
M Ó D S Z E R T A N I  F O L Y Ó I R A T

7.

LI. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER • 7. szám ÁRA: 580 Ft

anítóT
PPeeddaaggóógguussookk  

sszzüüllõõii  sszzeerreeppbbeenn

HHooggyyaann  ccssiinnáálljjáákk  

aa  ffiinnnneekk??

KKöözzééppppoonnttbbaann  

aazz  eerrkkööllccssii  nneevveellééss

AA  hhaattéékkoonnyy  ttaannuullááss

aallaappjjaaii

MMooddeelllleezzééss  

mmaatteemmaattiikkaaóórráánn

EEggyy  ccssaallóóddootttt  

kkiiss  eellssõõss

ÓÓrraalleeíírráássookk

BBeeccsseennggee
tttteekk!!BBeeccsseennggee
tttteekk!!

B1.qxd  2013.08.28.  13:17  Page 1



Szeptemberben a tanévkezdés idõszakában sok
családban felmerül a kérdés, hogy valamit sportol-
ni is kellene a gyereknek. De vajon milyen mozgás-
formát válasszanak, ami tetszik is a gyerkõcnek,
van hozzá érzéke, viszonylag közel van a lakhely-
hez és a családi kassza is elbírja a finanszírozását?
A NNaaggyy  SSppoorrttáággvváállaasszzttóó pont ezeknek a kérdések-
nek a megválaszolásában igyekszik segítséget
nyújtani, nem csak elméleti, hanem gyakorlati sí-
kon is. Hiszen a kétnapos eesseemméénnyyeenn  ttööbbbb  mmiinntt  9900
ddííjjmmeenntteesseenn  kkiipprróóbbáállhhaattóó  ssppoorrttáággbbaa  lleehheett  bbeellee--
kkóóssttoollnnii  eeddzzõõkk,,  sszzaakkeemmbbeerreekk  iinnssttrruuáálláássaa  mmeelllleetttt,,
információt is kapva, hogy melyik sportágat milyen
feltételekkel és hol lehet gyakorolni. Az interaktív
sportági palettán az egyéni és csapatsportágak, a
labdajátékok és a küzdõsportok, a klasszikus vagy
éppen újdonságnak számítók egyaránt megjelen-
nek. Eddig csak tévében (vagy még ott sem!) látott
sportágakat is testközelbõl lehet megismerni, s ki-
próbálgatva õket lehet, hogy pont az lesz a „kivá-
lasztott”, amelyet addig nem is ismert a látogató.
A sportági tobzódásban garantáltan az is kedvet
kap a mozgáshoz, akitõl eddig távol állt a sport – a

szervezõk számos ilyen történettel
találkoztak az eddigi tizenkét Bu-
dapesti Nagy Sportágválasztó tör-
ténetében. Ezen a sportvágyger-
jesztõ rendezvényen minden sport-
ág egyenlõ eséllyel indul (legyen

az a népszerû labdarúgás vagy éppen a különlege-
sen hangzó nippon zengo), a látogató dönti el,
hogy melyik lesz a „nyerõ” a számára. A kétnapos
eseményen számos élsportoló, olimpikon, neves
sportszemélyiség is megjelenik, hogy jelenlétükkel
is népszerûsítsék saját sportágukat és magát a
rendszeres testmozgást. A velük való találkozás
életre szóló élményt jelenthet az érdeklõdõknek.
AA  rreennddeezzvvéénnyy  ppéénntteekkii  nnaappjjaa  kkiiffeejjeezzeetttteenn  aazz  eellõõrree
bbeejjeelleennttkkeezzeetttt  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk  sszzáámmáárraa  ffeennnn--
ttaarrttootttt  nnaapp,,  aammiikkoorr  ppeeddaaggóógguusskkíísséérreetttteell,,  ccssooppoorrttoo--
ssaann  llááttooggaatthhaattjjáákk  mmeegg  aa  rreennddeezzvvéénnyytt,,  sszzoommbbaattoonn
ppeeddiigg  aa  nnaaggyykköözzöönnssééggeett,,  aa  ccssaallááddookkaatt  vváárrjjáákk..  AAzz
ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell  éérrkkeezzõõ  ccssooppoorrttooss  llááttooggaa--
ttáássnnaakk  aazzéérrtt  iiss  vvaann  kküüllöö--
nnööss  jjeelleennttõõssééggee,,  mmeerrtt  ííggyy
aazzookk  aa  ggyyeerreekkeekk  iiss  ssppoorrtt--
ééllmméénnyyeekkeett  sszzeerreezzhheett--
nneekk,,  aakkiikk  ccssaallááddii  vvoonnaa--
lloonn  nneemm  vvoollttaakk  oorriieennttááll--
ttaakk  aa  ssppoorrtt  ffeelléé..  
A Budapesti Nagy Sport-
ágválasztón két új téma

