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KRÓNIKA 

 Egyesületünk társszervezőként közreműködött a Károli Gáspár Református Egyetemen 
2016. április 2-án rendezett, Kötelezők szabadon című konferencián.  
A konferencia programja itt: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/03/20/konferencia-magyartanaroknak-kotelezok-
szabadon/#more-1711  
 

 2016. április 23-án az Országos Széchényi Könyvtárban tartottuk Írás, szolidaritás, 
tanítás című konferenciánkat. A konferencia keretében díjkiosztóval és workshoppal 
zárult a három generációt: magyar klasszikusokat, kortárs írókat és középiskolásokat 
összekapcsoló, Írás és szolidaritás – Generációk párbeszéde elnevezésű program, 
amelyet a Szépírók Társasága kezdeményezésére, velük közösen bonyolítottunk le. A 
diákok írásaiból háromtagú zsűri választotta ki és értékelte a legjobbakat: Bódis Kriszta 
író, Schiller Mariann magyartanár, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja 
és Gács Anna irodalomkritikus, a Szépírók Társasága elnöke.  
A konferencián előadást tartott Szilágyi Ákos, Schein Gábor és Menyhért Anna, 
műelemző szemináriumot az Aegon-díj shortlistjén szereplő könyvekről Bacsó Péter, 
Pintér Borbála és Sulyok Blanka. 
 

Beszámoló az eseményről honlapunkon: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/04/24/konferencia-es-projektzaras/#more-1794 

Kapcsolódó anyagok: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/04/07/iras-es-szolidaritas-a-diakok-irasai/#more-1769 
 

 2016. május 28-án konferenciát tartottunk az OFI ún. „kísérleti” és „újgenerációs” 
tankönyveiről az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével és a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatával közösen az ELTE BTK 
Múzeum körúti épületében. Rendezvényünkön nagy számú érdeklődő jelent meg, és 
komoly sajtóvisszhangja is volt az eseménynek. Előadóink voltak: Arató László, Gintli 
Tibor, Hajas Zsuzsa, Jánk István, Kucserka Zsófia, Molnár Gábor Tamás, Nényei Pál, 
Papp Zoltán, Schiller Mariann, Sebők Melinda, Zeman Csaba. 

 

Beszámoló honlapunkon:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/05/31/konferencia-az-ofi-tankonyvekrol-
osszefoglalo/#more-1852 
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 2016. július 4. és 8. között tartottuk nyári módszertani táborunkat Kőszegen. 
Vendégünk Lator László Kossuth-díjas költő, író, műfordító volt. A tábor témája 
Lator László költészete és Ottlik Géza Iskola a határon című regénye volt. Ez a tábor 
több szempontból is különleges volt: egy pályázatnak köszönhetően határon túli 
magyartanárok kedvezményesen vehettek részt a továbbképzésen; minden eddiginél 
nagyobb számban jöttek el a pályájuk előtt álló egyetemisták; Gyeskó Ágnes és Varga 
Judit tanárnők személyében új szemináriumvezetőket avattunk. 
Beszámoló a táborról honlapunkon:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/07/11/koszegi-modszertani-tabor-2016/#more-1920 
 

 2016. október 22-én Érettségi 2017 címmel szakmai és módszertani napot 
tartottunk az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában. Óriási létszámban megjelent 
kollégáink érdeklődéssel hallgatták Fenyő D György, Medgyes Sándor és Ritoók Judit 
összefoglalóit az érettségi küszöbön álló változásairól, majd Fráter Adrienn, Pethőné 
Nagy Csilla és Schafferné Varga Judit módszertani előadásait. Az előadások után 
kérdésekre válaszoltak az előadók. 
A program itt: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2016/09/22/erettsegi-2017-szakmai-es-modszertani-nap-
magyartanaroknak/#more-2114 

Képek: 
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1219624594743407 
 

Konferenciánkat a Szegedi Szakképzési Központ meghívására 2017. január 7-én 
Szegeden részben megismételtük. A budapesti konferencia előadói közül Fráter 
Adrienn, Pethőné Nagy Csilla és Schafferné Varga Judit felkészítő előadásokat tartottak 
az érettségi vizsga egyes, új vagy újszerű tanári felkészítést igénylő feladatairól. Az 
érettségi rendszer változásairól Fenyő D. György beszélt.  
 

 2016. november 12-én Bartók és az irodalomóra címmel konferenciát tartottunk a 
Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében kiváló zenetudósok és 
irodalomelemzők közreműködésével. Hallhattunk előadást a Cantata profana szellemi 
hátteréről és értelmezéseiről (Miskolczy Ambrus), A Kékszakállú herceg vára 
operalibrettójáról (Földes Györgyi), Bartók népdalgyűjtéseiről (Sebő Ferenc) és Bartók 
zenéjének ritmikai sokféleségéről (Pintér Csilla Mária). Nagy zeneszerzőnk 
kultúrtörténeti helyét és jelentőségét a zenetörténész Halász Péter és az 
irodalomtörténész Eisemann György vázolta. Horváth Iván József Attila vázlatban 
maradt Bartók-tanulmányát értelmezte. A délutáni szemináriumokon Arató László és 
Schiller Mariann a Cantata profana többféle értelmezését végezte el, Tamás Ferenc pedig 
Áthallások címmel József Attila és Bartók művészete közötti kapcsolatokat, 
párhuzamokat mutatott be.  
A konferencia programja itt: https://magyartanarok.wordpress.com/2016/10/26/konferencia-
zenere-irodalomra-es-tanitasra/#more-2237 

Képek: https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1239334322772434 
 

Sebő Ferenc                     Horváth Iván                Pintér Csilla Mária 
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HÍREK 

 2016. februárjában Egyesületünk csatlakozott a Civil Közoktatási Platformhoz 
(CKP) mint annak egyik tagszervezete. Részt veszünk a közoktatás megújításáért 
végzett munkában. 

