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Gál Kelemen Területi Oktatási Központ 
 
 

Működését a Brassai Sámuel Elméleti Líceum alagsorában kezdte (1994. 
nov. – 1995. szept.), majd napjainkig, vagyis 2000-től már a szövetség tulajdo-
nát képező lakrészben folytatja (Kolozsvár, Rudolf út/Decebal utca 72). 

Gál Kelemen az 1920-as években a kisebbségi helyzetbe került magyarság 
tanügyi küzdelmeinek egyik vezetője, krónikása volt. Központunk méltán vette 
fel nevét.  

Részlet Bálint Benczédi Ferenc unitárius lelkipásztor beszédéből, amelyet 
a tízéves évfordulón intézett az emlékezőkhöz a Gál család sírhelyénél: „Mert 
példát adtam, hogy amiket én cselekedtem, ti is akképpen cselekedjétek.” (Jn 13,15) Gál 
Kelemen tanár úr ilyen értelemben volt példa. Példa a sokgyermekes családban, 
példa a Kollégiumban, példa a nemzet közösségében. A tanítás és nevelés egy-
szerre történését soha nem tévesztette el.” 

Központunk megalakulásától kezdve fő célkitűzésének tekinti a pedagó-
gusok személyiségének formálását, a kor kihívásainak megfelelően megválto-
zott pedagógusszerepek tudatosítását, olyan módszertani és  pszicho-
pedagógiai  tartalmú továbbképzések szervezését, amelyek hozzájárulnak az 
alapvető kompetenciák kialakításához, a tanulókhoz való viszonyulás új alapok-
ra helyezéséhez. Úgy vezessük a felnövekvőket a keresők útjára, hogy közben érez-
zék, mi is keresők vagyunk (R. Steiner után). A hosszan tartó tanulás iránti oltha-
tatlan vágyat kell kialakítanunk. W. A. Ward szerint:„A középszerű tanár magya-
ráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” A 
központunk által szervezett évközi továbbképzések a „nagyszerű” tanárrá, oktató-
nevelővé váláshoz szükséges töltekezésre kínáltak változatos lehetőségeket a hoz-
zánk tartozó megyék pedagógusainak. 

Az eltelt 16 év fo-
lyamán összesen 74 elő-
adó, programvezető 
közreműködésével kb. 
119 képzést tartottunk (2 
tréning volt 3 nyelvű, 4 
tréning 2 nyelvű), ami 
közel 1996 órát jelent, és 
évente kb. 300–400 
résztvevő kapott tanú-
sítványt. A képzéseket az 
illető megyék pedagó-
gusházai és a tanfelügye-
lőségek is támogatták. 

Példaként emlí-
tünk néhány témát: 
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– Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona (Debrecen): Milyen a jó iskola? Gyermek-
központú pedagógiák.  

– Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona (Debrecen): Önismereti, emberismereti, sze-
mélyiségfejlesztő tréning. Helyszín: Kolozsvár és Nagyenyed. 

– Ráduly Zörgő Éva (Kolozsvár): Konfliktuskezelési lehetőségek az iskolában, 
a résztvevők problémakezelő eszköztárának fejlesztése. Helyszín: Szilágysomlyó, Ko-
lozsvár és Szeben.  

– Pavlik Oszkárné, dr. Szilágyi Imréné (Budapest): Mérés-értékelés a pedagó-
giában.  

– Manulek Zsuzsa (Vasad): A mese varázslatos világa. A mesék és népdalok 
személyiségfejlesztő hatása.  