is megjelenik, mely területeket szintén nagyon fon-
tosnak tartanak a szervezõk, hiszen kiemelt jelen-
tõséggel bír, hogy e két témával a gyerekek minél
többször találkozzanak. Ezen két terület a PPÉÉLLDDAA--
KKÉÉPPEEKK és a KKÖÖRRNNYYEEZZEETTTTUUDDAATTOOSSSSÁÁGG..
AA  sszzeerrvveezzõõkk  JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSSSAALL  iiss
mmeeggsszzóóllííttjjáákk  aa  rreennddeezzvvéénnyyrree  llááttooggaattóókkaatt,,  eellssõõssoorr--
bbaann  aa  ggyyeerreekkeekkeett,, arra kérve õket, hogy ha megte-
hetik, hozzák el a Budapesti Nagy Sportágválasz-
tóra megunt vagy „kinõtt” iskolatáskájukat, tolltar-
tójukat vagy bármilyen tanszert (ceruza, radír, fü-
zet, vonalzó stb.), hogy a szervezõk az összegyûj-
tött adományokat olyan nehéz sorsú gyerekekhez
juttathassák el, akiknek ez valóban nagy segítsé-
get jelent! 
SSzzeepptteemmbbeerrbbeenn  nneemmccssaakk  aa  ffõõvváárroossbbaann,,  hhaanneemm
ttööbbbb  mmiinntt  1100  rreeggiioonnáálliiss  hheellyysszzíínneenn  iiss  lleesszz  NNaaggyy
SSppoorrttáággvváállaasszzttóó!! (részletek a lap színes borítóján)

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  wwwwww..ssppoorrttaaggvvaallaasszzttoo..hhuu..

Oktatási intézményeknek ajánlott szeptemberi program:

XIII. Budapesti Nagy Sportágválasztó – A SPORT NAPJAI
2013. szeptember 13–14. (péntek, szombat)
Helyszín: Merkapt Sportközpont (Budapest X., Maglódi út 12/A) A BELÉPÉS DÍJMENTES!
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Atanévkezdés örömteli izgalmába a szokásosnál is
több szorongás vegyül az idén. A sok új feladat, mû-

ködésbeli módosítás, a kilátásba helyezett személyi vál-
tozások hírei, a státuszt és egzisztenciát érintõ bizonyta-
lanságok nem kis izgalomban tartják a tantestületeket. 

Ezt sajnos a TANÍTÓ folyóirat szerkesztõségében mi
is igen jól érzékeljük – mint egy érzékeny mûszeren – az
elõfizetõi hajlandóságon: drasztikus a visszaesés! Sok-
sok hûséges, kedves olvasónk – bizonytalan helyzetét
felemlegetve – nem újította meg elõfizetését az új tanév-
re. Holott, ha valamikor, éppen e sok változást hozó
idõben volna szüksége arra a tanítóknak, hogy a szakmai
biztonságot erõsítõ, önképzésüket támogató szakiroda-
lomhoz rendszeresen hozzájuthassanak.

Mindnyájan tudjuk, hogy a gyerekek tanulóéveinek
sikeressége és iskolai életük jó vagy rossz élményei életre
szólóan meghatározzák jövõbeni boldogulásukat. Ezért a
sokféle bizonytalanságból, amely körülveszi most az is-
kola világát, a gyerekek semmit nem érezhetnek meg,
hiszen gyermekéveik egyszeriek és megismételhetetle-
nek. Közös érdekünk tehát, hogy legyen most is a tanít-
ványok kiteljesedésének örömteli, biztonságot adó hely-
színe az iskola!  

