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KRÓNIKA 

▪ 2020. január 11-én harmadik alkalommal látogathattunk el A színház iskolája című színházi 
napra az Örkény Színházba, ahol az Anyám tyúkja 2. előadás megtekintését egy rövid 
pódiumbeszélgetés, majd egy három előadásból álló mini-konferencia követte. A 
pódiumbeszélgetést Hudáky Rita, az Örkény Színház Iram programjának munkatársa, egyben a 
Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja és A színház iskolája konferencia-sorozat egyik 
szervezője vezette, beszélgetőtársai Csuja Imre, Mácsai Pál, Pogány Judit, Takács Nóra Diána, 
Zsigmond Emőke és Znamenák István voltak. 
A konferencia első előadója, Gajdos Tamás színháztörténész a versmondás hagyományának 
változásáról beszélt négy nagy versmondó – Ódry Árpád, Ascher Oszkár, Latinovits Zoltán  és 

Mensáros László – munkásságának megidézésével. Második előadóként Várady Szabolcs költő, 
szerkesztő, az Anyám tyúkja 1.-2. előadások verseinek válogatója tartott előadást. Mint kifejtette, 
a versműsorokban együtt szereplő versek szimfóniaként hangzanak: „motívumok szólalnak 
meg, tűnnek el, majd térnek vissza variálva, tuttik és szólók váltják egymást.” Végül Mészáros 
Márton irodalomtörténész beszélt oralitás, hangzó költészet és slam poetry össze-
függésrendszeréről. 
 

 
      Hudáky Rita, Mácsai Pál, Csuja Imre és Zsigmond Emőke a pódiumbeszélgetésen 

https://magyartanarok.wordpress.com/
mailto:magyartanarok@gmail.com
https://www.facebook.com/magyartanarok/
https://magyartanarok.wordpress.com/2019/11/29/a-szinhaz-iskolaja-3-anyam-tyukja-2-az-orkenyben/
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A konferenciáról szóló részletes beszámoló (Iványi-Szabó Rita írása) itt olvasható:   
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/01/26/versek-a-szinpadon/#more-12859 

 
Képek az eseményről itt:  
https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2823566034349247  

  
 
 

▪ NAT 2020 – TILTAKOZÁS  
2020 februárjában és márciusában élénk és széles körű tiltakozást váltott ki a magyar nyelv és 
irodalomból a korábbi tervezettől alapvetően különböző – az egyetemekkel, a Magyar 
Tudományos Akadémiával és a magyartanári szervezetekkel nem egyeztetett – NAT 2020, az új 
Nemzeti alaptanterv. A tervezetet mind az állami egyetemek oktatói, mind az MTA illetékes 
osztályai, mind Egyesületünk a magyartanítás számára kártékony, bevezetésre nem alkalmas 
dokumentumként ítélte meg.  
Több mint 26 ezren írták alá Egyesületünk tiltakozó petícióját, 
(https://www.peticiok.com/nat_2020__nem), valamint több tucatnyi középiskola és majd 
kétezer egyházi iskolában tanító tanár is kifejezte, hogy ez a Nemzeti alaptanterv szakmai 
szempontból elfogadhatatlan, s csak árthat a magyartanításnak. 
A szakmai tiltakozásokat az oktatási kormányzat politikai hangulatkeltésnek minősítette, a 
COVID 19 járvány pedig megakadályozta, hogy az érintettek további tiltakozó lépéseket 
tegyenek, így elmaradt tervezett konferenciánk és fórumunk, amelyen a NAT-ot elemeztük 
és vitattuk volna.  
A kormányzat az új Nemzeti alaptanterv bevezetését (változatlan formában) 2020 
szeptemberétől megkezdte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              Facebook-bejegyzés: február 11-én 15 ezer támogató 

  

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/01/26/versek-a-szinpadon/#more-12859
https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2823566034349247
https://www.peticiok.com/nat_2020__nem
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▪ 2020. február 22-én tartottuk Az információ kultuszától az influenszerek kultuszáig című 

konferenciánkat az Eötvös József Gimnáziumban. Társszervező az Osztályfőnökök Országos 

Szakmai Egyesülete volt. 

A véleményformálás új jelenségeinek számos aspektusát felölelte a rendkívül gazdag 

konferencia. Radó Péter oktatáskutató Az influenszerek mint oktatáspolitika-helyettesítők 

címmel, Gács Anna irodalomkutató Olvasók és/vagy booktuberek? címmel tartott nagy ívű, 

gondolatgazdag előadást. Ezt követően párhuzamos műhelyfoglalkozásokon a Z generációt 

érintő kérdésekről tanulhattunk Arató Szonjától, Sebestyén Mátétól és Kodácsi Boglárkától. 

Délután ismét plenáris előadás következett. Hermann Veronika A befolyásolás mint beszédaktus 

– Nemzeti kánonok és kortárs influenszerek című előadását hallgathattuk meg. Ezt követően 

Az influenszer-jelenség és a tanóra összefoglaló címen párhuzamos műhelyfogalalkozásokat tartott 

Hollós Jánosné, Horváth Beáta, Schiller Mariann és Zeman Csaba. 

