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Molnár Anna Igazgató Asszonyt kértem meg, hogy mu-
tassa be az olvasóknak az iskolát.

– Iskolánk, a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium a legjobb gyakorlóiskolai hagyomá-
nyok folytatására törekszik, amellyel modellt és korszerű, 
személyiség-központú szemléletet adhat a régió oktatási 
szakembereinek, a tanító- és a tanárképzésben részt vevő 
hallgatóknak. Közoktatási típusú sportiskolaként felada-
tunk a sportoló � atalok iskolai és sportbeli kötelezettsé-
geinek összehangolása, az utánpótlás-nevelés biztosítása. 
A Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium autonóm 
intézmény, ahol a szakmai munkát a Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Kara, valamint iskolánk tanulóinak szülei, 
gondviselői kontrollálják. 

A gyakorlóiskolai és a közoktatási feladatok ellátásához 
a személyi feltételek biztosítottak. Fejlesztő pedagógusa, 
pszichopedagógusa, gyógytestnevelője és pszichológusa 
is van az iskolának. Pedagógusaink közül többen szakta-
nácsadóként, szakértőként, illetve érettségivizsga-elnök-
ként is tevékenykednek. A nevelőtestület nagyon innova-
tív, rendkívül fogékonyak és nyitottak az újra.

Az iskola sportéletét a Gyakorló Diáksport Egyesület 
szervezi. Iskolánk az atlétika, a kosárlabda, a labdarúgás, 
az úszás és a vízilabda utánpótlás-nevelésében komoly 
szerepet vállal fel, együttműködve a helyi sportegyesü-
letekkel. Turisztikai szakosztályunk arany-, ezüst- és 
bronzjelvényes versenyzőket, természetet szerető és védő 
� atalokat nevel. Nyáron sport- és vándortábor, télen 
sítábor várja diákjainkat.

Iskolánk a városi és városkörnyéki alapfokú művészeti 
iskolákkal is kapcsolatot tart, így intézményen belül tud-
juk biztosítani a népi hangszerek (pl.: citera, furulya) és a 
zongoratanulás lehetőségét, illetve a tánc- és mozgásmű-
vészeti csoportok (néptánc, társastánc) működését.

A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium tanulmányi, művészeti és sportversenyeken 
elért sikerei, a közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe 
való beiskolázási, továbbtanulási mutatói, az elért érett-
ségi eredményei alapján Kaposvár, illetve Somogy megye 
egyik eredményesen működő iskolája. A hallgatói és szak-
vezetői tanítási versenyek sikerei és a hallgatói visszajelzé-
sek szerint jó gyakorló terep. Az országos mérések során 
általában az országos átlag felett, illetve az azonos típusú 
iskolák átlagainak megfelelően teljesítettünk. Mind a fel-
vételi arány, mind az országos mérések esetében iskolánk 
a bemeneti mutatók alapján becsült, ún. elvárt érték feletti 
eredményt hozott.

Minden iskola szakmaiságát, munkafegyelmét, fejlő-
dését meghatározza az iskola igazgatója, vezetősége. Két 
olyan igazgatónk nevét kell megemlítenem, akik megál-
modták az új iskolát, és elősegítették megvalósulását. Dr. 
Sótonyi Sándor és Büki József sok-sok évi elkötelezett ve-
zetői munkával jó közösséget építettek, kijelölték iskolánk 
pedagógiai, szakmai fejlődését, és biztosították a megúju-
lásához szükséges feltételeket. Elnyerték a fenntartó taní-
tóképző főiskola vezetőségének, főigazgatóinak bizalmát, 
mindenkori segítő támogatását.

A KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PORTRÉJA
Az iskola több mint harminc évvel ezelőtt Kaposvár egyik nagy közokta-
tási intézményeként kezdte meg működését. 2005 óta közoktatási típusú 
sportiskolaként is tevékenykedik. Időközben az akkori fenntartó, a Cso-
konai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola a Kaposvári Egyetem része lett. 
Az iskola 20. századi története azt üzeni, hogy a nehéz időszakokon em-
beri hittel, helytállással túl lehet jutni, és magasabb szinten megújulni.

LADÁNYINÉ
KOZÁR ANIKÓ
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Kapcsolatunk az Apáczai Kiadóval
A gyakorlóiskolai pro� lból adódóan mindenkori feladatunk 
a tanító- és tanárjelöltek számára egy olyan gyakorlati terep 
biztosítása, ahol a szakvezetők irányításával alkalmazzák az 
elméleti órákon elsajátított korszerű tanítási módszereket, 
és megismerkedhetnek a kiadók tankönyveivel.

Az Apáczai Kiadóval szoros a kapcsolatunk. Végzős ta-
nító szakos hallgatóink szinte minden évben neveznek a 
Kiadó által meghirdetett Országos Apáczai Tanítási Ver-
senyre mindhárom tantárgyból. Az utolsó két tanévben 
magyarból 4. helyezést, természetismeretből két 1. he-
lyezést, matematikából 2. helyezést értek el hallgatóink. 
A gyakorló tanítók számára kiírt kategóriában két taní-
tóm ért el kiváló eredményt: egyikük, Ambrus Péterné 
Az év tanítója címet nyerte el, másikuk, Fornai Éva pedig 
4. helyezést ért el. Több alkalommal adtunk helyet a Ki-
adó által meghirdetett Apáczai Tehetségkutató Komplex 
Természettudományi Tanulmányi Versenynek, illetve a 
végzős hallgatók országos tanítási versenye döntőjének. 