Persze ennek igen értékes feltétele van: a pedagógus
jó közérzete. Ezért sokat tehetnek az intézményvezetõk
a nehézségek ellenére is: nemcsak jó szóval, biztatással,
minõségi követelménytámasztással, hanem azzal is, hogy

lehetõség szerint figyelnek a pedagógiai munka feltétele-
inek javítására. Például ellátmányukból szakirodalmat
is vásárolnak az iskolai könyvtár részére. Megrendelik
egy-két példányban a TANÍTÓ folyóiratot az alsós kol-
légáknak szakmai épülésük és biztonságuk növelése ér-
dekében. Hiszen ezt az intézményfenntartó tájékoztatá-
sa szerint a fenntartó jóváhagyásával minden nehézség
nélkül megtehetik.

Kérjük olvasóinkat, hívják fel erre a lehetõségre ne
csak anyaiskolájuk, hanem a környezetükben mûködõ
más intézmények tanítóinak és vezetõinek figyelmét is,
hogy ismét megnövekedhessen megrendelõink száma!
Sajnos ugyanis az utóbbi években – a korábbiaktól elté-
rõen – szerkesztõségünk semmiféle kormányzati tá-
mogatásban nem részesül. Lapunkat ezért csupán az
elõfizetõk érdeklõdése, szeretete és forintjai tartják élet-
ben. Fogjunk össze hát, hogy megõrizzük közös kincsün-
ket, a TANÍTÓT, a tanítók nagy múltú szakmai orgá-
numát, melynek valaha még Benedek Elek is a fõszer-
kesztõje volt.

Szeretettel várja az elmaradt régi és a sok új elõfizetõ
jelentkezését, jókívánságokkal egy szép szakmai sikere-
ket hozó új tanévre:

Dr. Szilágyi Imréné
fõszerkesztõ

Budapest, 2013. szeptember 3.

ÜZENET AZ OLVASÓNAK
Az iskolai élet most is legyen örömforrás a gyerekeknek!

Balog Zoltán miniszter

Kiválóan képzett, erkölcsileg és anyagilag megbecsült
pedagógusok nélkül nem újítható meg az oktatás, nem
valósítható meg az ország felemelkedése. A jó iskola-
rendszer alapja a felkészült pedagógus, akinek a munká-
jára a nemzet jövõje épül. Nagyon fontos a pedagógusok
iránti méltányosság, megbecsülés. Ebben „nem járunk
élen”. Sokkal többet kellene tenni ezért az ügyért, mint
ami eddig történt.

Lényeglátás nélkül nem lehet valaki jó pedagógus. A
lényeg pedig nem más, mint az ember, a gyermek, akit ta-
nítani kell és lehet. Õket kell látni, az iskolában minden
értük kell hogy történjen. Magyarország és a családok a
legértékesebbet, gyermekeiket bízzák az iskolákra, a mi-
nisztériumra, a kormányra és a magyar államra.

Hoffmann Rózsa államtitkár

A magyar iskolarendszerben három évvel ezelõtt ag-
gasztóan rossz egészségügyi állapotban voltak a gyere-
kek, romlottak a tanulmányi eredmények, s a pedagógu-
sok megbecsültsége, az intézmények állapota sem volt
megfelelõ… Mióta elõtérbe került és nagyobb figyelem
jut a nevelésre, mérhetõen csökkent az iskolai agresszió
mértéke és az iskolai hiányzások aránya.

A munkáját szeptemberben megkezdõ tanfelügyelet
nemcsak a pedagógust, hanem az intézményvezetõt és az
egész intézményt ellenõrzi majd. Az e tapasztalatokra
épülõ minõsítési rendszer az életpályán való elõrehala-
dás egyes fokozatait határozza meg.

