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A FÕISKOLÁSOK HELYZETE
A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

MOZGALOMBAN

A Magyar Tudomány 2002/7. számában
Bencze Gyula, a fizikai tudományok doktora
megosztotta velünk azokat a gondolatait
(Bencze, 2002), amelyek a diákköri mozga-
lom megindulásának 50. évfordulója alkal-
mából megjelent kötet (Anderle, 2001) olva-
sása közben megfogalmazódtak benne.
Ezek közül a fõiskolákra vonatkozó kérdé-
sével szeretnék foglalkozni, illetve újabb (ta-
lán költõi) kérdéseket feltenni. Mindezekre
az bátorít fel, hogy fõiskolai oktatóként az
elmúlt harminc évben a diákköri mozgalom

csaknem minden szintjén dolgoztam, dolgo-
zom (témavezetõ, intézményi TDT-elnök,
OTDT szakmai bizottsági tag vagyok). Vége-
zetül szeretném néhány szóval bemutatni
fõiskolánk diákköri életét.

„Önképzés, tudományos
utánpótlásnevelés vagy verseny?”

A diákkör történetét feldolgozó kötet olvasá-
sakor Bencze professzor „ellentmondásra”
bukkant: „A TDK történetében a legtöbb
diákköri dolgozat (csaknem 40 %) szinte
mindig a fõiskolákból érkezett be, messze
megelõzve hazánk nagy hírû és tekintélyes
egyetemeit. Minthogy a fõiskolákon jóval
kevesebb a magasan kvalifikált (a tudomá-
nyos elithez tartozó?) professzor, hogyan
lehetnek e fõiskolák képesek az egyetemeket
is megszégyenítõ elitképzésre?” (Bencze,
2002).

Mint fõiskolai oktató, nagyon kellemes-
nek találom az idézet elsõ mondatát, a máso-
dik olvastán viszont úgy érzem magam, mint
egy, a Hamupipõkének segédkezõ galam-
bok közül. Furcsa vagy sem, sok kis Hamupi-
põke is eljut a bálba. Csak ritkán lesznek bál-
királynõk. Ez nem baj, hiszen még máig sem
dõlt el, hogy a TDK célja „önképzés, tudomá-
nyos utánpótlásnevelés vagy verseny?”
(Bencze, 2002). Ezt mindenki maga dönti
el, s e döntés szellemében vesz részt benne.
Talán a Bencze professzor által felvillantott
célok közül az elsõ és a harmadik motiválja a
fõiskolai hallgatókat és oktatókat, hiszen a
fõiskolák tárgyi és személyi feltételei ezt
teszik elsõsorban lehetõvé. Kis kerülõvel
ugyan, de a második cél is megvalósulhat:
az OTDK-kon szereplõ fõiskolai hallgatók
jelentõs része elõbb-utóbb elvégzi az egye-
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temet is, így megnyílik elõttük a kutatóvá
válás lehetõsége.

Sok vagy kevés a fõiskolai dolgozatok
40 %-os számaránya az OTDK-kon?

Ha csak a fennmaradt hiányos irattárakra
támaszkodunk, nehezen deríthetõ ki, hogy
mi rejlik a fent idézett adat mögött. Nem
tudom, hogy a kötetben közölt adatok me-
sélnek-e a 40 %-os részvérelrõl. Nem tudom,
hogy a 40 %-ban benne foglaltatnak-e a Tan-
tárgypedagógiai és Oktatástechnológiai
Szekció adatai. Ebbe a szekcióba ugyanis
fõként fõiskolák küldenek dolgozatokat. En-
nek a szekciónak az anyaga sajnálatos mó-
don – nem a szerkesztõ hibájából – kimaradt
a kötetbõl. Hatalmas munkát végzett a kötet
szerkesztõje és szerzõi gárdája, de megbíz-
ható adatok és idõ hiányában statisztikai
számításokat, kimutatásokat nemigen tudott
végezni. Valószínûleg nem is állt szándéká-
ban. Így csak találgatni lehet, de akinek van
ráérõ ideje, meg is vizsgálhatja a kérdést, az
alábbi gondolatokat is figyelembe véve.

• Nem biztos, hogy a fent említett 40 %
ellentmondást takar. Ehhez ismernünk kel-
lene ötven évre visszamenõleg a fõiskolák
és egyetemek, illetve azok hallgatóinak szá-
mát, bennük a TDK munkát végzõk részará-
nyát. Talán a felsõoktatásban végrehajtott
intézményi integráció elõtt több fõiskola volt,
mint egyetem? A hatvanas-hetvenes évek-
beli nagyszámú fõiskola-alapítások elõtt meg
kevesebb? Vagy a mai egyetemek közül né-
hány fõiskolaként mûködött korábban? Vagy
népesebbek voltak a fõiskolák? Esetleg tény-
leg lelkesebb, elhivatottabb volt a hallgató-
ság és az oktatói gárda a TDK-munka terüle-
tén? Lehet, hogy a közvetlenebb, kollegiális
tanár-diák viszony az oka?

• Hány százalék volt díjazott a fõiskolák-
ról beérkezett dolgozatok közül? Talán olyan
kevés, hogy nem is kell szégyenkezniük
emiatt az egyetemeknek? Ez ma is élõ prob-
léma a legtöbb szekcióban.

