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Ahogy lenni szokott, ez a történet is egy kávéval kezdődött. Pontosabban egy bög-
rével. Kolozsváron jártunk egyetemet látogatni, általános műveltségi kérdések voltak, 
amelyekre ha helyes választ adtunk, különféle sapis termékeket nyerhettünk: noteszt, 
tollat, matricát, mágnest – és bögrét. Ilyen módon mese nem volt, a Sapira kellett jönni. 
A kérdés már csak az volt, melyik karra.

Az ember sok mindent hall az ismerősöktől, jó és rossz tanácsokat, hiszen min-
denkinek megvan a maga álláspontja arról, hová érdemes menni. Üdítő volt viszont, 
hogy a csíkszeredai karról minden általam megkérdezett középiskolai és egyetemi 
tanárnak, szülőnek, ismerősnek és barátnak a szakmaiság kulcsszava volt az első, 
amelyet említett, majd a megközelíthetőség és a közvetlenség. Hát így kerültem ide. 
Reménykedtünk, hogy ténylegesen elkezdődhet az életünk új szakasza, de a pandémia 
megállt az egyetem ajtaja előtt és nem engedett be bennünket, csupán két hétre. Ezalatt 
a két hét alatt lehetőségünk volt belekóstolni a nagybetűs Egyetemi Életbe, kipróbálni a 
bentlakást és annak minden oldalát szemügyre venni. Az igazi élményeket talán 
mégsem a bentlakás vagy a szépen felújított épület jelentette, hanem a találkozások, 
amelyből oly kevés jutott: elsősorban egymással, azokkal az emberekkel, akiket addig 
csupán kis kockákból ismertünk; de szerencsénk volt találkozni a felsőbb évesekkel is, 
akik megmutatták: nem kell feladni első év után, folytatni kell, mert megéri. Ugyan-
ezt mondták tanáraink is, akik addigra már elkezdtek minket „rendesen” tanítani, 
ezért más volt személyesen részt venni az óráikon. Itt megemlíteném, hogy azelőtt, 
hogy megismertem volna őket, nagyon ritkán, akkor is talán mozivásznon láttam 
csak olyant, hogy valaki ennyire spontán tudjon előkapni egy ekkora tudáshalmazt 
elméje lexikonokkal telesorakoztatott könyvtárából. Az elmúlt egy év során rájöttem, 
hogy a latin jelen van a kocsmákban (akár elrontott tetoválások képében), Shakespeare 
a Trónok Harcában, Caragiale a mindennapjainkban, és folytathatnám a sort…

A HÖK-kel való találkozás kicsit később, decemberben történt. Ez teljesen új 
perspektívát mutatott meg az egyetemi életből, lévén, hogy más volt, mint a diákszö-
vetség. Ilyen módon ismerkedtem meg a TDK világával is, hiszen a tizennyolcadik 
alkalommal megrendezett konferencia bőséges tapasztalatszerzési lehetőséget nyúj-
tott: a szervezőcsapattal végig felüdülést jelentett együtt dolgozni, bármit kérdez-
hettem, segítségemre voltak. Bármikor számíthattam mind dr. Máthé István, mind 
Hajdó Zsombor HÖK-elnök segítségére, akik fáradhatatlanul válaszoltak felmerü-
lő kérdéseimre. Emellett az, hogy beleláttam egy ilyen (eddig nem ismert) rendezvény 
mechanikájába, roppant motiválóan hatott, hiszen csodálatra méltónak és példaként 
éltem meg a hallgatók munkáinak megismerését, látni a kitartásukat és a kutatásuk, 
tudásuk feldolgozásának inspiráló folyamatát.

Amikor ismerőseim kérdezik, hogy „Na, hogy megy az egyetem?”, bár eleinte 
nem tudtam válaszolni, most már megfogalmazódott bennem, mitől más hallgatónak 
lenni, mint sulisnak. Tizenkét év padban ülés után tanultam meg tanulni. Teljesen 
új módszerekhez kellett nyúlnom, hogy a kezdeti katasztrofális jegyeimet tudjam 
kijavítani, és ebben nagy szerepük volt a minket motiváló tanároknak, akik nemcsak 
tippeket adtak, de tartották is bennünk a lelket, pedig nekik sem lehetett könnyű „ka-
merába tanítani”, ahogy fogalmazott egyikük.