Bíztató szavak az új tanév elé
� � �
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A pedagógiai munkájuk sokféle tapasztalatát örömmel
osztották meg a többiekkel. A foglalkozások során
mindenki megnyílt, elmondta szakmai vagy magánéle-
ti örömeit, gondjait. Ismét megtapasztalhattam, hogy
az iskolai problémák az országhatárokon átívelnek. A
kollégák sorolták az itthon is jól ismert gondokat: szól-
tak a motiválatlanságról, az alacsony teljesítmények-
rõl, az otthoni tanulás hiányáról, a családok érdekte-
lenségérõl, a durva, olykor agresszív viselkedésrõl, a
bandázásból adódó gondokról és a korai dohányzás
megjelenésérõl. A felsorolás kiegészült azzal a markáns
véleménnyel is, hogy a tanulók mintakövetõ magatar-
tásának értékrendje erõsen megváltozott. Ma már nem
a családi példákat követik, sokkal inkább a tévéfilmek,
illetve az interneten megjelenõ valósnak tûnõ vagy fé-
lig hihetõ élethelyzetek megoldásait másolják. Valljuk
be, ezen segíteni szinte aligha tudunk. A felnõtt kör-
nyezet pozitív irányultságú befolyásának érvényesülé-
se határozottan csökken. Az egyik kolléga a követke-
zõket mondta: „Igazán nagy egyéniségnek kell lennünk,
ha egy-két tanítványunkra hatást tudunk gyakorolni. S ko-
runk nem segíti az egyéniség kibontakozását!” Magam is
azt gondolom, hogy ez az értékelés nagy realitásérzéket
tükröz.

De talán még izgalmasabbá vált a beszélgetés, amikor
a résztvevõk magukról, a saját nevelési elveikrõl vallot-
tak. Az itt bemutatott két esetet is a résztvevõk elbeszé-
lésébõl merítettem. Örömmel hallgattam, s adom tovább
a lap olvasóinak. A történetek fõszereplõi kollégák és a
saját gyermekeik. 

„Majdnem megbuktam”
A középiskolai tanárnõt Ildikónak hívják, történel-

met és földrajzot tanít. Az osztálya épp most fejezte be a
kilencediket. Immáron tizenkettedik tanéve dolgozik az
iskolában. A tanítási órák mellett sok idõt fordít a tanít-
ványai segítésére is. Azt mondja, csakis olyan közösség-
ben szeret és tud tanítani, ahol a tanítványok kedvelik
egymást. Ehhez azonban sok idõre és iskolán kívüli

együttlétekre is szükség van. Ezért rengeteg idõt fordít
kirándulások szervezésére, múzeumlátogatásra, iskolán
kívüli programok összeállítására vagy egyszerûen szemé-
lyes beszélgetésekre.

„Amikor ezt az osztályt megkaptam – mesélte –, már tud-
tam, hogy nagy feladat elõtt állok. A harmincnégy gyerek ti-
zenkét iskolából és számtalan osztályból érkezett. Az általá-
nos iskolai osztályfõnököknek is megvolt a saját elvárásuk, s
ezt hozták magukkal a kiskamaszok. Elõre tudtam, hogy a
különféle szokások összehangolása nagy türelmet, következe-
tességet igényel. Ehhez fel kellett vérteznem magam. Még a
szünidõben tervet készítettem hát, hogy mit is fogok az elsõ
naptól kezdve megkövetelni, de azt is feltérképeztem, mi az,
amiben engedékenyebb leszek”.

Szeptemberben az érkezõ kilencedik osztályosok ki-
csit félénken indították az évet. A kolléganõ minden lé-
pésüknél jelen volt. Maga mutatta be az osztályban taní-
tó szaktanárokat. Anyáskodó magatartására már csak
azért is szükség volt, mert a gyerekek 60%-a kollégiumi
elhelyezésben részesült.