• Azt is érdemes figyelembe venni, hogy
a kötet egy olyan idõszakot dolgoz fel,
amelyben a diákköri élet – az utolsó nyolc–
tíz évtõl eltekintve – a hallgatók IQ-ját és
felkészültségét tekintve, hasonló merítési
bázisra épülõ felsõoktatási környezetben
játszódott. Az akkoriban általánosnak mond-
ható többszörös túljelentkezések miatt olyan
erõs felvételi szûrésre volt lehetõség és szük-
ség, hogy az egyetemekre és a fõiskolákra
bejutó hallgatók tudása, felvételi teljesít-
ménye között alig volt különbség. Az egye-
temi, fõiskolai évek alatt ez megmaradhatott,
és a diákköri munkában teljesedhetett ki: a
kevesebb tanulmányi terhet, kötelezettsé-
get cipelõ, ambiciózus fõiskolai hallgató szel-
lemi szükségleteit a kötelezõ tananyagon
túlmutató önképzéssel, kutatással elégítette
ki. Ez sajnos már jórészt a múlté.

Képesek lehetnek-e a fõiskolák
az egyetemeket is megszégyenítõ
elitképzésre?

Röviden: nem. Bõvebben: a kérdés megvá-
laszolásához elõször is tisztázni kellene két
dolgot:

1. Az egész képzést tekintsük-e (a válasz:
nem), vagy csak a tudományos diákköri mun-
kához kapcsolódó konzulensi tevékenysé-
get (a válasz: talán)?

2. Mit értünk eliten, elitképzésen? Én is
úgy gondolom, nincs egyértelmû definíció
az elitre, de tetszik Bencze professzor meg-
közelítése. Ki tartozik az elitbe a felsõokta-
tásban? Ezt a besorolást nem a hivatalosan
elért, „papírral igazolt” címek, eredmények,
alapján kellene megtenni, hanem azon az
alapon, hogy ki „tette fel az életét” arra, hogy
a tudományt többnyire eredményesen szol-
gálja, s ezzel hozzáértõ pályatársai elismeré-
sét kivívja. Ugyanakkor ismerje meg és is-
merje el arra érdemes pályatársai eredmé-
nyeit. Megfelelõ szinten keltse fel és elégítse
ki a laikusok érdeklõdését. Ez a hallgatókra
és az oktatókra egyformán vonatkozik.

1036



• A hallgatók közül mindenesetre az
elitbe sorolom azokat, akik a kötelezõ tan-
anyagon kívül idõt és néha pénzt sem kímél-
ve, a szokásos diákszórakozások helyett
könyvtárakban, laborokban ülnek, vagy sok-
szor mostoha körülmények között anyag-
gyûjtést végeznek a terepen, és vannak
olyan bátrak, hogy gondolataikat, eredmé-
nyeiket az ország nyilvánossága elé tárják.
Ha csak az elért OTDK-eredményeket, a
szubjektivitástól sem mentes I-III. helyezé-
seket tekintjük, nyilván ez utóbbiak a diák-
körösök elitjei. Az elsõ helyezettek elitjei pe-
dig a Pro Scientia aranyérmesek. De õk talán
már nem is a klasszikus értelemben vett diák-
körösök.

• Az oktatók körében a tudományos fo-
kozat a mindenkori fokmérõje a tudományos
elithez tartozásnak, de itt is vannak kivételek.
Van, aki akár nemzetközi szinten is elismert,
eredményes kutató, de egy nyelvvizsga hiá-
nya nem teszi lehetõvé számára, hogy be-
lépjen a hivatalosan „minõsített oktatók”-nak
nevezett tudományos elitbe. (Ennek tagjai
közül néhányan talán nem is beszélnek ide-
gen nyelven, mert húsz éve ez még nem
volt követelmény egy tudományos fokozat
eléréséhez.) A fõiskolákon tényleg kevesebb
a kvalifikált oktató. Ez több okra vezethetõ
vissza, megpróbálom felvázolni. Mivel (fizi-
ka) tanárképzéssel foglalkozom, ismereteim
is errõl a területrõl származnak. A mûszaki,
orvosi, jogi stb. felsõoktatást nem ismerem
igazán, tehát példáim nem róluk szólnak. Az
alábbiakban a „fõiskola” valamely tanárképzõ
fõiskolát vagy fõiskolai kart jelent, az „egye-
tem” pedig valamely tudományegyetemet.

• Az egyetemek egy-egy tanszékén több
oktató, ugyanakkor bizonyos szakokon sok-
szor relatíve kevesebb hallgató van, mint a
fõiskolákon. Ez egyszerûen kevesebb óra-
számot jelent az egyetemi oktatónak. Van
ideje kutatni. Még a témavezetõje is helyben
van, a kutatás feltételei is százszor jobbak.
Ehhez a – néhány külföldi lapnál már jól is-

mert kollégákkal közösen írott – külföldi
publikációk is hozzájárulnak, így gyorsabban
halad a tudományos ranglétrán. Az egyetemi
doktori cím negligálása után egy-két kivétel-
tõl eltekintve gond nélkül megkapták a PhD
átminõsítést. Ez már tudományos fokozat.
Tehát nem vitatva tehetségüket, tudásukat,
eredményeiket, könnyebben váltak kvalifi-
kált oktatóvá. Több idejük van a diákkörös
hallgatókkal foglalkozni, esetleg saját kuta-
tásaikba bevonni õket.