Végül, de nem utolsósorban nem mehetek el szó nélkül a Sapi Népe szerkesztőség 
tiszteletbeli tagjaként való tapasztalataim mellett sem, hiszen ezzel kihúzhattam 
egy elemet a bakancslistámról. Itt ugyanazt éltem át, amit a TDK szervezése során: 
támogató közösséget, segítőkész hozzáállást, és megannyi lehetőséget a tanulásra…

Megtanulni tanulni
Sántha Kriszta-Hanna

MONDJUK A MAGUNKÉT

A humán tanszéken ismertették a 
Kulturális ismeretek és nyelvi kom-
petenciák mint a 21-dik századi 
készségek fejlesztésének eszközei 
elnevezésű projektet. A tananyagot 
elsősorban a felnőttoktatásban sze-
retnék alkalmazni. A Sapientia – EMTE 
projektfelelőse dr. Ajtony Zsuzsanna 
egyetemi docens, a Humántudomá-
nyok Tanszék vezetője.
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A Sapientia–EMTE Csík-
szeredai Karának Humán-
tudományok Tanszéke a 

múlt héten bemutatta a kifutóban 
levő Kulturális ismeretek és nyelvi kom-
petenciák mint a 21-dik századi készségek 
fejlesztésének eszközei (Culture knowledge 
and language compentences as a means to 
develop the 21st century skills) elnevezésű 
nemzetközi programjának ismerte-
tőjét. Az idegennyelv-tanulás előse-
gítését célzó projekt lassan a végé-
hez közeledik. A projekt fejleszté-
sében összesen hat európai ország 
vett részt: Horvátország, Litvánia, 
Lengyelország, Cseh Köztársaság, 
Szlovénia és Románia. A projekt 
időtartama két év, plusz a korona-
vírus-járványnak köszönhetően egy 
további kiegészítő év. A munkába 
a hat ország felsőoktatási intézmé-
nyeinek tanárai mellett a hallgatók is 
bekapcsolódhattak. 

A Sapientia–EMTE csapatát 
dr. Ajtony Zsuzsanna projektve-
zető, valamint dr. Dégi Zsuzsan-
na, dr. Pál Enikő, dr. Tankó Eni-
kő, dr. Tomonicska Ingrid, Sipos 
Katalin, illetve Garda-Mátyás 
Zsolt alkották. 

Az egyórás projektismertetőn 
jelen volt dr. Mara Gyöngyvér 

rektorhelyettes és dr. Lázár Ede, a 
Csíkszeredai Kar dékánja is.

– Ez a projekt egyike a leg-
hosszabban futó munkafolya-
matoknak a Sapientián, és a 
nyelvtanulás mellett az általá-
nos műveltséghez tartozó isme-
reteinket is fejleszthetjük általa 
– jegyezte meg dr. Lázár Ede a 
projekt kapcsán.

A projekt részleteibe dr. Aj-
tony Zsuzsanna, dr. Dégi Zsu-
zsanna és dr. Tankó Enikő vezet-
ték be az esemény résztvevőit.

A projekt céljairól

– A projekt célja megismertet-
ni a hat partnerország kulturális 
örökségét és az európai értékeket 
újszerű tanulási módszerek és tan-
anyagok révén – hangzott el dr. 
Ajtony Zsuzsanna előadásában. 
– A fejlesztők úgy vélik, hogy 
a 21-dik században szükséges a 
készségek fejlesztése; kiemelkedő 
helyet foglalnak el a probléma-
megoldó képesség, az együttmű-
ködés, kreativitás, a kritikus gon-
dolkodás, a nyelvtanulási straté-
giák, számítógépes ismeretek és a 
kommunikációs készségek. Mivel 
a Sapientia – EMTE Romániában 
működő magyar tudományegye-
tem, a tananyagban mindkét nép 
kulturális értékeiből használtak 
elemeket, és ezáltal is szélesebb 
skálát kínálnak a felhasználóknak. 
A tanterv szerkezetét fi gyelembe 
véve angol nyelvű, felnőtteknek 
szánt készségfejlesztő tananyag 
áll rendelkezésünkre, amelynek 
központi témája az európai szel-
lemi kulturális örökség. A tanulás 

és tanítási módszertanra ref lek-
tálva elmondható, hogy széles 
körű tanulást kínál a nyelvtanulók 
számára. Többek között online ta-
nulási lehetőségek, osztályterem-
ben oldható feladatok, interaktív 
játékok, audio- és videoanyagok, 
valamint esettanulmányok állnak a 
tanulók rendelkezésére.