Még szeptemberben úgy döntött Ildikó, hogy a gyere-
keket megismerteti a várossal. Aki távolabbról érkezett,
az egészen biztos, hogy még nem ismeri azt a környezetet,
ahol mostantól legalább négy éven át fog élni. Korábbi
tapasztalatai alapján azt is tudta, hogy még a helyi gyere-
kek sem tudnak mindent a lakóhelyükrõl. Egy szombati
napot szánt erre a feladatra. Reggel 9-kor találkoztak a
gimnázium elõtt, s késõ délutánig voltak együtt. Bejár-
ták a várost, benéztek minden érdekes kapualjba, meg-
mászták a város magasabb pontját, sõt a belvárosban még
azt is megmutatta a tanítványainak, hogy hol érdemes a
füzeteket szükség esetén beszerezni. Szép, kellemes na-
pot töltött együtt a tanítványaival.

Este, amikor a családjához hazaért, a nagymama fõzte
vacsora mellett beszámolt a két gyerekének a nap esemé-
nyeirõl. Fia, a tizenhét éves Soma és lánya, a tizenhárom
éves Imola némi irigykedéssel hallgatta a beszámolót.
Férje viszont már kevésbé volt elragadtatva a történettõl
a felesége hosszas távolléte miatt. Szerencsére jött a va-
sárnap, s a család nem hiányolta az anyát. Visszazökkent

Csillag Ferenc

A Bolyai Nyári Akadémia az osztályfõnökök képzését Szovátán rendezte meg. Így a nyá-
ri szünetben is találkozhattam gyakorló pedagógusokkal, akikkel – mint elõadó – együtt
jártuk körbe az iskolai konfliktusok természetét és a megoldási módok lehetõségeit. A
csoportba olyan kollégák jelentkeztek, akik Romániában, elsõsorban Erdélyben élnek, s
az iskolájukban magyar nyelven folyik az oktatás. A jelenlévõk legalább 10 éve oktatják,
nevelik a kisebb és nagyobb gyerekeket, de jó néhányan már a harmincadik tanévükön is
túl járnak.

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Amikor a pedagógus szülõként vizsgázik
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minden a régi kerékvágásba. Legalább is így gondolták
mindannyian. Azon a vásárnapon még arra is jutott ide-
je Ildikónak, hogy a gyerekeivel tanuljon. Fiával egy ki-
csit németet tanult, inkább az idegen nyelven beszélget-
tek, kislányától a történelmet kérdezte ki. Talán a tanév
legharmonikusabb hétvégéje éppen ez a szeptemberi va-
sárnap volt.

Az iskolai osztálya lassan formálódott közösséggé. Ildi-
kó mindent megtett, hogy a gyerekek jól érezzék magukat
távol az otthonuktól és önállósodjanak is. Ildikó valóban
nevelte a gyerekeket. Örömmel töltötte el, hogy az osztá-
lyában tanító kollégák többször is hangoztatták elége-
dettségüket. A félévi eredmények fényesen sikeredtek.

Ugyanakkor valahogy a családi élete kevésbé volt
eredményes. A lányával nem volt különösebb problémá-
ja, csak egy elejtett megjegyzése zavarta meg. Egy alka-
lommal, úgy február körül Imola a következõt mondta:
,,Anya, neked most lehet, hogy harminc valahány gyereked
van, de õk egyszer elmennek, mi viszont maradunk. Néha ve-
lünk is foglalkozhatnál.” 

,,Ugyan, ne mondj ilyet – jött Ildikó gyors válasza –, hi-
szen mindig itt vagyok mellettetek!”

A rövid beszélgetés ezzel be is fejezõdött. A fia viszont
megváltozott: hallgatagabb lett, ha együtt is voltak, ak-
kor is érezhetõen távol volt a családtól. Ildikó azt gon-
dolta, hogy ez a felnõtté válás folyamatának része. Fájlal-
ta, hogy elsõszülött gyermeke nem részese az életének,
de nem erõltette, valahogy beletörõdött a helyzetbe. A
férje sokat segített, pontosabban minden feladatot át-
vett tõle, ami a család összetartásához kellett. Teher-
mentesítette a feleségét. „Tudja tanár úr – folytatta a tör-
ténetet a kolléganõ –, egészen májusig minden a szokott
módon ment, mindenki tette a dolgát, az iskolai sikereim újabb
és újabb lökést adtak nekem. Az otthoniak pedig szépen önál-
lósodtak. Legalább is én ezt hittem.”