• A fõiskolákon van olyan oktató, akinek
három-négy tantárgyat is oktatnia kell, igen
magas heti óraszámban. „Kisdoktoriját” –
hiába volt summa cum laude – nem minõsí-
tették át PhD-re, mert régi témáját nem
akkreditáltatta az egyetem. Ötvenéves fejjel
újra munkához lát, PhD-témavezetõje egy
másik város egyetemén van. A kutatásokat
is otthonától és munkahelyétõl távol kell
végeznie, ami gyakori utazást, esetleg több-
napos távollétet jelent. Természetesen há-
rom éven át újra tanul és vizsgázik, mint ré-
gen, fiatal korában. És mégis, a diákköri témák
vezetésében nem marad el az egyetemi ok-
tatók mögött. Persze, ez így nem teljesen
igaz. Mindkét intézménytípusban vannak
olyan magasan kvalifikált oktatók, akik nem
pazarolják idejüket hallgatókra, és vannak
olyan egyetemi „kisdoktori”-val rendelke-
zõk, akik fél életüket a diákköri munkának
szentelik. Talán emiatt nem jut idejük meg-
szerezni a tudományos fokozatot, és nem
tartoznak a hivatalos elitbe?

• A tárgyi feltételek a több évtizedes,
évszázados múltra visszatekintõ egyeteme-
ken már csak az eredeti felhalmozás miatt is
sokkal jobbak, nem beszélve az utóbbi évti-
zedekben pályázatok útján elnyert támoga-
tásokról. A fõiskolák pályázati esélyei sokkal
kisebbek. A pénz oda megy, ahol már van: a
pályázati ûrlapok egyik fontos kérdése a saját
erõ és a már korábban elnyert pályázatok
felsorolása. A fõiskoláknak néha szerencsé-
jük van egy egyetemi pályázathoz társulni,
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s a pályázaton elnyert összeg néhány száza-
lékához hozzájutni. Az így szerzett egy-két
millió forint igen jelentõs összegnek számít.
A diákköri kutatások is többnyire a tanszéki,
intézményi eszközbázison folynak, s ezek
jelentõsen befolyásolják az eredményeket.

Az OTDK mai helyzete, ellentmondásai,
a szabályok változtatásának szükségessége

• Az elmúlt tíz évben jelentõsen megválto-
zott a TDK-tevékenység célja és tartalma.
Megjelentek a „profi” kutatódiákok, mivel a
diákköri munka, illetve az OTDK-n szerzett
helyezés mára a doktori iskolákba való beju-
tás egyik fontos feltételévé vált. Ez a lehetõ-
ség az egyetemi hallgatók elõtt áll nyitva, a
fõiskolai hallgatók és oktatók mondhatni
„csak szerelembõl”, az önképzés kedvéért
vesznek részt a diákköri munkában. Ugyan-
így vannak ezzel azok az egyetemi hallgatók,
akik nem készülnek kutatói pályára. A ked-
velt idõtöltésen kívül az csábítja õket, hogy
már korán, elsõ vagy másodéves korukban
hozzákezdhetnek az irodalmazáshoz, labora-
tóriumi mérésekhez vagy külsõ adatgyûjtés-
hez, s idõvel diákköri munkájuk szakdolgo-
zattá is érlelõdik. Az is nagy motiváló erõ,
hogy több fõiskolán elfogadják szakdolgo-
zatként azokat a TDK-dolgozatokat, ame-
lyek az OTDK-n megmérettettek, és az elsõ
három helyezés valamelyikét kapták. Ez a
lehetõség különös jelentõséget kapott az új
képesítési követelmények életbe lépésével,
hiszen a tanár szakos hallgatóknak elvileg
három szakdolgozatot kellene írniuk: mind-
két szaktárgyából egyet-egyet és még vala-
milyen pedagógiai témájút. Nagyon szeren-
csések azok a hallgatók, akiknek két dolgo-
zat is elegendõ lehet (például az egyik szak-
jából egy szaktudományi téma, a másikból
pedig valamilyen szaktudományi és annak
általános iskolai interpretációja).

• Mivel a tanárképzõ fõiskolák személyi
és tárgyi feltételei korántsem versenyképe-
sek a tudományegyetemekével, az a hely-

zet állt elõ, hogy a szaktudományi témák-
ban (fizika, biológia stb.) a még oly lelkes
fõiskolások és témavezetõik is csak a „fu-
tottak még” kategóriában vannak nyilvántart-
va. Kapnak néha különdíjat vagy dicséretet,
de I-III. helyezett csak elvétve akad. A tan-
tárgypedagógiai témákban viszont jelentõs
eredményeket érnek el. Komoly alkotómun-
kát végeznek: feladatgyûjteményeket, okta-
tófilmeket, oktatóprogramokat készítenek,
megvizsgálják hatékonyságukat, tanköny-
veket, oktatási programokat elemeznek, stb.
Szóval csupa olyasmit alkotnak, ami a közok-
tatásban nagyon is hasznosítható lenne (illet-
ve némelyikük hasznosul is). Ez mostanában
nagyon is ráférne a közoktatásra, hiszen egy-
re szegényesebb elõképzettséggel jönnek
a diákok a felsõoktatásba. Fontos lenne egy
módszertani, pedagógiai frissítés a tanulás-
tanítás hatékonyságának növelése érdeké-
ben. Ehhez a diákságtól kaphatnánk ötlete-
ket, hiszen õk korban, stílusban közelebb
állnak az általános- és középiskolás gyere-
kekhez, mint a harminc-negyven éve pályán
lévõ kollégáink. Ehhez viszont arra lenne
szükség, hogy a tantárgypedagógia létjogo-
sultságát jobban elismerjék a szaktudomá-
nyok mûvelõi. A diákköri mozgalom kitün-
tetési szabályzatai is a szaktudományi szem-
pontokat helyezik elõtérbe. Itt a Pro Scientia
érmekre és a Mestertanár kitüntetésekre uta-
lok. A szabályzat szerint annyi Mestertanár
kitüntetés adható szakmai bizottságonként,
ahány aranyérmes hallgató van. Az aranyér-
mesek követelményrendszere olyan, amit
egy szakmódszertani témával foglalkozó
hallgató, ha még oly tehetséges is, nagyon
ritkán tud teljesíteni. (Az aranyérem váromá-
nyosai kész életmûvet nyújtanak be pályáza-
tuk mellékleteként.) Így aztán a szabadide-
jük nagy részét több évtizede a diákköri
mozgalomnak szentelõ, eredményes téma-
vezetõk közül is kevesen kapnak Mesterta-
nár kitüntetést, mert csak egy-két aranyér-
mes diák van ennél a szakmai bizottságnál.
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Bár az OTDT igyekszik saját keretébõl korri-
gálni a témavezetõket érintõ hátrányt, a hall-
gatók helyzete nem változik. Úgy gondo-
lom, és errõl már több fórumon is beszélget-
tünk (Szendrõ – Koósné, 2002), hogy az
OTDK-n külön kategóriában kellene indíta-
ni a kutatói, doktori pályára készülõket és a
„csak” érdeklõdésbõl, tudásvágyból, önkép-
zés céljából kutató hallgatókat. Ez utóbbi
céllal a tudományegyetemeken is készíte-
nek diákköri munkákat.

