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Együttműködés a gyakorlatban – 
A 19. BoNYA a Teleki Oktatási Központban, Szovátán 

 
Kooperatív oktatási módszerek az óvodai és általános iskolai nevelésben 

– jól hangzó cím és témakör ez, amelyet a gyakorlatban is igyekeztek bemutatni 
a 19. Bolyai Nyári Akadémia oktatói és a résztvevő pedagógusok a szovátai Te-
leki Oktatási Központban július 10–22 között. Elsőként az óvónők, valamint a 
tanítónők vehettek részt az egész napos foglalkozásokon, melyeket a Nyugat-
Magyarországi és a Debreceni Egyetem oktatói tartottak. A képzés ezúttal tel-
jességgel megfelelt a fent jelzett cím gyakorlatba ültetésének, ugyanis a csekély 
elméleti képzés mellett a gyakorlatok, csoportfoglalkozások kaptak nagyobb 
hangsúlyt. Ennek jegyében az óvónők ittlétük alatt egy mesejátékot kellett elő-
készítsenek és bemutassanak, a választás a Cicómicó nevű történetre esett.  

Ahhoz, hogy ennek sikere is legyen, természetesen a díszlet szolgáltatta a 
legkiválóbb alapot: az óvónők saját maguk járták be a szovátai erdőket, mező-
ket, és gyűjtögették a megfelelő díszlethez való anyagokat. Fenyőtoboz, színes 
levelek, érdekes formájú ágak, mindmegannyi kincs, ha egy jó kézügyességű 
pedagógus kezébe kerül – derült ki néhány nap múlva. Ugyanis ezek a nyers-
anyagok lassan átváltoztak az óvónők kezében, kis kerekerdők, tisztások, rókák, 
nyulak, medvék születtek a természet adta anyagokból. A képzésvezetők útmu-
tatásai alapján a résztvevők megteremtették azt a külön mesevilágot, mely oly 
sokszor segíthet az óvodai nevelésben. Az oktató képzőművész irányítása alatt 
különböző, néha mesebeli házikókat is készítettek kartonból, melyeket ki is fes-
tettek: volt mediterrán jellegű kőpalota, kacsalábon forgó kastély, egyszerű vi-
tyilló is. 

Nem álltak meg csak a díszletnél, saját ruhákat, jelmezeket terveztek és 
alakítottak ki: királyok, királynők, cicák, rablók, útonállók jelentek meg a Teleki 
Oktatási Központ folyosóin. A képzés befejező ünnepségén így nem volt két-
séges, hogy nagy sikert aratott a Cicómicó mesejáték, a hazatérő óvodapedagó-
gusok pedig saját „bőrükön” tapasztalhatták, hogyan is lehet a leghatásosabb 
formába ültetni a kisgyermekeknél is a kooperatív, azaz a csoportos foglalkoz-
tatás módszereit. 

A tanítók, tanítónők is a csoportmunka előnyeit tanulmányozták sokszor 
a gyakorlatban is a tanfolyam ideje alatt. Nekik különböző feladatok jutottak, 
például tanulmányi posztereket készíteni, vagy éppen kalocsai néptáncokat ta-
nulni (amit a záróünnepségen be is mutattak). A hét közepén óvónők, tanítók, 
tanítónők egyaránt egy kiránduláson vehettek részt a Szováta környékbeli erdő-
ségekben, mely az együttlétet, ismerkedést, kapcsolatok kiépítését szolgálta.  

A Bolyai Nyári Akadémia második hetén a Biológia és Műszaki tudomá-
nyok szekció részvevői népesítették be a Teleki Oktatási Központot. A bioló-
gusoknak – elmondásuk szerint – évek óta „kötelező” Szovátára jönni, hiszen a 
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környezet itt a legmegfelelőbb a terepmunkára. Erre volt bőven lehetőségük, 
ugyanis a kooperativitás jegyében a résztvevő tanárok csoportjai egy-egy pro-
jektet kellett elkészítsenek, mely Szováta természeti adottságait, ritkaságait mu-
tatta be, különböző szemszögekből. A prezentálás is igen sokféle volt: irodalmi, 
színjátszás, tudományos, ismeretterjesztő stb. A szigorúan szakmai munkásság 
mellett ugyanakkor ezek a pedagógusok is megismerkedhettek vezetőik segítsé-
gével a csoportalakítás módszereivel, a különböző csoportok jellemzőivel, va-
lamint a csoporton belül elfoglalt szerepekkel. Ehhez sok ötletes játékot, és fel-
adatot készítettek elő a képzésvezetők.  

 
Szolláth Hunor 

 