Ám az egyik kolléganõje egy napon félrehívta és a kö-
vetkezõt mondta: „Ildi, mindenki elõtt bizonyítani akarsz,
folyamatos tûzben égsz. A fiad, akit én németre tanítok, vi-
szont bukásra áll. Talán jó lenne, ha vele is foglalkoznál.” A
kolléganõ nem is mondott többet, de Ildikó leforrázottan
állt a folyosón. Egy év múlva érettségizik a fia, s most itt
állnak a bukáshoz közel!

Ildikó alig várta, hogy hazaérkezzen. Az elhangzottak
után azon törte a fejét, hogy mit is mondjon otthon. Tud-
ta, ha kiabál, veszekszik, azzal semmire sem megy, de azt
is érezte, hogy valamit tennie kell. „Hogy van az, hogy a
tanítványaimmal sikeres vagyok, de a sajátjaimmal nem?” –
kérdezte magától.

Aznap szokatlanul korán érkezett haza. Mindkét gye-
reke az íróasztala elõtt ült, lánya egy feladatlappal bajló-
dott, a fia a számítógéppel foglalatoskodott. Ildikó úgy
érezte, hogy soha ilyen mély csend nem vette körül.
A némaságot a fiú törte meg: „Tudom, hogy beszélt veled a
kolléganõd, a Frau. Ez van! Nem jött össze ebben a félévben
semmi.” – nézett dacosan az anyjára a fiú. „Mi az, hogy
nem jött össze?” – kérdezett vissza Ildikó, de érezte, hogy
nem a legjobb utat választotta. Hangnemet változtatott
hát: „Tudom, hogy baj van a némettel, de a tanárnõ még ad
lehetõséget a javításra. Tegyünk valamit!”

A válasz: „Anya, neked mi egyáltalán nem vagyunk fon-
tosak. Téged eltemet a munka. Eltelt úgy ez a tanév, hogy iga-
zából soha nem tanultál vagy beszélgettél velünk. Te meséltél

a sikereidrõl, jobban ismerjük Szabó Gyöngyit és Albert Ist-
vánt, mint saját magunkat. Ez nem egy család! Te kivonultál
belõle.” – fájdalmasan érintette az anyát. Ez az utolsó két
mondat végképp szíven ütötte. Hiszen be kellett látnia,
hogy nem a fia bukik meg, hanem saját maga!  Szégyen,
nem szégyen, a gyerekei elõtt elsírta magát. 

Az iskolaévbõl még közel hat hét volt hátra. Ildikó,
ahogy õ mondta, „rendezte sorait”, azaz fontossági sorren-
det állított fel a családi életére és az iskolai munkájára
vonatkozóan. Nehéz volt az arányokat megteremteni, de
valamennyire sikerült. 

„Az év végén a fiam átcsusszant a kritikus tárgyból – fejez-
te be a tanulságos történetet a „megtévedt” anya. Azt gondo-
lom, ebben az is benne volt, hogy naponta tanultam vele, de
azt is sejtem, hogy a kolléganõm is segíteni akart rajtam és a
fiamon. Nos, jövõre érettségizhet Soma, s ez nagyon fontos.
Ám mind a mai napig nem hevertem ki azt a kudarcot, ame-
lyért magam vagyok a felelõs. Csak remélni tudom, hogy az
elszalasztott év valaha bepótlódik.” 

Ildikóval együtt szívbõl remélem, hogy a sebek be-
gyógyulnak, s a családi béke helyreáll. Ez szükséges ah-
hoz is, hogy a tanítványainak egy derûs, következetes ta-
nára és osztályfõnöke lehessen a továbbiakban. 

Együtt, egymásért!
Ezt a történetet is a csoport egyik tagja, Olga osztotta

meg velünk. Õ egy általános iskola matematika és infor-
matika tanára. Egyedül neveli egy szem kislányát, a ti-
zenkét éves Gyöngyvért. Nem így volt ez korábban. Szép
házasságban élt a férjével, a szintén tanár Józseffel. Há-
zasságuk mégis végetért éppen ebben a tanévben.