• A fent vázolt különbségek a mindenki
által üdvözölt, a TDK-munka támogatását
szolgáló új pályázati rendszer 2002. évi
bevezetésével várhatóan tovább nõnek
majd. A kis intézmények is nagyon örülnek
a pályázati lehetõségnek, hiszen eddig csak
a hallgatói normatíva néhány tízezrelékébõl
gazdálkodhattak. De aki számolni tud, az
kitalálhatja, hogy a nagy egyetemek diákkö-
rösei több nagyságrenddel nagyobb összeg-
hez jutnak majd tárgyi feltételeik javításához.
Így a szaktudományi témákban még inkább
nõ a különbség a két versenyzõi csoport kö-
zött. Ez is indokolná a két versenyzõi kate-
gória létrehozását.

Egy szelet valóság: diákköri élet
a Nyíregyházi Fõiskolán

Néhány szóban szeretném bemutatni a Nyír-
egyházi Fõiskolán folyó TDK-munkát. Az
intézmény Tudományos Diákköri Tanácsá-
nak elnöke vagyok. Elõtte az egyik jogelõd
intézmény, a Bessenyei György Tanárképzõ
Fõiskola TDT-elnöke voltam. Közel harminc
éve segédkezem témavezetõként diákköri
dolgozatok megszületésénél. Több évig dol-
goztam a Tantárgypedagógiai és Oktatás-
technológiai Szakmai Bizottságban, négy
éve pedig a Fizika, Földtudományok, Mate-
matika Szakmai Bizottságnak vagyok a tagja.
Így mondhatom azt, hogy a tudományos
diákköri mozgalom több szintjén is dolgoz-
tam, dolgozom. Ily módon lehetõségem volt
néhány problémával szembesülni és sok

dolognak örülni. A problémákat az elõbbi-
ekben vázoltam, most az örömöket szeret-
ném bemutatni.

A Nyíregyházi Fõiskola négykarú intéz-
mény, az egykori Bessenyei György Tanár-
képzõ Fõiskola és az egykori Mezõgazdasági
Fõiskola integrációjával jött létre. Az egyes
karokon folyó TDK-munkát a kari elnökök
fogják össze, a külsõ kapcsolatok ápolása, a
konferenciák szervezése az intézményi
TDT-elnök feladata. A jogelõd intézmények-
ben élénk és tartalmas diákköri tevékenység
folyt a fõiskolák megalakulása óta. Mindkét
egykori intézmény megõrizte és ápolja ha-
gyományait, így a TDK-munkában is vannak
eltérések. Az összecsiszolódás, a közös dol-
gok teremtése még csak most kezdõdik.

A hároméves képzési idejû, kisebb hall-
gatói létszámú egykori Mezõgazdasági Fõ-
iskolán inkább a tutorrendszerû munkát
részesítették elõnyben. Többnyire egyéni
kutatómunka folyt egy-egy oktató irányítása
alatt, s a minden év tavaszán megrendezett
házi konferenciákon adtak számot munká-
jukról a harmadik évfolyamos hallgatók. A
legjobbak indulhattak az OTDK-n, fõként az
Agrártudományi és a Közgazdaságtudomá-
nyi Szekcióban. Szép eredménnyel szere-
peltek, mindig volt díjazott hallgatójuk. Töb-
ben különdíjban részesültek. A korábbi in-
tézmény jelentõs részét magában foglaló
Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Karon
az elmúlt évben megalakultak azok a diák-
körök, amelyek a jövõben önképzõkör jel-
leggel kívánnak mûködni. Így szélesebb
körben épülhet ki tudományos-kollegiális
kapcsolat a hallgatók és az oktatók között.
Sikeresen pályáztak a 2002-es központi, a
TDK-munka segítését célzó pályázaton:  két-
szer nyolcszázezer Ft-ot nyertek el. Kutatási
témáik (mezõgazdasági gépészet, növény-
termesztés, környezetgazdálkodás, kerté-
szet) széles kapcsolatrendszer kiépítésére
adnak lehetõséget a gazdasági élet külön-
bözõ területein mûködõ intézményekkel,
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cégekkel, akik szponzorként támogatják
diákköri rendezvényeiket.

