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ORSZÁGOS APÁCZAI TANÍTÁSI VERSENY – MAGYAR
Az Apáczai Kiadó idén is megrendezte tanítási versenyét, hogy a 
tankönyveiket, taneszközeiket használó tanítók, valamint azon kép-
zőintézmények hallgatói, akik vállalkoznak a kiadó tankönyveiből, 
taneszközeivel való tanításra, összemérhessék szaktudásukat és mód-
szertani felkészültségüket. Magyar nyelv és irodalomból Nyíregyhá-
zán került sor az országos döntőre, amelynek a főiskola Apáczai Csere 
János Gyakorló Általános Iskolája adott otthont 2012. március 21–22-
én. A döntőbe hét gyakorló pedagógus és hat tanítójelölt jutott be. G. GŐDÉNY ANDREA

A versenyzőknek 3. vagy 4. osztályos szövegfeldolgozó órát 
kellett tartaniuk. A verseny egyértelműen bizonyította a 
módszertani kultúra korszerűsödését, az együttműködésen 
alapuló technikák, valamint a di  erenciált tanulásirányítás 
és az élménytechnikák terjedését; és láthatóvá tette, hogy a 
kompetenciafejlesztés kiemelt preferenciaként jelenik meg 
a legtöbb pedagógus és hallgató gondolkodásában. A zsűri 
örömmel tapasztalta, hogy a pedagógusok és a jelöltek sze-
mélyisége pozitív, és ezen a számukra idegen terepen is gye-
rekközpontúan igyekeztek megszervezni a tanítási-tanulási 
folyamatot, beilleszkedtek a verseny szükségszerű velejáró-
jaként kialakuló mesterséges helyzetbe. Ez utóbbit megköny-
nyítette, hogy a vendéglátó osztálytanítók mérhetetlen sze-
retettel és oda� gyeléssel készítették elő a terepet számukra. 
Ám az ilyen és ehhez hasonló, országos merítésű versenyek 
nemcsak azért fontosak a közoktatás szereplői számára, mert 
jelzik a pedagógus szakma korszerűsödésének mértékét, ha-
nem mert kitapinthatóvá teszik a problémákat is, amelyek 
diagnosztizálása nélkül elképzelhetetlen a fejlődés. 

A szövegfeldolgozó órák versenyében szembetűnő volt a szö-
vegfeldolgozás alapvető prioritásainak � gyelmen kívül ha-
gyása. Az irodalmi szövegek feldolgozásával az alapvető cé-
lunk az irodalomolvasóvá nevelés, az esztétikai érzékenység 
fejlesztése, az esztétikum befogadására való képesség kifej-
lesztése; az ismeretközlő szövegek feldolgozásával az elsőd-
leges célunk az (önálló) tanulási/ismeretszerzési képességek 
(ki)fejlesztése, a tantárgyi tanulás megalapozása. Mindkét 
esetben fontos a tanulási folyamat re� ektálása, az önre� e-
xió. Bármely szövegtípus feldolgozása a szövegközpontú-

ság elvének érvényesítését kívánja meg – nem fordulhat elő, 
hogy egy módszertanilag mégoly korszerű és élményszerű 
órán nem kerül sor a szöveg tanulói olvasására. Az alapvető 
célokból következik az is, hogy a magyar nyelv és irodalom 
tanítását nem uralhatná még egy ismeretközlő szöveg fel-
dolgozását célzó órán sem a környezeti nevelés, az ökológi-
ai szemlélet fejlesztése, noha fontos kiaknázni a szövegben 
rejlő ilyen jellegű lehetőségeket. Ám ez nem helyettesítheti a 
tanulás tanítását. A prioritások sorában nem kevéssé fontos 
a szövegtípus elsődlegessége annak megválasztásában, mi-
ként dolgozunk fel egy szöveget. Irodalmi szövegekkel nem 
dolgozhatunk az irodalmiság felismertetése, a nyelvi szép-
ségek meg� gyeltetése nélkül. Más a szöveggel való ismerke-
dés módja is a két fő szövegtípus esetében, s a szövegtípus a 
modellválasztásra is kihat. Minderről a versenyzők kevéssé 
vettek tudomást. A versenytanítások jellemző tapasztalata az 
is, hogy a szöveg egyszeri elolvasásával, újraolvasása nélkül 
próbálkoztak a szöveg feldolgozásával a versenyzők, s ritkán 
láthattunk példát tankönyv- és taneszközhasználat tanításá-
ra. A versenyzők értékelési kultúrájának pozitívuma, hogy 
a jó kiemelésre törekedtek, ám az problémát jelentett, hogy 
nem merték megkülönböztetni az eltérő színvonalú teljesít-
ményeket, aminek hosszú távon nivelláló hatása van/lehet. 

A fenti problémák arra � gyelmeztetnek, hogy a peda-
gógus szakma megújulása a pedagógusok élethosszig 
tartó tanulásának biztosítása nélkül elképzelhetetlen, a 
folyamatos innováció és (ön)képzés nélkül pedig a tanítás 
hatékonysága korlátozott. Márpedig a hatékony praxis a 
jövő generáció sikerességének záloga…
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