TÖBB MINT EGY KÉPZÉS – EZ A TANYA!

ROZMÁN LÁSZLÓ

Sokszor hisszük azt, hogy vannak dolgok, amiket már nem lehet fokozni, nem lehet jobban csinálni. Aztán, amikor sor kerül a következő Tanítók Apáczai Nyári Akadémiájára, akkor rájövünk, hogy
igenis van feljebb, lehet jobban. Kicsit úgy, mint ahogy az olimpia jelmondata is súgja: Gyorsabban, erősebben, magasabbra!
Június 17 és 22. között – a tanévzárás öröme fölötti érzés közepette – a pihenést több mint 100 tanító kollégánk a
továbbképzés padban ülős, izgő-mozgó, gyakorlós – és valljuk be –, bulizós egy hetére váltotta, vagy sokkal inkább
mondhatjuk, ezzel adta meg a nyár alaphangját.
A megnyitó ünnepség kötelező köszöntői után Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója üdvözölte a kollégákat, összefoglalva a
TANYA örökös küldetését, mely egy szóval írható le: szolgálni. A vendégeket, az előadókat, s ezáltal a magyar köznevelés ügyét. Az est hangulatát Süle Ferenc tankönyvszerző, karnagy úr vezényletével a celldömölki
Liszt Ferenc Vegyeskar műsora tette teljessé, és érdekes, hogy ezt követően nem disszonáns, hanem inkább lélekemelő volt a Mária kegytemplomban a három történelmi egyház lelkészei által bemutatott ökumenikus liturgia.

A szakmai programok ezúttal is szinte a bőség zavarával voltak jellemezhetők. Az előadások mindegyikét a korszerű tudás átadásával és a magas módszertani kultúra megjelenítésével tudjuk jellemezni, kiemelni pedig szinte bárkit ki lehetne – ez azonban terjedelmi korlátok miatt nem igazán oldható meg. A teljesség igénye nélkül említhetjük
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony nagy érdeklődésre számot tartó előadását, mely a köznevelési rendszer
megújításának folyamatát, a kardinálisnak tekinthető területeket érintette, egy szimpatikus és megbízható jövőképet is felvázolva.
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Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása próféciaként is felfogható: Egészségben és örömben élni pedagógusként! A tanulságos történetekkel átszőtt előadás számos kapaszkodót nyújtott a korszerű
pályameghatározáshoz, illetve a mindennapi életben való eligazodáshoz. Prof. Dr. Balázs Géza a magyar nyelv 21. századi állapotának kapcsán mondta el téziseit, míg Prof. Dr. Csépe Valéria, a
Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese „Az olvasó és
számoló agy” című előadásával ébresztett tartalmas gondolatokat.
Dr. Gombos Péter egyetemi adjunktus a kortárs irodalom mellett érvelt előadásában, Dr. Steklács János, a Kecskeméti Főiskola
dékánja pedig a magyar nyelv és irodalom kerettantervi változásait mutatta be.

Prof. Dr. Bagdy Emőke
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A tehetségfejlesztés, -gondozás témakörében Dr. Duró Zsuzsát és Lestyán Erzsébetet hallhatták a résztvevők.
A korábbi évek jól bevált gyakorlatát követve a résztvevők ezúttal is hallhatták tankönyvszerzőinket, de nem maradt el a Ság hegyre szervezett túra (több megközelítésű idegenvezetéssel) és a Játék a kastélyban sem, mely módot
adott ismételten arra, hogy szabadjára engedje mindenki a gyermeki énjét őrző, játékos embert, a homo ludenst.
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Biztonsággal kijelenthetjük, hogy mindenki megdolgozott
a megérdemelt tanúsítványáért, az pedig szintén a nyereség
kategóriába sorolható, hogy számos e-mail cím, telefonszám
cserélt gazdát, s a kapcsolattartásból, szakmai eszmecseréből
újfent csak gazdagodni, szellemiekben és lelkiekben gyarapodni lehet.
Az idei TANYA ismét beteljesítette küldetését, s alig múlt
el, többen máris azon törjük a fejünket, hogy milyen legyen
a következő. Talán így is összefoglalhatnánk a lényegét:
TANYA FOREVER!

AHOGY A HALLGATÓK LÁTTÁK
Köszönöm a szervezők segítőkészségét, rugalmasságát, udvariasságát.
Nagyon tetszett Tanár úr közvetlensége, vidámsága. Színvonalas előadásokat, ismert, neves előadókat láthattunk, hallhattunk. Ha lehet, jövőre is
eljövök!

Az előadások és a gyakorlati rész
témái jól megválasztott egységet
képeztek.

Feltöltődést nyújtott a TANYA szakmai
és lelki értelemben is! Néha fizikailag
vagy szellemileg fárasztó volt, de viszszatekintve felért egy mini nyaralással
a tanév végén. Nagyon sok kolléga
fáradozott azon, hogy rendben történjen minden. Köszönet érte!

Nagyon tetszett, ismét megbecsült tanítónak
éreztem magam, a hitem visszatért. Sikerült
feltöltődnöm, kedves, helyes barátokra szert
tennem, s ismét meggyőződhettem Tanár úr és
az Apáczai Kiadó odaadásáról.

Színvonalas, tartalmas programok, vendégszeretet, segítőkészség, kiváló szervezés jellemezte
a TANYÁ-t. A kulturális programok is kikapcsolódást nyújtottak.

Nagyon tetszett a továbbképzés szervezettsége, a szabadidő változatos eltöltésének lehetősége, az előadók és oktatók profizmusa, a
szállás és az ellátás, a szeretetteljes légkör.
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