A két jogelõd intézmény néhány tanszé-
két magában foglaló ún. „vegyeskaron” – a
Gazdasági és Társadalomtudományi Fõ-
iskolai Karon – még a tutorrendszer domi-
nál, bár a Filozófia Tanszéken tovább él egy
társadalomfilozófiai kérdésekkel foglalkozó
diákkör. A Természettudományi Fõiskolai
Kar és a Bölcsészettudományi és Mûvészeti
Fõiskolai Kar az egykori Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola tanszékeinek 90 %-át
foglalja magában a Tanítóképzõ Intézettel
együtt. A diákköri mozgalom a fõiskola meg-
alapítása, 1962 óta igen jól szervezett. Több-
nyire a tanszékekhez kapcsolódó diákkörök
mûködnek. Mindegyiknek van egy tanárel-
nöke és egy hallgató titkára. A tanszéki diák-
körökben fõként az önképzõköri jelleg
dominál. A témavezetõ tanárok egyedi té-
mákat is felkínálnak, de sokszor több hallgató
dolgozik ugyanazon a témán, más-más mód-
szerrel vizsgálva vagy más-más területét fel-
tárva egy adott problémának. Egy-egy tan-
szék diákköre sokszor azonos témán dolgo-
zik (nyelvjárásgyûjtés, népi hangszerek, hu-
mánbiológia, biokémia, bioszféra kutatása,
radioaktív sugárzások mérése). A különbözõ
témákon és különbözõ témavezetõknél dol-
gozó hallgatók rendszeresen tartanak felol-
vasó üléseket, amelyeken bemutatják eddigi
kutatásaik eredményeit, megfogalmazzák
és megvitatják a felmerült problémákat.
Szakmai kirándulásokat szerveznek, és meg-
hívnak országos szaktekintélyeket egy-egy,
a kutatási témájukhoz kapcsolódó elõadás
megtartására.

A TDK-kutatások anyagi hátterét elsõ-
sorban a tanszékek biztosítják, de a hallgatói
normatíva törvényben meghatározott része
is rendelkezésükre áll. Nagy segítség szá-
munkra az új TDK-pályázaton 2002-ben
elnyert, két év alatt felhasználható 4,6 millió
Ft. Idõnként a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Tudományos Testület is nyújt támoga-

tást. Az OTDK-k díjazottjai közül pályázatot
nyújthatnak be a Tudományos Testülethez
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei illetõségû
hallgatók tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Hallgatóink hét-nyolc százaléka diákkö-
rös, és általában legalább ötven százalékuk
indul a házi konferenciákon. Itt igen szigorú
a szûrés, az OTDK-ra bejutó hallgatók dol-
gozatainak húsz-huszonöt százaléka díja-
zott szokott lenni. A legtöbb dolgozatot a
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai
Szekcióba küldjük, de ezen kívül több szek-
ciónak is résztvevõi vagyunk (Agrártudo-
mányi; Biológia; Fizika, Földrajz, Matematika;
Humán Tudományok; Kémiai és Vegyipari;
Közgazdaságtudományi; Orvostudományi;
Pedagógia, Pszichológia, Közmûvelõdés és
Könyvtártudomány; Testnevelés és Sporttu-
dományok). Többször adtunk otthont OTDK
szekciórendezvényeknek: Informatika
Szekció (1995), Kémiai és Vegyipari Szekció
(1993), Pedagógia, Pszichológia, Közmûve-
lõdés és Könyvtártudományi Szekció (1989,
2003), Természettudományi Szekció (1971,
1981, 1997), Tantárgypedagógiai és Okta-
tástechnológiai Szekció (1999), Társadalom-
és Humán Tudományi Szekció (1973). Az
OTDK-kon kívül részt vesznek hallgatóink
más felsõoktatási, intézményközi és nem-
zetközi konferenciákon is. Van két Pro
Scientia aranyérmesünk és hat mestertaná-
runk. A TDK fél évszázados születésnapján
átadott négyszázötven „Tudással Magyaror-
szágért” Jubileumi Emlékplakettbõl tizenhét
került oktatóink birtokába. Több diákköri
munka gazdag utóélettel rendelkezik: sok
publikáció jelent meg, oktatóprogramok,
szakköri füzetek, oktatófilmek váltak köz-
kinccsé és szolgálják a közoktatást. Örülök,
hogy segíthetek a sok kis Hamupipõkének.
Büszke vagyok rájuk és galambtársaimra.

Dr. Erlichné Bogdán Katalin
fõiskolai docens, a Nyíregyházi Fõiskola

Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke
erlichne@zeus.nyf.hu
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REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

DIÁKKONFERENCIÁJA

Az ötlet

Kunszentmiklós, szeretett szülõvárosom
1994 nyarának végén ünnepelte várossá nyil-
vánításának 200 éves évfordulóját. Kun-
szentmiklós város története elválaszthatatlan
a református hagyományoktól és õsi scho-
lájától, a Református Gimnáziumtól. Végig-
ülve az ünnepséget azon gondolkodtam,
hogy mit is tehetnék, mit is tehetnénk azért,
hogy e kisváros, a Felsõ-Kiskunság fõvárosa
újra a régió szellemi központja lehessen – és
még az ünnepség alatt kipattant az RKTDK
ötlete. A Református Középiskolák Termé-
szettudományos Diákkonferenciája történe-
tének elsõ hét éve a kunszentmiklósi Baksay
Sándor Református Gimnáziumhoz, az utób-
bi két év pedig a csurgói Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnáziumhoz kötõdik.

Miért pont RKTDK?

