
 

Előzetes a tavaszi számhoz 

 
 
  Játékkal indítjuk tavaszi számunkat, mely önmagáért való cselekvésként 
örömet szerez a gyermeknek. Erről Szilágyi István ír, aki cikkében nem az 
örömszerző funkciót emeli ki, hanem az építő, a szerepjátszó és a szabályjáték 
diagnosztizáló és terápiás funkcióját. A gyermek játékában olyasmit ábrázol, amit 
szóban nem képes megfogalmazni, vagy nem akar elmondani. És erre nemcsak a játékot 
hozzáértő módon irányító pedagógusnak kell figyelnie, hanem a szülőnek is, hisz 
megtörténhet, hogy az óvodából, iskolából hazatérő gyermek otthon, játék 
formájában vezeti le a benne felgyűlt feszültséget. A szülőnek nem kell mást 
tennie, mint megfogadni Polcz Alaine tanácsát: hagyjuk a gyermeket szabadon, 
folyamatosan játszani, és kövessük játékát figyelemmel és empátiával. 
  Figyeljünk hát gyermekeinkre, és ne feledjük: ők is figyelnek, meg-
figyelnek minket, hisz a gyermek más személyek észlelésének, illetőleg megfigyelésének 
révén olyan információk birtokába jut, amelyek alapján módosíthatja, illetve optimizálhatja 
és tökéletesítheti szociális viselkedését – írja Fodor tanár úr a szociális tanulás jelen-
tőségét felvázoló cikkében. Ebben a tanulmányban a szerző választ ad arra is, 
hogy miként lehetünk sikeresek, illetve mikor váltjuk ki környezetünk elma-
rasztalását: Ha az egyén a változatos élethelyzetekben viselkedésével megfelel a környezeti 
elvárásoknak (ha hatékonyan érvényesíti szociális szerepét), elismerésben, ha pedig nem felel 
meg a követelményeknek, és túllépi az előírt kereteket (a jogilag, etikailag vagy kulturálisan 
statuált viselkedési normákat), akkor elmarasztalásban részesül.  
  Az erkölcsi, etikai normák tehát fontos kritériumok munkánk, életünk 
megítélésében. Horváth Sándor írásában egy egyre aktuálisabbá váló kérdés-
kört, a pedagógusetikát vizsgálja, mely a személyközi kapcsolatok három típu-
sához kötődik: teljes joggal beszélhetünk a kollégákhoz, a tanítványokhoz és a 
szülőkhöz fűződő kapcsolatok viszonylag önálló etikai kérdéseiről. A cikkben 
fölveti a három kapcsolattípussal kapcsolatos etikai kérdéseket, olvashatunk a 
jó kollegialitás fogalmáról, a nevelőtestületi légkörről, és arról is, hogy mihez 
van joga a szülőnek. 
  A tanár–szülő kapcsolat, a személyiségfejlesztés és a játék fogalma Rusz 
Csilla nagyváradi drámapedagógus írásában is megjelenik: a szerző a szülői 
értekezletek igen eredeti szervezését ajánlja, olyan új formát, melynek ered-
ményeképpen valószínűleg a szülő eljön, és szívesen jön el a szülői értekezletre. 
Tanítónak, szülőnek egyaránt ajánlott gondolatébresztő írás. 
  Az erkölcsi, etikai kérdésekkel kapcsolatos Pacsuta Istvánnak a debre-
ceni diákok körében végzett kutatása is. A szerző a különböző karokon tanuló 

 



egyetemistákat kérdezte, hogy mit tartanak fontosnak az életben. A kérdések 
tizenöt különböző értékre vonatkoztak, közöttük található a család, a szerelem, 
a hatalom vagy az anyagi javak. A felmérésből többek között az is kiderül, hogy 
az orvosi kar diákjainak az elhivatottsága fölülmúlja a többi karon tanulókét. 
Remélhetőleg készülnek az erdélyi egyetemeken is hasonló értékvizsgálatok, és 
azok esetében a pedagógusnak készülő diákok elhivatottsága eléri az orvostan-
hallgatókét.  
  Arról, hogy hogyan kell dolgoznia az elhivatott pedagógusnak, Muhi 
Sándor a következőket írja a Tanulásról, átélésről, következetességről […] című írá-
sában: alaposan fel kellett készülni rá, hiszen ha azt szeretnénk, hogy a tanulók komolyan 
vegyék a munkát, nincs más választásunk. A felnőttek félrevezethetők (a napi politika 
rendszeresen igazolja ezt a megállapítást), a gyermekekkel szemben minden ilyen kísérlet 
eleve kudarcra van ítélve, hiszen tapasztalataim szerint ők minden korban és minden kö-
rülmények között meglepő biztonsággal választják el a hamist a valóditól, a hitelest a 
hiteltelentől. 
  Örökség rovatunkban folytatjuk az iskolatörténeti írások közlését. Fazoli 
Sándor tanár úr ezúttal a gyulafehérvári gimnázium létrehozásáról, Madaras 
Piroska pedig a marosvásárhelyi református kollégium háború utáni éveiről ír.  
  Portré rovatunkban két jeles erdélyi pedagógusról olvashatunk: Felméri 
Lajosnak a kolozsvári egyetem első pedagógiatanárának sporttörténeti szem-
pontból is figyelemre méltó munkásságáról, és Molnár István tudós tanárnak a 
székelykeresztúri múzeum alapításában betöltött szerepéről. 
  A Könyvespolc rovatba is két írás került: Lakatos István egy befogadó-
orientált tankönyvcsalád elemzésére vállalkozik, Málnási Ferenc pedig Kabán 
Annamária tanulmánykötetét ismerteti. 
  A Nézőpontban Bakk-Miklósi Kinga a kétnyelvűség kérdéseit tárgyalja, 
Kovács Gabriella pedig az angol nyelv tanításában használt hallás- és olvasás-
értési tesztekről ír. 
  Eseményként Máthé Dénes tudósít a 2007. évi Kossuth-szónokverseny-
ről, melyen az  erdélyi diákok is szép eredményeket értek el. 
  Tavaszi számunk befejezéseként már a nyárra készülünk: részletes 
ismertetőt közlünk a Bolyai Nyári Akadémia idei programjáról. A megnyitón 
remélhetőleg a Magiszter  nyári száma is „jelen lesz”, addig is olvassák lapunkat 
és írjanak nekünk. 
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