A tananyag számokban 

A tananyag összesen 6 temati-
kus modult tartalmaz, mindegyik 
partnerországtól egyet. Egy mo-
dul 3-3 alfejezetből áll, tehát ez 
összesen 18 alfejezetet jelent, és 
az angolon kívül e 9 különböző 
európai nyelven érhető el.

– A projekt elsősorban a fel-
nőttoktatást szolgálja, azonban 
elkészítése során figyeltünk, 
hogy a felsőoktatásban, közép-
iskolásoknak és szakoktatásban 
részt vevőknek is segítségére le-
gyen. Tervünk, hogy beépítsük 
az egyetemi oktatás részeként is, 
már eleve a fejlesztés során is az 
egyetemistáink is kipróbálták, 
tehát vannak visszajelzéseink a 
projekt kapcsán. A projekt „to-
vább „élése” érdekében a jövőben 
is fogjuk használni az oktatásban. 
A projekt során fontosak voltak a 
visszajelzések, mert ezek alapján 
ki tudtuk szűrni és javítani a hi-
bákat. A platform bárki számára 
elérhető a nyugdíjasoktól egé-
szen a fi atalokig a http://culture-
language.eu 

KULTURÁLIS ISMERETEK ÉS NYELVI KOMPETENCIÁK

Kifutóban a projektek egyike

Dr. Ajtony Zsuzsanna egyetemi docens. Ismerteti a projektet  FOTÓ: VLAICU LAJOS

; Lassan vége…

A héten lassan véget ér a pótvizsgaidőszak is. Ezzel gyakorlatilag lezárhat-
juk az idei, online-ra sikerült, küzdelmes tanévet. A hallgatók rápihenhet-
nek a következő évre, a végzősökre még vár az államvizsga-dolgozat meg-
védése. A sikeresen érettségizők július 12. és 21. között iratkozhatnak a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karán általuk leginkább preferált képzé-
sekre. A következő, egyben utolsó lapszámban, a Sapi Népe csapata egy kis 
szakismertetővel jelentkezik. Addig is jó vizsgázást és feltöltődést kíván a 
Sapi Népe részéről dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika professzor, dr. Székely 
Kinga egyetemi adjunktus, illetve a hallgatók részéről Bagoly Anabella, 
Biró Vivien-Barbara, Sántha Kriszta-Hanna, Mezősi Hanna, Molnár Mó-
nika és Vlaicu Lajos.

Valószínű, hogy akinek lételeme az olvasás, előbb emel kalapot, mint-
sem, hogy a kötelező olvasmányokkal kedvét szegjék. Nyilvánvalóan lát-
szik, hogy az sem jó, ha kedvét szegik, és az sem megoldás, ha dobbant az 
egyetemről. Alapjában véve, meglátásom szerint nem a kánonban keresen-
dő a hiba, a kánon után eljöhet a „Kánaán,” de semmi esetre sem úgy, hogy 
hetente öt szerző művét kell elolvasni. Tényleg, ez már nem az én gondom, 
de mégis egykori irodalom szakos hallgatóként, úgy érzem, ennyivel adós 
vagyok a jelenlegi irodalomhallgatóknak egy korábban engem is mélyen 
érintő kérdésben. Fontos az olvasás, és már a művek olvasása közben ki-
tárul egy másik világ, amelynek mélyebb összefüggéseit kivesézhetjük az 
irodalomóra keretein belül. Talán be lehetne vonni a hallgatókat is, vagy 
közösen megtalálni a tanterv kínálta kiskapukat. Közösen, de nem kötelez-
ve! Így az olvasás minden érintett számára élmény marad.

Vlaicu Lajos