Biológia szakos tanárként elfogadtam, de
nagyon nem szerettem, szeretem a „tesztes”
versenyeket. Olyan tanulmányi verseny ter-
ve bontakozott ki elõttem, ahol a diákok (és
a tanárok is) szellemi kalandra vállalkozhat-
nak. A saját érdeklõdésnek  megfelelõ búvár-
kodás, a saját tapasztalatok írásbeli és – fõként

(!) – szóbeli kifejezése és az elsajátított anyag
„megvédése” a cél. 1994 õszén meghirdet-
tük a Református Középiskolák Természet-
tudományos Diákkonferenciáját. Az RKTDK
az egész Kárpát-medencét érintõ rendez-
vény, hiszen a hazai református középiskolák
mellett részt vesznek rajta az erdélyi, par-
tiumi református gimnáziumok tanulói. Az
RKTDK három korosztályban (7-8., 9-10.,
11-12. évfolyam) és három szekcióban (kör-
nyezetvédelem, biológia, földrajz), az egye-
temi-fõiskolai tudományos diákköri moz-
galomhoz hasonló verseny. A tanulók szaba-
don választott témákban egy dolgozatot
írnak, melyet a konferencián elõadás keretén
belül mutatnak be és védenek meg. Minden
tanuló pályázatának rövid kivonatát egy
könyvben, illetve CD-n jelentetjük meg. Az
RKTDK dolgozatait a rendezõ iskolák
könyvtárai õrzik. Az RKTDK hangsúlya kez-
dettõl fogva a konferencián van. Elsõsorban
a találkozás, a véleménycsere, a kapcsolatok
kialakítása és ápolása a cél. Hiszen még – a
szükséges rangsor miatt – a  „legutolsó” he-
lyen szereplõ tanuló is magasan kiemelkedik
az átlagból, mert a tudományok azon terüle-
tével, amit választott, jóval többet foglalko-
zott, mint más tanulók.

Az RKTDK-n a kilenc év folyamán (1995-
2003 között) harminckét iskola 883 tanulója
vett részt. Õket száztizenkét felkészítõ tanár
segítette munkájukban. A zsûrielnökök ko-
runk jeles tudósai, szakemberei voltak, akik
szolgálatból vállalták, vállalják a zsûrizés ne-
héz, gyakran hálátlan feladatát. Feladatuk a
pályadolgozatok szakmai értékelése, a kon-
ferencián pedig a szekcióülések elnöklése.
Munkájukért ezúton is köszönetet mondunk.
A zsûritagok a szekcióüléseken a környékbeli
iskolák pedagógusai, illetve környezetvédel-
mi szakemberek voltak. A KTM államtitkára:
Dr. Kemény Attila, a KTM helyettes állam-
titkára: Dr. Tardy János,  Dr. Hámori József
miniszter (NKÖM),  Dr. Illés Zoltán elnök úr
(Környezetvédelmi Bizottság), Szászfalvi
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László országgyûlési képviselõ, polgármes-
ter vállalták világi részrõl a fõvédnökséget.
A Református Egyház részérõl Dr. Hegedûs
Loránt és Dr. Márkus Mihály  püspök urak
voltak a konferencia fõvédnökei. Minden
RKTDK nyitórendezvényén, a megnyitót
követõen – mintegy a diákoknak példamuta-
tásul – korunk kutatói nagy sikerrel fogadott
plenáris elõadásokat tartottak.

Minden RKTDK kiegészítõ eseménye
volt a Múzsám a természet címû képzõmû-
vészeti kiállítás. A kiállítás anyagát a Baksay
Sándor Református Gimnázium, a Csokonai
Vitéz Mihály Református Gimnázium, vala-
mint a református iskolarendszer és más part-
neriskolák tanárainak és diákjainak munkái
alkották. Külön ki kell emelni iskoláink volt
és jelenlegi mûvésztanárainak, Horváth Atti-
lának, Madaras Lászlónak, Udvari Edinának
és Hirka Mónikának a tevékenységét. A
képzõmûvészeti kiállítás mellett Csegezy Ár-
pád és Sipos Botond rovarkiállítását és az Alsó-
Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõ-
ség tevékenységét ismertetõ anyagot állítunk
ki. Az RKTDK elmaradhatatlan kiállítója
Németh László malakológus, aki káprázatosan
gazdag puhatestû- és ásványkiállításával lep
meg évrõl évre bennünket. Az RKTDK törté-
netének elsõ hat évében hagyománnyá vált,
hogy a záróünnepségen az irodalom és az
ének-zene körébõl, a természet által ihletett
mûvekbõl összeállított mûsort mutattak be a
Baksay Sándor Református Gimnázium diák-
jai. A konferencia résztvevõi – kevéske sza-
badidejükben – szakmai kirándulásokon ve-
hettek részt a Kiskunsági Nemzeti Park, illetve
a Duna-Dráva Nemzeti Park védett területein.

A II. konferencia óta a záróünnepség vé-
gén, a legjobbnak ítélt elõadásokat mutatjuk
be a nagyközönségnek. Igazán felemelõ az a
magabiztosság, szakmai elkötelezettség; az a
szeretet, amellyel a „gálás” diákok szerepel-
nek. Manapság már videokazetták köröznek
az egyes iskolák között, hogy a gálamûsort
azok is láthassák, akik nem lehettek itt.

Hogyan tovább?

