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OZMÁN ÁSZLÓ

A Tanítók Egyesülete 2012. november 15-én a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartotta XVII. szakmai konferenciáját. Csájiné Knézics Anikó elnökkel a rendezvény
után beszélgettünk.
– Milyen témák köré szerveződött a mostani konferencia? Hányan vettek részt rajta?
– A konferencia témáját ezúttal is – ahogy minden alkalommal – az aktualitások, illetve a kollégák kérései, érdeklődése határozta meg. Követjük az oktatás és a pszichológia legújabb kutatásait, s ezek alapján választjuk ki az
előadóinkat. Szeretnénk minden lehetőséget megragadni
arra, hogy a kollégák minél több korszerű, hatékony módszert megismerjenek és alkalmazni tudjanak. A mostani
tanácskozásunknak 130 résztvevője volt. Szerencsére van
egy meghatározó létszámú törzstagságunk, de egyre több
fiatal tanító is megjelenik ezeken a rendezvényeken, aminek természetesen nagyon örülünk.
– Kik voltak az előadók, milyen témákat sikerült körbejárni?
– Az első előadónk Dr. Horváth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs volt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől, aki a kerettantervekről beszélt. Aztán Dr. Zacher
Gábor főorvos, a Péterfy Sándor Utcai Kórház Klinikai
Toxikológiai Osztályának vezetője tartott előadást a drogfogyasztás megjelenéséről kisgyermekkorban. Őt követte
Dr. Gyarmathy Éva pszichológus, a Magyar Tudományos
Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos
főmunkatársa, aki visszatérő előadónk. Előadásában a
kisiskoláskorban felbukkanó tanulási nehézségekről beszélt. Az elmélet mellett nagyon sok hasznos módszert,
technikát javasolt, amivel fejleszteni tudjuk tanítványainkat. A délután is tartogatott értékes programot, hiszen Kádár Annamária, a Mesepszichológia című könyv szerzője
következett, akinek egyénisége, előadói stílusa magával
ragadó volt! A műhelyfoglalkozásokon a múzeumpedagógiával ismerkedhettek meg a kollégák, Rózsa Vincéné
fejlesztő pedagógus pedig a tanulásban akadályozottak
fejlesztésével kapcsolatban adott gyakorlati útmutatót.
– A törvényi elvárásokról mindenki beszél, sőt úgy érzem, néha túlbeszéljük őket. Mennyire valós probléma a
Dr. Zacher Gábor által körbejárt drogfogyasztás témája?
– Napjainkban igen meghatározó jelenség a fiatalok körében a drogfogyasztás. A bulizás, szórakozás nélkülözhetetlen „kelléke” a különféle drogok, tudatmódosító szerek fogyasztása. Ennek a problémának a kezelése sürgető.
Az utólagos rehabilitációk, kezelések mellett, illetve helyett előtérbe kell, hogy kerüljenek a preventív módszerek.
Emiatt már kisgyermekkorban beszélnünk kell a drogfogyasztás megelőzéséről. Dr. Zacher Gábor arra hívta fel a
figyelmet, hogy igenis jelen van már kisgyermekkorban

is a drogfogyasztás. Gondoljunk arra, amikor a felnőttek
egy korty kávét vagy csak a sörnek a habját kóstoltatják
meg gyermekükkel. A szociális minták domináns szerepet játszanak a személyiség fejlődésében. (Ha apu ideges,
rágyújt, vagy alkoholért nyúl.) Előadónkat idézve: a drog
olyan változásokat okoz, mely változásokat nem tudjuk
megváltoztatni!
– Sokan hiszünk a mese ember- és lélekformáló erejében.
Szerinted elegen vagyunk? Kedvez ennek a mai kor miliője?
– Bizakodva mondhatom, hogy egyre többen vagyunk,
akik számára fontosak a mesék. Több tanulmány is bebizonyította már, hogy a mesék gyógyító hatásúak, a
problémákra megoldásokat nyújtanak, pozitív hatással
vannak a személyiség fejlődésére. A mesék üzenete, hogy
higgyünk a csodákban, s az ebben való hit szebbé varázsolhatja a mindennapokat.
– Hogyan értékelnéd a rendezvényt?
– Büszkén mondhatom, hogy a XVII. konferenciánk
hasznosan és aktívan telt. Sikerült ismét új ismeretekkel
gazdagítani a kollégákat, új előadókkal megismertetni
őket. A visszajelzések alapján a hallgatók elégedettek voltak, elnyerte tetszésüket a konferencia témaválasztása, és
mindaz, amit hallottak.
– Mikor lesz a XVIII. konferencia, milyen témákat tűztetek ki, amelyeket feltétlenül meg kell majd vitatni?
– A következő rendezvényünk 2013. február 28-án lesz.
Kiemelt témánk a művészetek és az oktatás összhangja a
tanítás-tanulás folyamatában. Tervezett témáink: a drámajátékok szerepe a személyiség- és képességfejlesztésben, a néptánc és népzene az oktatásban, a gyermekrajzok
elemzése és pszichológiája, valamint az önkifejezés módjai. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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