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Harcok a Tahrir téren

Tordán ülTek össze a magyarul okTaTó pedagógusok

Elavultak a tanügyi módszerek?

Húszra emelkedett tegnap a kai
rói tüntetések halálos áldozatai
nak száma – jelenti a Cnn. a 
se besülteké elérte az 1700at, a 
kar hatalom könnygázzal, gumilö
vedékekkel, de éles golyókkal is 
támadja a tüntetőket a sérülteket 
ellátó orvosok szerint.

Összecsapások zajlanak már 
negyedik napja Egyip
tom ban a rendvédelmi 

erők és a kairói Tahrir téren a kato
nai vezetés ellen tüntető tömegek 
között, állítólag több tüntető ha
lálát is éles lőszer okozta, de a ha
tóságok tagadják ezt. A tüntetők 
az országot kormányzó Fegyveres 

Erők Legfelsőbb Tanácsát azzal vá
dolják, magának akarja megtartani 
a hatalmat. Egyiptomban a Hoszni 
Mubarak távozása utáni időszak
ban ez a testület hivatott felügyelni 
a demokratikus átmenetet. Nemrég 
nyilvánosságra hoztak egy, a maj
dani alkotmány alapelveit rögzítő 
dokumentumot, amelyben azon
ban a hadsereget és a katonai költ
ségvetést kivonnák a civil felügyelet 
alól. Emellett javasolták, hogy az el
nökválasztást csak 2012 végén vagy 
2013 elején tartsák meg.

Az emberek úgy érzik, be
csapták őket, és autokrácia helyett 
nem demokráciát, hanem katonai 
diktatúrát kaptak, ezért jöttek is

mét tüntetni a Tahrir térre, ismét 
a jogaikat követelve – magyarázta 
Mosa’ab Elshamy, az egyik tünte
tő. Egyesek szerint kevés változás 
történt, amióta Hoszni Mubarak 
uralmát megdöntötték Egyiptom
ban. „Visszafele haladunk. A ka
tonai tanács egy nagy szemétség. 
Mubarak még mindig életben van 
és jól van, az emberek pedig meg
halnak” – mondta egy másik tün
tető. A parlamenti választások jövő 
héten kezdődnek az országban; a 
Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsa 
közleményben sajnálatát fejezte ki a 
halálos áldozatok miatt. A tüntetők 
Mohamed Tantawi, a testület veze
tőjének távozását is követelik. 

miért van egyre több nehezen 
kezelhető gyerek, miért gyakorib
bak az iskolai pedagógus–diák
konfliktusok, hogyan lehet ezeket 
a helyzeteket sikeresen megol
dani? a fenti kérdéskör, illetve az 
önismeret volt a fő témája a hét
végén, Tordán megrendezett pe
dagógusfórumnak. A szervezők 
jól választottak, a résztvevőket 
lebilincselték a szakma elismert 
képviselőinek előadásai.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nem szokatlan már, hogy 
Székelyföld pedagógusai 
egyegy hétvégét a találko

zásra, a közös továbbképzésre szán
nak. Az elmúlt hétvégén a szórvány
ban, Tordán ültek össze a magyar 
nyelven oktató pedagógusok, hogy 
az alapötlet értelmében megoszthas
sák egymással a szakma legégetőbb 
gondjait, új didaktikai, módszertani 
ismereteket sajátíthassanak el az elő
adássorozaton keresztül. Ezúttal a 
szervezők a XIII. Pedafórum témá
jának az önismeretet és a konfliktus
kezelést, a nehezen kezelhető gyer
mekek problematikáját választották. 
Az előadásokat olyan, a témában 
elismert szakemberek tartották, 
mint Szekszárdi Júlia, a Veszprémi 
Egyetem Pszichológia–Pedagógia 
Fakultásának neves oktatója, konf
liktuskezelési tréner, a kolozsvári 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
vendégelőadója, valamint Zörgő 
Éva, aki szintén a BBTEen adjunk
tusként neveléslélektant, logopédiát 
és módszertant ad elő.

A lebilincselő, interaktív előadá
sok a felgyorsult világ számítógép
függőségét, a „digitális bennszülött
nek” számító ifjabb generáció igé
nyei támasztotta másféle pedagógiai 
szemlélet, didaktikai módszertan 
szükségességét, mibenlétét tárgyal
ták. A statisztika mutatja, hogy egyre 
több a nehezen kezelhető gyermek 
az iskolákban. Szerencsére ezek leg
többje csak „álkezelhetetlen”, főként 
azért kerülnek konfliktushelyzetbe, 
mert a számítógép és az internet 
virtuális tere, az információáramlás 
sebessége miatt számukra a hagyo
mányos iskolai oktatás egy letűnt, 
lassú, konzervatív világrend maradé
kaként unalmasnak és haszontalan
nak tűnik. 

„A ma gyermeke már abba szü
letett bele, hogy egyetlen kattintásra 
van mindentől, óvodáskortól azt 
szokták meg, hogy azonnal válaszo
kat kapnak a neten az őket érdeklő 
kérdésekre, ezért türelmetlenek. Ez 
sok esetben magyarázza, hogy mi
ért hiperaktív az illető gyerek, miért 
nem képes végigülni azt a negyven
ötven percet az órán” – hangzott el. 

A jelenlevő pedagógusok bekap
csolódtak az előadásokba, kisebb 
csoportokban tárgyalták meg a pél

daként felvetett esetek súlyosságát, 
illetve kiki hozzáfűzte a saját hason
ló tapasztalatait, az általa választott 
megoldást. A csoport együtt elemez
te a ma iskoláira jellemző eseteket, 
illetve a használhatónak ítélt meg
oldást. A jelenlévők saját bevallásuk 
szerint kiemelkedően hasznosnak 
ítélték az előadássorozatot. Jó volt a 
témaválasztás, sok általunk felvetett 
kérdésre kaptunk választ – véleked
tek az előadássorozat végén. 

Hirdetések

A tordai pedagógusfórum meg
nyitóján Borboly Csaba, Har
gita Megye Tanácsának elnöke 
és Józsa Lajos tordai unitárius 
lelkész aláírta a Hargita megye 
és Aranyosszék közötti máso
dik együttműködési szerződést. 
Mint ismeretes, az első ilyen do
kumentumot tavaly októberben 
megrendezett Összetartozunk 
elnevezésű programsorozat ke
retében Tordán szórványkon
ferencián írták alá. Borboly 
kiemelte: Székelyföldnek töb
bet kell vállalnia a szórványban 
élő magyarságért. A szerződést 
másik részről aláíró Józsa Lajos 
lelkész elmondta: hasznosnak 
tartja a szórványprogramot, és 
azt szeretné, ha minél inkább 
kiaknáznák az együttműködés 
lehetőségeit. 