E dolgozat írása közben döbbentem rá, hogy
milyen hatalmas munka van mögöttünk. Ész-
re se vettük! Szívesen tettük. Sok RKTDK-s
már az egyetemen, fõiskolán van, közülük
már több szakmai folyóiratokban, konferen-
ciákon szerepelt. Sõt van már olyan felkészítõ
tanárunk is, aki egykor „RKTDK-s” volt! Bár
sok-sok kritika is ért bennünket – természe-
tesen hibáinkon javítani akarunk –, úgy érez-
zük, nem volt hiábavaló a célkitûzésünk. Ké-
szülünk a jubileumi 10. konferenciára. Ter-
veinkben szerepel az, hogy pedagógiai-pszi-
chológia és néprajz szekciókkal bõvítsük a
konferenciát. Szervezzük a „senior” és a „ta-
nár” szekciókat is. A Magyar Református
Nevelés hasábjain szeretnénk bemutatni a
legeredményesebb tanulók munkáit. Amíg
van igény, és Istentõl van erõnk, bátran ígér-
hetjük, hogy évrõl évre lesz RKTDK. Szere-
tettel várjuk mindazokat, akik eddig is meg-
tiszteltek bennünket, és azokat is, akik ezután
érdeklõdnek a Református Középiskolák
Természettudományos Diákkonferenciája
iránt.

Szabó Sándor
igazgató, Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium, Csurgó

sandor_szabo@csokonai-csurgo.sulinet.hu

A GYÕRI TALENTUM MÛHELY

„A  jövõbe be kell fektetni,
és a legjobb befektetés, amit egy ország

csinál, az a fiatalsága nevelése.”
(Oláh György, Nobel-díjas)

A tehetséggondozó Talentum Mûhely Gyõ-
rött a Nevelési Tanácsadó Gyermek- és Ifjú-
ságpszichológiai központban mûködik.
Gyõr nagy múltú oktatási intézményeiben,
mûvészeti és kulturális életében a tehetség-
nevelésnek szép hagyományai vannak. Az
elmúlt években, a város iskoláiban új tehet-
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ségpedagógiai kezdeményezések alakultak
ki. A társadalmi változások, a város dinamikus
fejlõdése még nyilvánvalóbbá tették, hogy
közérdek a tehetséges gyermekek kimagas-
ló képességeinek idõben történõ felismeré-
se és fejlesztése. Szükségessé vált egy olyan
iskolai kereteken túli rendszer kialakítása,
amely összefogja a tehetségnevelés iránt el-
kötelezett pedagógusokat és más szakem-
bereket, koordinálja a tehetséggondozást.
Ezt a szándékot megerõsítette 1997-ben a
Magyar Tehetséggondozó Társaságnak Bu-
dapesten Tehetség és társadalom címmel
rendezett konferenciája. Itt fogalmazódott
meg az igény regionális tehetségnevelési
központok létrehozására, köztük egyik hely-
színként Gyõr is szerepelt.

Ilyen elõzmények után hozta létre 1998-
ban hat lelkes iskolaigazgató és egy ország-
gyûlési képviselõ a Gyõri Talentum Mûhelyt.
Az iskolai oktatási rendszert kiegészítõ és
speciális fejlesztést nyújtó tehetségnevelés
igényét mutatja, hogy a megalakult Talen-
tum Mûhely programjához azonnal tizenhét
gyõri iskola csatlakozott. A Mûhely kezdet-
ben pályázati pénzekbõl és támogatásokból
mûködött. Gyõr regionális szerepe az ezred-
fordulóra a Széchenyi István Egyetem meg-
alakulásával felértékelõdött. A város, az
egyetem és a régió szempontjából is meg-
határozó a tehetségek felkutatása és célirá-
nyos fejlesztése, hogy késõbb fontos építõi-
vé váljanak a helyi társadalomnak. Ezt felis-
merve Gyõr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata lehetõvé tette, hogy a Gyõri Talentum
Mûhely 2001-tõl intézményesített formában
mûködjön a Nevelési Tanácsadó Gyermek-
és Ifjúságpszichológiai Központban. Olyan
állandó szolgáltatás jött létre, amely sikerrel
próbálja kielégíteni azokat a tehetséggondo-
zással kapcsolatos igényeket, amelyeket az
iskola és a család nem tud megoldani. A város
a Talentum Mûhely folyamatos tevékenysé-
gét egy tehetséggondozó koordinátor peda-
gógus és egy pszichológus alkalmazásával,

egy iroda kialakításával és a mûködés felté-
teleinek megteremtésével biztosította.

A Gyõri Talentum Mûhely programjában
megfogalmazta a tehetséggondozással kap-
csolatos feladatait:

• A Mûhely felkutatja, regisztrálja, folya-
matosan támogatja a valamely területen ki-
emelkedõ képességû, tehetséges általános
és középiskolásokat. Fejlesztésükhöz diák-
körökben speciális programokat biztosít jól
képzett mentorok, tekintélyes szakembe-
rek irányításával.

• Tanácsadást szervez azoknak a gyer-
mekeknek, fiataloknak, akiknél már meg-
mutatkoztak az átlagon felüli képességek.

• Továbbképzésekkel segíti a tehetség-
gondozó mentorok munkáját. Részt vesz új
tehetségpedagógiai eljárások, módszerek
kidolgozásában, népszerûsítésében.

• Programjairól internetes honlapján
(http://www.talentum.gyor.hu) rendsze-
resen tájékoztatja az érdeklõdõket.

• Kapcsolatot tart hazai és külföldi te-
hetséggondozó szervezetekkel. Konferen-
ciákat szervez a város és a régió tehetséges
diákjainak és a mentoroknak.