 

 

 

Kodácsi Boglárka műhelyfoglalkozásának résztvevői 

 

Képek a konferenciáról: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2906693279369855  
 

 

▪ 2020. április 23. A Magyartanárok Egyesülete választmányának üzenete 

„A koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszától a Magyartanárok Egyesületének is számos 

programjáról le kell mondania. Elmaradt a NAT-konferencia, idén nem jöttünk össze a 

költészet napja táján, hogy kortárs irodalom tanításával foglalkozzunk, hiába terveztünk városi 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2906693279369855
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/03/07/alap-es-keret-konferencia-a-nemzeti-alaptantervrol-es-a-kerettantervekrol-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/
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sétákat – és nem tudjuk több évtizedes nyári táborunkat sem megtartani. A távoktatás új 

feladatok sorát zúdította minden tanárra – ebben sok segítség érkezett színészektől éppúgy, 

mint könyvkiadóktól, színházaktól, múzeumoktól, kollégáktól, online csoportoktól. Igyekszünk 

az egyesület közösségi oldalán is segítséget nyújtani. Honlapunk anyagai, kortárs óravázlataink, 

kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjaink, a kétszintű magyarérettségivel kapcsolatos 

gyűjteményünk, valamint az egyesület YouTube-csatornája a digitális tanrendben is jól 

hasznosíthatók.” 

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/04/23/egyutt-a-virtualis-terben/  

 

▪ 2020. szeptember 14. Éves közgyűlés, online 

Éves közgyűlésünket is online tartottuk. Arató László elnök beszámolóját és Székelyné Nagy 

Zsuzsa pénzügyi beszámolóját a közgyűlés elfogadta. 

 

▪ 2020. október 13-án a Magyartanárok Egyesülete megtartotta első online műhelyét Digitális 

módszertani boszorkánykonyha címmel. A foglalkozást Fenyő D. György és Schiller Mariann 

vezette.  

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/10/17/digitalis-modszertani-boszorkanykonyha/  

 

▪ 2020. november 24-én ismét online műhelyen vehettek részt az egyesületi tagok. A szervezők 

törekedtek arra, hogy olyan témákat helyezzenek fókuszba, amik a korábbi alkalmon igényként 

felmerültek, így ezúttal a nyelvtantanítás távoktatási lehetőségeit járta körül Schiller Mariann és 

Szarka Eszter. 

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/11/30/online-nyelvtantanitasi-muhely/  

 

▪ 2020. december 8. – Projekt és portfólió a digitális oktatásban címmel Hudáky Rita és Székelyné 

Nagy Zsuzsanna tartott online műhelyfoglalkozást.  

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/12/17/projekt-es-portfolio-a-digitalis-oktatasban/  

 

 

 

HÍREK 

• 2020 májusában jelent meg a Kalligram folyóiratban egy nagyinterjú Arató Lászlóval.  

Az interjú itt olvasható: https://magyartanarok.files.wordpress.com/2021/01/03-

96_kalligrammajus-arato-interju.pdf  

• 2020. szeptember 2-án jelent meg az Egyesület szolidaritási nyilatkozata a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem mellett. 

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/26/az-egyetemi-autonomia-

demokratikus-alapertek-a-magyartanarok-egyesulete-valasztmanyanak-allasfoglalasa/  

• 2020 szeptemberében Nádasdy Ádám Aegon-díjas verseskötetéhez készített tanítási 

segédanyagot Arató László. 

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/21/tanari-segedanyag-nadasdy-adam-

aegon-dijas-verseskotetehez/  

• Az ősz elején folytatódott Tamás Ferenc Irodalmi alkotások párbeszéde című, nagy sikerű 

előadás-sorozata a Kossuth Klubban, majd a járvány miatt félbemaradt. 

https://magyartanarok.wordpress.com/2020/01/04/hogyan-kezdjunk-hozza-a-magyartanarok-egyesulete-modszertani-tabora-balassagyarmaton/
https://magyartanarok.wordpress.com/aegon-muveszeti-dij/
https://magyartanarok.wordpress.com/taneszkozok/
https://magyartanarok.wordpress.com/erettsegi/
https://magyartanarok.wordpress.com/erettsegi/
https://www.youtube.com/channel/UCfLZ70zDjhMLEj1Y0PcUqBw/videos
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/04/23/egyutt-a-virtualis-terben/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/10/17/digitalis-modszertani-boszorkanykonyha/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/11/30/online-nyelvtantanitasi-muhely/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/12/17/projekt-es-portfolio-a-digitalis-oktatasban/
https://magyartanarok.files.wordpress.com/2021/01/03-96_kalligrammajus-arato-interju.pdf
https://magyartanarok.files.wordpress.com/2021/01/03-96_kalligrammajus-arato-interju.pdf
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/26/az-egyetemi-autonomia-demokratikus-alapertek-a-magyartanarok-egyesulete-valasztmanyanak-allasfoglalasa/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/26/az-egyetemi-autonomia-demokratikus-alapertek-a-magyartanarok-egyesulete-valasztmanyanak-allasfoglalasa/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/21/tanari-segedanyag-nadasdy-adam-aegon-dijas-verseskotetehez/
https://magyartanarok.wordpress.com/2020/09/21/tanari-segedanyag-nadasdy-adam-aegon-dijas-verseskotetehez/
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DOKUMENTUM 
 
 
 
 
 

 

Facebook-bejegyzés, 2020. szeptember 2. 

 