Az új tankönyveket bemutató továbbképzéseken kollé-
gáim bemutatóórákat tartanak, a Kiadó felkérésére közre-
működnek a tankönyvcsaládok bírálatában. Flór Lászlóné 
nyugdíjas kolléganő pedig szerzője a 2. és 3. évfolyamos 
dőlt betűs írás munkafüzeteknek és a hozzájuk tartozó 
kézikönyveknek.

Kollégáimnak a tanév indításakor a következő gondolat 
jegyében kívántam az előző tanévekhez hasonlóan ered-
ményes csapatmunkát.

A jelenlegi helyzetben nagyon időszerűek Bethlen Gá-
bor szavai: „Nem lehet mindig megtenni, amit kell, de min-
dig meg kell tenni azt, amit LEHET.”

Mottóm: 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem elérhetetlen.”

Fornai Éva szakvezető tanító gyakorlott versenyző és 
versenyeztető.

– Öt évvel ezelőtt szereztem tudomást arról, hogy a ne-
gyedéves hallgatók számára a Kiadó tanítási versenyt hir-
det. Kicsit félve az ismeretlentől indítottam el a versenyen 
két kiváló hallgatómat magyarból, s mindjárt elsőre az 
egyikkel az országos döntőben találtam magamat.

Elsőre azonban szerényre sikerült a szereplés, mindösz-
sze az ötödik helyen végeztünk. Ez azonban nem vette el a 
versenyeztetéstől a kedvemet, mert azóta is minden évben 
ott vagyok a döntőben két végzőssel is. Volt olyan év, hogy 
magam is kipróbáltam a versenyzés izgalmát, mint gyakor-
ló pedagógus, de inkább a hallgatók versenyeztetése mellett 
tettem le a voksot. Nagyon szeretem ezeket a versenyeket, 
hiszen a két nap alatt rengeteg új dologgal ismerkedhet meg 
a versenyző. A versenyen sok tapasztalatot lehet szerezni: 
új módszereket, szakmai tudást, élményeket, valamint sok 
kedves, segítőkész emberrel, kollégával lehet megismerked-
ni. A verseny hangulata lenyűgöző: a vendéglátó iskolák na-
gyon készségesek, segítőkészek, barátságosak, mellyel old-

ják a versennyel járó feszültségeket. A tanítási órákat bíráló 
szakmai zsűri tagjaitól sokat tanulhatunk egy-egy verseny 
kapcsán, minden megmérettetésről óriási lelkesedéssel té-
rek haza, s igyekszem az ott szerzett új ismereteimet itthon 
is hasznosítani, valamint a hallgatók felé tolmácsolni.

A legeredményesebb évem az idei volt, ezért aztán a két 
várost: Baját és Győrt a szívembe véstem, hiszen Győrből 
első, Bajáról második helyezést hoztunk el. A következő ver-
senyen is szeretnék a döntőig menetelni két hallgatómmal.

Véleményem szerint az Apáczai Kiadó a 21. században 
felnövekvő gyermek fejlesztési igényeire � gyelő tankönyv-
családokat tervez, melyekben hangsúlyozott szerepet kap 
a kompetenciafejlesztés. A tankönyvek tananyagában a 
kisiskolások oktatásának legkiválóbb hagyományait meg-
őrizve és azt továbbfejlesztve, de az alternatív pedagógiák 
jól bevált gyakorlati tapasztalataira támaszkodnak. 

Az alsós tankönyvcsaládok a diákok fejlesztéséhez ja-
vasolt tevékenységrendszert, a tapasztalatszerzésre épü-
lő megismerést, a kooperatív tanulási technikákat és az 
egyéni fejlettséghez igazodó di¡ erenciált fejlesztést ge-
nerálják, mely maga után vonja az új metodikai kultúra 
elterjedését, melyet megtalálhatunk a kiadványok lapjain.

Választásom azért esett a Kiadó tankönyveire, mert 
megítélésem szerint jól alkalmazkodnak a tanulók aktuá-
lis szükségleteihez, valamint építenek az eltérő képességű 
tanulók fejlesztésére is.

Jó minőségűek, méretük és áttekinthető szerkezetük 
miatt könnyen kezelhetőek a tanulók számára. Nemcsak 
munkaeszközök, hanem olyan tankönyvek is, amelyek 
felkeltik a tanulók tanulás iránti vágyát.

Az Apáczai Kiadó bőkezű a tankönyveiből tanító pe-
dagógusokkal szemben, hiszen ingyenes példányokkal 
segíti mindennapi munkánkat. Az interaktív anyagokat 
különösen szeretem, mivel sokkal színesebbé varázsolha-
tom segítségükkel az órákat, így a tanulók is aktívabbak. 
Magyar nyelv és irodalom, valamint természetismeret-
órán használom rendszeresen, de a matematikaórán is 
beépítem a tanulás folyamatába az IKT tananyagot.
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Kovács Andrea, a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz
Mihály Pedagógiai Karának hallgatója és felkészítője, Fornai Éva