– Manulek Zsuzsa (Vasad): Iskolaérettség.  
– Bartha Jánosné, Szalay Mária (Debrecen): Kompetenciák fejlesztése, RWCT-

technikák, kooperatív tanulás.  
– dr. Poór Zoltán (Veszprém), Lesku Katalin (Kecskemét): A tanulás taní-

tása, a projektmódszer.  
– Fercsik Erzsébet (Budapest), Kertész Józsefné és Palotásné Nagy Éva 

(Szeged): A helyesírás tanításának módszertana.  
– Brenyó Mihály és Brenyó Mihályné (Kecskemét): A gondolkodás fejleszté-

se, az önálló problémamegoldás igénye, szükségessége matematikaórán.  
– Répás Ildikó (Gödöllő): Adaptív tanulásszervezés, kooperatív tanulási techni-

kák. Helyszín: Bethlen , Kolozsvár, Szamosújvár. 
– Albert Júlia (Kolozsvár): Beszédtechnika, a tanári beszéd. Verbális és nonver-

bális kommunikáció. Helyszín: Déva és Szilágysomlyó. 
– Debreczeni Tibor (Bp.): Élményközpontú irodalomtanítás. Drámapedagógia.  
– Trencsényi László (Budapest): Művészetről kamaszoknak.  

– Vekerdy Tamás (Budapest): A kamaszkor problémái.  
– Zsigmond Ilka, Fórizs Enikő (Kolozsvár): Élménypedagógia az oktatásban. 

Helyszín Déva. 
– Irsai Mónika, Kósa 

Mária (Kolozsvár): Tapaszta-
lati tanulás. Helyszín: Déva. 

– Hőnigné Zádor Éva 
(Aszód): „A lelket ne oltsátok 
ki!” – az oktatás és az em-
berformálás lehetőségei és 
korlátai a pedagógus min-
dennapi munkájában. Hely-
szín: Szilágysomlyó. 

– Székely-Birta Noémi 
(Kolozsvár): Etika és nevelés. 
Helyszín: Szilágysomlyó. 
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Idézetek a résztvevők visszajelzéseiből 
Dévai kollégák: 

 „Fantasztikusan éreztem magam, nagyon ügyesek voltatok. Megtapasz-
taltam, hogy lehet úgy tanítani, hogy mindenki számára élmény legyen.” 

 „...ötcsillagos! Tanultam, figyeltem, izgultam, nevettem. Köszönöm.” 
 „100%-osan pozitívak a benyomásaim a hallottakról, látottakról, érzé-

keltekről, megéltekről, mert: időszerűek, újat nyújtottak, a már régi is-
mereteket gazdagították. … megerősítették bennem azt, hogy az egyéni 
véleményeket meg kell hallgatni, el kell fogadni. Nagyon köszönöm.” 

  

Projektpedagógia, Kolozsvár 
 „Átéltük mi is: a tanulás megtapasztalás. Erre figyeljünk az oktatásban-

nevelésben.” (Pásztor Mária) 
 „Lelkesedve láttunk neki a feladatnak (Kolozsvár levegőszennyeződésé-

nek felmérése). Elindulunk az utcákon, és figyelünk, fényképezünk, ri-
portokat készítünk …  készíteni kezdjük az öröm-bánat térképet, a be-
mutatót… Jobbnál jobb ötletek kerülnek a plakátra... Együtt tervezünk, 
megosztjuk a munkát, hiszen erről szól tulajdonképpen a projektmód-
szer... Mivel maradok e két nap után? Elsősorban jól éreztem magam, 
felszabadult voltam, most már tiszták és világosak előttem a projektori-
entált tevékenységek megtervezésének, szervezésének előnyei az óvodai 
oktatás keretében. Továbbá megtanultam azt, hogy gondolkozzak globá-
lisan, és cselekedjek lokálisan.” (Perde-Kilin Tünde) 

 
 

Részt vállaltunk néhány éven keresztül a Civil Fórumok szervezésében. 
Átértékelődnek emberi kapcsolataink, fontos, hogy kellő önismerettel ren-

delkezzünk, és önmaguk megismerésére neveljük tanítványainkat. Utat kell találni 
minden gyermekhez, hidat építeni az iskola és a család között. Előadóink: 
Korodi Hajnalka, Matekovits Mihály, Kovács Katalin, Irsai Mónika és mások a 
kor üzenetét fogalmazták meg a haladni kívánó oktató-nevelő munkánkhoz. 