 

 2016. május 28-án tartottuk éves közgyűlésünket. A választmány tagja lett Zeman 
Csaba. 

 

 A 2015 tavaszán megújult honlapunk méltán népszerű; az oldal szerkesztésébe 
Hudáky Rita mellett bekapcsolódott Zeman Csaba is. 

https://magyartanarok.wordpress.com/ 
 

 Szintén népszerű az Egyesület Facebook-oldala; követőinek száma meghaladta a 
tízezret. 

https://www.facebook.com/Magyartan%C3%A1rok-Egyes%C3%BClete-161636190542258/ 
 

 A 2016-2017-es tanévben is folytatódott a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth 
Klub együttműködése keretében Tamás Ferenc Irodalmi alkotások párbeszéde című, 
nagy sikerű előadássorozata Bűnök és erények alcímmel. A 15 előadásból álló sorozatban 
irodalom mellett képzőművészeti alkotások és zeneművek is bőségesen szerepeltek, 
valamint irodalmi „Ki nyer ma?” játék is szórakoztatta a hálás közönséget. Egy-egy 
előadáson 35-40 hallgató vett részt.  

 

 A Petőfi Irodalmi Múzeumban hatodik évadába lépett az Y generáció című 
beszélgetéssorozat. Az idei évadban a PIM a Fiatal Írók Szövetségével együttműködve 
rendezte meg a sorozatot. Témája az úgynevezett fiatal felnőtt-irodalom, a young 
adult-irodalom. Olyan művek kerültek szóba, amelyek mind-mind bővíthetik az 
iskolai oktatásban általában tanított művek listáját, vagy legalábbis ajánlhatók 
tanítványaink számára. A beszélgetők: Fenyő D. György, Mészáros Márton, Szekeres 

Nikoletta és Totth Benedek.  

A tárgyalt művekről és a beszélgetésekről a programsorozat Facebook-oldalán lehet 
tájékozódni: https://www.facebook.com/ygeneracioo/?fref=ts 

 

 2016-ban is számos új színházi előadáshoz született tanári segédlet; 
együttműködtünk az Örkény Színházzal, a Budapest-Bábszínházzal, a Szkénével, az 
Átrium Film-Színházzal és a budaörsi Latinovits Színházzal A segédletek elérhetők a 
honlap Kincsestárából: 

https://magyartanarok.wordpress.com/szinhaz/ 
 

 Egyesületünk  zsűritagot delegálva 2016-ban is részt vett az Aegon és a MATEHESZ 
által meghirdetett Magamra ismerek című műértelmezést és kreatív írást ötvöző 
versenyében. 

 

 Az Aegon Művészeti Díj és az Egyesület együttműködése jegyében 2016-ban is számos 
könyvhöz készült oktatási segédlet: 

https://magyartanarok.wordpress.com/aegon-muveszeti-dij/ 
 

 Egyesületünk véleményét nem kérdezték a nyilvánosság bevonása nélkül készülő új 
NAT-ról, a munkában nem vehettünk részt. Ezt erősen nehezményezzük, és nagy 
aggodalommal várjuk a végeredményt. 
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DOKUMENTUM 
 

A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE VÁLASZTMÁNYÁNAK  

KÖZLEMÉNYE 

 

Üdvözöljük a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének kiállását a 

közoktatásért! Szolidárisak vagyunk kollégáinkkal, és támogatjuk a nyílt levélben 

megfogalmazottakat. 

 

Egyesületünk elkötelezett híve a korszerű és színvonalas oktatásnak, a demokratikus 

és emberbarát – a diákot és a tanárt egyaránt megbecsülő – iskolának. Számos 

esetben szót emeltünk az oktatási kormányzat szerintünk hibás és káros 

intézkedései, valamint az érintettek véleményét figyelmen kívül hagyó, önkényes 

módszerei ellen. Elfogadhatatlannak és felháborítónak tartjuk, hogy az oktatásban 

mára kialakult tarthatatlan helyzetet föltáró elemzéseket, beszámolókat, kéréseket, 

követeléseket – érkezzenek azok tantestületektől, igazgatóktól, szakszervezetektől, 

civil szervezetektől vagy egyes szakértőktől – az oktatás irányítói rendre érdemi 

válasz nélkül hagyják, újabb és újabb intézkedéseikkel pedig az oktatás 

körülményeit tovább rontják. 

 

Kérjük ezért kollégáinkat és a szülők társadalmát, támogassák a Herman Ottó 

Gimnázium nyílt levelét, hogy megmutassuk: az oktatásban érintettek nem tűrik 

tovább az iskolák ellehetetlenítését. 

 

Budapest, 2016. január 9. 

 

 
 

* 

 

 

 

 

A 2016. évi 1%-os felajánlásokból 
132. 931 Ft Ft érkezett be. 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 
Az összeget 2016. október 22-i 
konferenciánkra fordítottuk. 

 

 