A Talentum Mûhely diákköreinek mû-
ködtetéséhez évente mentori pályázatot ír
ki programok készítésére, különbözõ mû-
veltségterületekre és korcsoportokra. A szak-
mai zsûri értékelése alapján kiválasztott, a
legjobb projekteket készítõ mentorok kap-
nak megbízást a kurzusok vezetésére. A te-
hetségfejlesztõ diákkörökbe az iskolák szak-
tanárainak javaslata alapján juthatnak be a
legtehetségesebbek. A diákok önállóan és
szülõi kérésre is jelentkezhetnek a Mûhely
foglalkozásaira, de tehetségkutatás ered-
ményeként is kerülhet be tanuló a rendszer-
be. Évente tíz-tizenkét diákköri csoportban
százharminc-százhatvan tanuló vesz részt a
programokon. A Mûhely rendszeresen készít
pályázatokat. Ebben az évben pályázati tá-
mogatással néggyel növekedett a csoportok
száma, még több diáknak teremtve meg a
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részvételi lehetõséget a képességfejlesztõ,
tehetséggondozó foglalkozásokra. A jól
mûködõ diákköröknek a Mûhely biztosítja a
programok folytatását, a tehetségesek hosz-
szú távú segítését.

Az általános iskolai csoportok tagjai, a
tanítási órák kötött formájával szakítva, fõ-
ként a sokoldalú gondolkodást, a kreativitást,
az önálló problémamegoldó képességet fej-
lesztõ gyakorlatokkal és játékokkal ismer-
kednek meg. A középiskolások a mentorok
irányításával és a csoport segítségével már
az önálló kutatás módszereivel foglalkoznak,
pályázatokon, konferenciákon, tanulmányi
versenyeken vesznek részt. A Mûhely cso-
portjai egy-egy fejlesztõ kurzus befejezése-
kor, a Talentum nap keretén belül mutatkoz-
nak be az érdeklõdõknek. A diákok legérté-
kesebb munkái, eredményei idõszakonként
a Talentum újságban jelennek meg. A
Széchenyi István Egyetem Matematika, Kör-
nyezetmérnöki, Építészeti Tanszékei és a
Batthyány Jogász Szakkollégium elõadások
tartásával, kutatási lehetõségek biztosításával
segíti a Mûhely munkáját.

Azok a mentorok, pedagógusok és más
szakemberek, akik a tehetségneveléssel fog-
lalkoznak, a Mentor Mûhely keretén belül
továbbképzéseken, szakmai konzultációkon
vehetnek részt, ahol tehetségnevelõ mun-
kájukhoz segítséget kapnak. A Mûhely
akkreditált tehetségpedagógiai továbbkép-
zések szervezésével is segíti a város és a ré-
gió pedagógusait. Az elmúlt idõszakban a
Talentum Mûhely kapcsolatokat épített ki
más tehetséggondozó szervezetekkel, fo-
lyamatosan együttmûködik a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet Tehetséggondozó Központjá-
val, a Kutató Diákok Országos Szövetségé-
vel, a Kölni Egyetemmel. Munkájához szak-
mai támogatást nyújt a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság és a Debreceni Egyetem.
Részt vállalt a Szent István Egyetem kezde-
ményezésére nemrég alakult Tehetségpár-
tolók Baráti Körének munkájából, amelyhez

csatlakoztak magyar közéleti személyiségek,
neves tudósok, a közoktatás és felsõoktatás
kiemelkedõ pedagógusai.

2000-ben a Mûhely a gyõri közoktatási
intézmények közremûködésével nemzet-
közi konferenciát szervezett, ahol neves ha-
zai és külföldi elõadók szerepeltek. A tanács-
kozáson tizennégy ország több mint kétszáz
tehetséggondozással foglalkozó szakembere
vett részt. 2002. április 12-13-án a Kutató
Diákok Szövetségének felkérésére a régió-
ban elõször, Gyõrött rendezte meg a Talen-
tum Mûhely és a Révai Miklós Gimnázium a
Középiskolai Tudományos Diákkörök Re-
gionális Konferenciáját Északnyugat Du-
nántúl kutató diákjainak. A regionális kon-
ferencián díjat nyert elõadásokat a Mûhely A
legjobb pályamunkák címmel kötetben je-
lentette meg. A sikeres rendezvény után ke-
rült sor Gyõrött 2002. november 29-30-án a
Tudományos Diákkörök III. országos konfe-
renciájára. A Kutató Diákok Szövetsége, a
Talentum Mûhely és a Révai Miklós Gimná-
zium közös szervezésében megrendezett
országos-nemzetközi konferencián százhar-
minc tehetséges hazai, határainkon túl élõ
magyar és külföldi diák mutatta be kutatási
anyagát a rangos zsûrinek. A zsûriben kép-
viseltették magukat a nagy hazai egyetemek
és a Magyar Tudományos Akadémia is.

A Gyõri Talentum Mûhely a jövõben is
részt vállal a tehetségpedagógiai módszerek,
a korszerû tanulásirányítási eljárások nép-
szerûsítésében. Regionális szerepét diák és
mentori kapcsolatok létrehozásával, új fóru-
mok kiépítésével, tehetségfejlesztõ progra-
mok cseréjével, tehetségmenedzselési rend-
szer mûködtetésével, a tanácsadás kiszélesíté-
sével szeretné erõsíteni. Legfontosabb céljá-
nak mégis azt tekinti, hogy megfelelõ támo-
gatás híján egyetlen tehetség se vesszen el,
hogy függetlenül a helyi körülményektõl
mindenki javára kibontakozhasson a tehetség.

Mentler Mariann
Gyõri Talentum Mûhely, mentler@different.hu
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