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– Szigorú tanárnak tartja 
magát? Az engedékenység 
belefér?
– A visszajelzések alapján azt 
mondanám, hogy a gyerekek ál-
talában szigorúnak említenek. 
Én nem tartom annyira szigorú-
nak magam, mert tudom, hogy 
amit elvárok tőlük, az emberileg 
megvalósítható. Számomra ez 
a szigorúság inkább következe-
tességet jelent. Az engedékeny-
ség is belefér, de nem túlzottan, 
távol áll ez tőlem. Azt is írtam 
a pályázati interjúmban, hogy 
úgy gondolom, valamiért itt va-
gyunk, valamilyen célunk van, 
nem lehet mindig ilyen-olyan 
kompromisszumokkal áthúzni 
ezeket a célokat.

– Földrajzi atlasz is fűző-
dik a nevéhez. Tervez még 
megjelentetni más oktatá-
si anyagot is?
– A Kreatív Kiadó felkérésére 
szoktam ismeretterjesztő iro-
dalmat, oktatási eszközöket 
készíteni. Két atlaszunk jelent 
meg 2015-ben, azaz csak egy, de 
az két nyelven, románul és ma-
gyarul. Ez utóbbi hiánypótló ki-
adványnak számít, hiszen Ro-
mánia földrajzát hoztuk ki at-
lasz formájában, magyar nyel-

ven,  azelőtt évtizedekig nem 
létezett. Korábban még egy Ox-
ford-atlasz szerkesztésében 
vettem részt lektorként és for-
dítóként. Folyamatosan dolgo-
zom, most épp egy oktatási esz-
köz kiadására készülünk, a 
nyár folyamán szeretnénk meg-
jelentetni.

– Vannak alternatív okta-
tási eszközök itthon a ma-
gyar nyelvű földrajztanítás 
területén?
– Van alternatíva, mert a Ma-
gyaroszágon piacra dobott esz-
közöket is lehet használni, ná-
lunk például a munkafüzet ötö-
diktől hiánycikknek számít, 
de lehet magyarországi tan-
könyveket és munkafüzeteket 
is alkalmazni, egészben vagy 
részben, persze nem hivata-
losan. Ezenkívül internetes 
anyagokat is korlátlan mennyi-
ségben igénybe vehetünk, úgy 
gon dolom, nem állunk rosszul 
ilyen téren.

– Hogyan látja, mi a dolga 
ma a pedagógusnak, mi-
ként tudja megszerettet-
ni a tananyagot, az iskolai 
éveket a diákokkal, hogy 
ne szorongó időszakként 

éljék meg? Ez is az életük 
fontos része, nemcsak a 
nagybetűs életre való ké-
szülődésből áll az iskola.
– Így van. Meg lehet szerettet-
ni a tananyagot, ha élmény-
szerűségre törekszünk az órá-
kon, és a földrajz ilyen. Ha a fo-
tóimat hozom és mutatom, az 
élménydúsabbá teszi az órát, 

a tantárgyam kézre is játszik 
ilyen szempontból. Megpróbál-
juk úgy megszólítani a gyere-
ket, hogy jól érezze magát az 
iskolában, ez nem azt jelenti, 
hogy soha nem dorgáljuk, szid-
juk meg. Azaz a szidás ma til-
tott, inkább dorgálásról beszél-
nék. Egy másik módja, hogy ne 
válasszuk szét az oktatást a ne-
veléstől, használjunk ki min-
den helyzetet, ami akár a tan-
anyagból adódik, akár egy adott 

helyzetből, amit nem is láttunk 
előre. Ha például az, amit taní-
tunk, valamilyen hatást kivált a 
diákból, és ezt ki is nyilvánítja, 
én pedig úgy ítélem meg, hogy 
itt a helye valamilyenfajta ne-
velésnek, akár szavakban vagy 
valamilyen metakommunikáci-
ós eszközzel, akkor azt ki kell 
használni. A másik, amit lénye-
gesnek tartok ezen a pályán, 
hogy a diák lássa rajtunk, mi a 
munkánkat lelkesen végezzük, 
fontosnak találjuk.

– Látják ezt a mai diákok?
– Úgy gondolom, hogy igen, em-
pátia útján ez a legtöbb diákra 
pozitívan hat.

– Hogyan látja, mi változott 
az elmúlt húsz évben rossz 
irányba az oktatás terüle-
tén? Melyek a legszembeöt-
lőbb problémák?
– Az én szemszögemből a prob-
léma az, hogy lecsökkent az 
óraszámom. Volt olyan, hogy he-
ti két órában tanítottam, de azt 
el is felejthetem. Ötödik-hetedik 
osztályban a művészetiben már 
rég heti egy órával dolgozunk, 
ezt kevésnek tartom, úgy ér-
zem, hogy a földrajzot háttérbe 
szorították. Tudom, hogy más 
tantárgyat is, de úgy gondolom, 
hogy a heti egy óra túl szűkös 
időkeret az érettségiző végző-
sök számára is. Mindkét isko-
lám szakközépiskola, ahol sok 
szaktantárgyat oktatnak, ez va-
lahol érthető is.