A Civil Fórumok kere-
tében több alkalommal fog-
lalkoztunk a hazai tanárkép-
zés helyzetével, és hangsú-
lyoztuk, hogy alapvető re-
formra van szükség. 

2009-ben A pedagógus 
mint kompetenciafejlesztő és ér-
tékközvetítő szakember temati-
kájú konferenciánk előadói 
Kovátsné Németh Mária fő-
iskolai tanár (Győr) és 
Mariana Dragomir iskola-
igazgató (Kolozsvár) voltak. 
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 A témát idejében ismertettük a régió pedagógusaival, kértük, hogy gon-
dolataikat, javaslataikat írásban küldjék el. Kollégáinktól kb. 30 dolgozat érke-
zett, ezek tematikája alapján alakítottuk ki a szekciókat: 

1. Tananyag, tanterv, tankönyv – szekcióvezető: Virág Erzsébet. 
2. Tanítóképzés – minőségi elemi oktatás – szekcióvezető: Szabó 

Gábor. 
3. Család-iskola szerepe, feladatok a kompetenciák kialakításában 

– szekcióvezető: Balázs Ildikó. 
4. Személyiségformálás – pedagógusszerepek – szekcióvezető: 

Batiz Elly. 
5. Játék és tanulás – szekcióvezetők: Muszka-Pál Anna, Kanizsay 

Annamária, Ömböli Irma.  
 

2011-ben – Az új tanügyi törvény: Reform és /vagy lehetőség?  témájú 
konferencia keretében felkért hozzászólóink – mint gyakorló pedagógusok 
– fejtették ki véleményüket az oktatási törvényről. Különösen érdekes és 
hasznos gondolatokat fogalmaztak meg Szőcs Ildikó (Nagyenyed, Bethlen 
Gábor Kollégium) és Kocsis Attila ( Déva, Téglás Gábor Iskolacsoport) 
igazgatók a törvény pozitívumaival, majd annak gyakorlatba ültetésével 
kapcsolatos félelmeikkel kapcsolatosan. 

Évek óta társszervezői vagyunk a Szilágysomlyón, a Báthory Napok 
keretében rendezett Nemzetközi Orvos és Pedagógus Konferenciának. 
Idén Megbocsátás, elfogadás témával Kolozsváron szerveztük meg a találko-
zót a régió pedagógusai számára. Ez alkalommal Korzenszky Richárd perjel 
(Tihany) és Nanszákné dr. habil. Cserfalvi Ilona (Debrecen) voltak az elő-
adók. Majd Ráduly Zörgő Éva és Keresztesi Polixénia  pszichológusok ve-
zetésével érzelmi intelligenciát fejlesztő helyzetgyakorlatokkal ismerkedhettek a 
kollégák. 

 

Megemlíteném néhány kiemelkedő rendezvényünket 
 

  Ünnepségsorozat az 1000 éves a magyar iskola évforduló alkalmából; 
  Vasvári-diploma átadása Senkálszky Endre öreg cserkésznek 

Körösfőn, a Magyar Pedagógia Társaság 16 fős anyaországi pedagó-
gusdelegáció programjának keretében; 

  A Koós Ferenc Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvények: 
– Kossuth emlékezete; 
– II. Rákóczi Ferenc emlékezete és a szabadságharc;  
– Könyvkultúra találkozók a témáknak megfelelő gyermekrajz- és 

könyvkiállítás kíséretében azzal a céllal, hogy a tanulók figyelmét a 
könyvek, az olvasás felé tereljük. 
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Az 1991 és 2001 közötti időszak tevékenységeiről már írtunk az előző kö-
tetben. Így itt nem ismételjük meg a részletes felsorolást, csak megemlítjük, 
hogy vannak saját kiadványaink (könyvek, munkafüzetek), hangkazetták saját 
irodalmi összeállításokról, videokazetták műsorainkról, CD-k a továbbképzé-
sekről. 

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy jó célt szolgálhattunk. 
Márai Sándorral valljuk: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 
emberek ügye felé fordulunk.” 

 
Szőcs Judit 

 
 


