

A mobilitás minden percét élveztem, és közben szak-
mailag is fejlõdtem. Mindemellett a nyelvtudásomat is fej-
lesztettem. Azt hiszem, ezek után nem meglepõ, ha a töb-
bi résztvevõ kollégával azonos következtetésre jutottam:
Jövõre meg kell ismételni!!
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A pedagógus minõsítés,
tanfelügyeleti ellenõrzés, ön-
értékelés rendszere

A pedagógusok Életpálya-
modelljét 2013. szeptemberé-
ben vezették be, amely a peda-
gógusoknak jelentõs többletfel-
adatokat jelölt ki: megnövelte a
kötelezõ óraszámokat, és meg-
szüntetett bizonyos pótléko-
kat, kedvezményeket. A ren-
delkezés megemelte viszont a
béreket, de ezt a béremelést fo-
kozatosan, 2017 szeptemberé-

ig évekre elosztva kapták, illetve kapják meg a pedagógu-
sok. 

Az elõmenetelt (gyakornok, pedagógus I, pedagógus
II, mesterpedagógus, kutatótanár) minõsítési eljárásokkal
lehet elérni. Azt, hogy melyik évben ki minõsülhet és ki-
nek kötelezõ ez, azt az oktatásért felelõs miniszter teszi
közzé. A minõsítés során egy portfóliót készítenek a peda-
gógusok, majd ezt egy védés és óralátogatások követnek.
A továbblépésrõl a minõsítõ bizottság dönt, amely szakér-
tõkbõl és az iskolavezetés egyik tagjából áll. 

A minõsítés mellett 2015-tõl beindult a külsõ szakértõk
által végzett tanfelügyeleti ellenõrzés illetve a belsõ önérté-
kelés is. Mindkét eljárás 3 szintes: pedagógusok, vezetõ és
komplex intézményi szinten folyik az ellenõrzés. A tanfel-
ügyeleti ellenõrzést a minõsítéshez hasonlóan az Oktatási
Hivatal szervezi, minden évben kijelölik, hogy ebben kik-
nek kell részt venni. Itt szintén külsõ szakértõk vizsgálód-
nak, akik áttekintik a tanfelügyeleti ellenõrzést megelõzõ
önértékelések eredményeit is. Tehát a tanfelügyeleti ellen-
õrzés elõtt önértékelést is le kell folytatni. Mindkettõ ellen-

õrzésben az iskolavezetés mellett részt vállal a BECS (bel-
sõ ellenõrzési csoport) és a kijelölt pedagógusok, érintett
munkaközösség-vezetõk is. Az értékelés egy elektronikus
felületen történik, itt a pedagógus (vagy a vezetõ) nem-
csak magát értékeli, hanem a pedagógusok, a szülõk és a
tanulók is kifejezik a véleményeiket egy számukra meg-
küldött kérdõív segítségével. Sok-sok dokumentumot kell
elemezni, interjúkat készíteni, illetve órákat kell látogatni
a folyamat során. Ezek a feladatok nem kevés tennivalót
jelentenek egy iskola vezetõinek és tanárainak, de bízunk
benne, hogy mindezek nem vesznek el sok idõt és energi-
át az iskolai munka, a tanítás folyamatából.

2016-ban – a pedagógusok tiltakozásainak és az egyez-
tetõ megbeszéléseknek köszönhetõen – némileg módo-
sultak az ellenõrzés szabályai, de lényeges könnyítéseket
ezek sem hoztak. A pedagógusok értékelésének tekinteté-
ben jelentõsebb könnyítés az, hogy az elõzõleg kétéven-
kénti értékelés tervét felváltotta az ötévenkénti értékelés.

A 2016-2017-es tanév feladatai, tevékenységei
Ebben a tanévben két minõsítésre került sor az intéz-

ményben: Sóvári László tanár úr pedagógus II kategóriá-
ba lépett és Zsiveráné Fekete Borbála tanárnõ mesterpeda-
gógusi fokozatot ért el.

Pedagógusra vonatkozó önértékelésen és tanfelügyele-
ti ellenõrzésen esett át Lékóné Lantos Zsuzsanna tanárnõ,
aki már 2014 óta szaktanácsadó és mesterpedagógus, de a
miniszteri döntés alapján a szaktanácsadóknak mégis át
kellett esniük ilyen megmérettetésen ebben az évben.

2016-ban megkezdõdött a vezetõk tanfelügyeleti ellen-
õrzése, iskolánkat ebben is kiválasztották és Pálfalvai Zol-
tán igazgató úr, mint vezetõ önértékelése és tanfelügyeleti
ellenõrzése is lezajlott. 

2017 tavaszán a komplex intézményi önértékelésre is
sor került, mivel a következõ évben átfogó intézményi
tanfelügyeleti ellenõrzésre kerül majd sor és ezt meg kell,
hogy elõzze az önértékelés. Ilyen ellenõrzés minden isko-
lát 5 évenként érint, melynek eredményét az iskoláknak a
honlapjukon is fel kell tüntetniük. 

Az értékelésben, a dokumentumok elkészítésében a
BECS tagjai (Dembrovszky Zsuzsanna, Viszóczky Zsu-
zsanna, Zsiveráné Fekete Borbála, Szabóné Básti Csilla és
irányítóként Bagyinszki Boglárka) vettek részt.

Minõsítés, tanfelügyelet, önértékelés

Bagyinszki Boglárka 