– Sokat kirándul. Másként 
tanít az a földrajztanár, 
akinek személyes tapasz-
talatai vannak egy-egy 
városról, hegyvonulatról 
vagy völgykatlanról?
– Igen, ez befolyásolja az okta-
tást, mert az, hogy én sokat uta-
zom az országban és külföldön 
is, illetve túrázom, megváltoz-
tatja az oktatási stílusomat. Úgy 
érzem, ezáltal többet nyújthatok 
a gyerekeknek, mert személyes 

tapasztalatok alapján is közelít-
hetek a tananyaghoz, ez pedig 
meggyőzőbb számukra, hitele-
sebbé teszi a tanítást.

– Buzdítja őket is a kirán-
dulásra?
– Nyilván, és viszem is, amikor 
tehetem. Sokszor kérdik ezt tő-
lem, főleg mostanában, hogy 
mennyire vonom be őket a ki-
rándulásokba. Hát ahhoz ké-
pest, hogy én milyen sokszor 
utazom, kevésszer, de a gyere-
kek szemszögéből ez nem úgy 
tűnik, mert azért szervezünk az 
iskolában minden hónapban ki-
rándulást. Mindig igyekszem tú-
rát is beiktatni a gyerekek isko-
lán kívüli tevékenységeibe, nem-
csak városnézést, hanem termé-
szetjárást, honismereti kirándu-
lásokat.

– Melyik az ön kedvenc ki-
rándulóhelye?
– Romániában a hegyeket járom 
nagyon szívesen, de van hely a 
Kárpátokban, ahol még nem jár-
tam, mert nehéz összejárni min-
dent. Remélem, eljutok majd oda 
is, ahova eddig még nem. Öröm-
mel túrázok a Déli- vagy a Kele-
ti-Kárpátokban, de a városokat 
is szívesen járom, csak ez az 
utóbbi időben háttérbe szorult, 
mert nagyjábol bejártam, amit 
érdemes volt. Európában pedig 
a svájci vagy az ausztriai Alpok-
ba járok szívesen.

– Mit jelent önnek az Év Ta-
nára cím?
– Pozitív visszajelzés. Úgy ér-
zem, ezt nem egy évre kaptam, 
hanem a 23 év alatt befektetett 
munkám jutalma, elismerése. 
Egy adott kor után hajlamosak 
vagyunk kicsit beskatulyázód-
ni, visszafogni magunkat lelke-
sedés, befektetett energia szint-
jén, és bár én ezt annyira nem 
érzem magamon, de minden-
képp megerősítést jelent a kö-
vetkező időszakra. Sokan van-
nak ezen a pályán, akik elke-
seredetten nyilatkoznak a mai 
nemzedékről, a tanulók hozzá-
állásáról, a fegyelmi viszonyok-
ról, a sok papírmunkáról. Én is 
tudnék ezekről mesélni, de úgy 
gondolom, hogy ez az elisme-
rés erőt ad a következő évekre, 
évtizedekre, ha fentről is úgy 
akarják.

HAJNAL CSILLA

„Meg lehet szerettetni a tananyagot, ha 
élményszerűségre törekszünk az órákon, 
és a földrajz ilyen. Ha a fotóimat hozom és 
mutatom, az élménydúsabbá teszi az órát, a 
tantárgyam alkalmas is ilyen szempontból.”

Interjú a határon túli kategóriában az év tanárává választott marosvásárhelyi Unger Enikővel

„Nem írhatók felül a célok”
Ma is abban a két marosvásárhelyi iskolában tanítja a földrajzot, ahol hu-

szonhárom évvel ezelőtt elkezdte pályafutását: a Mihai Eminescu Peda-

gógiai Gimnáziumban, illetve a Művészeti Gimnáziumban. Idén azonban a 

diákjain és kollégáin kívül szélesebb körben is megismerhették Unger Eni-

kőt, aki az év tanára lett egy magyarországi pályázaton a határon túli je-

löltek közül. Beszélgettünk vele arról, hogy milyen tanárnak tartja magát, 

hogyan szeretteti meg ma egy pedagógus a diákokkal az iskolát, de a ked-

venc kirándulóhelyeit is elárulta.

Unger Enikő: fontos, hogy a diák lássa rajtunk, lelkesen végezzük, fontosnak találjuk a munkánkat

Az Év Tanára elismerés

A magyarországi Középsuli.hu portál szervezte a pályázatot, és 
idén először a Bethlen Gábor Alapkezelővel együttműködve hatá-
ron túli magyar pedagógusokat is jelöltek az Év tanára díjra a pe-
dagógusszervezetek. Unger Enikő marosvásárhelyi földrajz sza-
kos pedagógus lett az év tanára a határon túli kategóriában. A ma-
gyarországi pályázók közül Csörszné Tar Enikő Kisvárdáról nyer-
te el a címet. A laudációban elhangzott, Unger Enikőt a katedrán 
ezidáig eltöltött huszonhárom év olyannyira összerázta az isko-
lával, hogy életét már tanévekben méri. Fontosnak tartja, hogy a 
klasszikus és modern módszerek egyensúlyban legyenek, és biz-
tosítsák a folyamatos tanár-diák párbeszédet. Óráin szeret több 
teret biztosítani a csoportmunkának, valamint az interdiszcipliná-
ris projekteknek. Alapvetőnek tartja a jó tanár-diák viszonyt. Meg-
győződése, hogy a jó kapcsolat alapja a tisztelet, törődés, megér-
tés, empátia, ugyanakkor a kitartó, következetes munka, valamint 
az elvhűség. Szülői tapasztalatait sikeresen kamatoztatja a diák-
jaival való jó kapcsolattartásban.
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