„Ez a tanév nagyon nehéz volt a számomra – kezdte val-
lomását a kolléganõ. – Tudja, a férjem, akivel még az egye-
temen ismerkedtem össze, két évvel ezelõtt leesett a lábáról.
Elõször hosszantartó lázas állapot lett úrrá rajta, mindenfé-
lét kapott, de nem gyógyult. Amikor már minden praktikát
kipróbált rajta a körzeti orvos minden eredmény nélkül, ak-
kor kórházba került. Vagy három hétig vizsgálták, s többféle
betegséget is megállapítottak nála. Végül hazaengedték azzal,
hogy a betegsége csak karban tartható, de meg nem gyógyít-
ható. Arra kellett ügyelni, hogy ne alakuljon ki láz nála. A ke-
zelõorvos azt mondta a hazabocsátásakor, hogy ezzel a bajjal
akár még harminc évig elélhet.”

A családtól a szülõk, a rokonok távol élnek. Félnapnyi
utazásba is telik, míg a nagyszülõk láthatják unokájukat,
de nekik sem kevesebb az út, ha Olgáékhoz utaznak. Ne-
héz idõszak következett tehát Olga életében. Helyt kel-
lett állnia az iskolában, sõt férje óráinak egy részét is el
kellett látnia, de otthon is sok feladat várta. Élete merõ
aggodalomban telt.

Szerencsére a kórházból hazatérve a férje jobb állapot-
ba került. Azonban nem dolgozhatott, az orvosok féltet-
ték, attól tartottak, hogy a gyerekek között könnyen szed
össze valamilyen fertõzést. A férj otthon ezt-azt dolgoz-
gatott, s amikor a lánya hazaérkezett az iskolából, akkor
tanult vele.

„A férjem és Gyöngyvér olyan derûvel töltötték együtt a
napjaikat, hogy irigykedtem rájuk!” – emlékezett Olga
ezekre az idõkre.

A kislány – s ezt az édesanyja nagyon szépen idézte fel
– mindenben apja kedvében járt. A nyugodt állapot
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azonban nem tartott soká. Negyedévvel a kórházi elbo-
csátás után ismét megjelent a láz, de ezt még számos kí-
sérõ jelenség is követte. Tény, hogy a gyógyszerek nem
hatottak, s egyszer csak azt kellett a családnak tapasztal-
nia, hogy a férfi ágyhoz kötött beteg lett. Képtelen volt
felállni, menni. 

„Nálunk nagyon szép ünnep a születésnap. Torta mellé
apróbb ajándékokat csomagolunk, sok vendéget hívunk.” –
emlékezett vissza Gyöngyvér 11. születésnapjára Olga.
Szeptemberben van a kislány születésnapja. Augusztus
utolsó napjaiban Gyöngyvér félrehívta az édesanyját és
azzal állt elõ, hogy idén hagyják el a születésnapját, illet-
ve csak hármasban ünnepeljék meg: „Anyu, most nem
biztos, hogy jó lenne, ha a család apraja-nagyja mind itt saj-
nálkozna apu ágya mellett!” – mondta. Az anya nem hitt
a fülének. Tudta, hogy Gyöngyvér nagyon szereti a nagy-
szüleit, imádja az unokatestvéreit, boldogan van együtt
velük. Most mégis úgy gondolta, hogy ebben a helyzet-
ben jobb, ha távol maradnak. Az anya nem tudott egy
szót sem szólni, csak megölelte a kislányát, aki talán ek-
kor lépte át a felnõttkor küszöbét. Istenem, de korán! A
születésnap valóban emlékezetes volt. Csendes, nyugal-
mas, és nagyon beszélgetõs. 

A szeptemberi családi ünnepet követõen az iskola tel-
jesen lekötötte anyát és lányát, de a beteg apa semmiben
sem tapasztalt hiányt. A férfi állapota hullámzó volt. Az
ágyból nem tudott kikelni, a láz idõnként elõvette, akkor

igazán rossz napok következtek. Majd enyhülés érkezett.
A tizenegy éves gyerek a délutánokat az apjával töltötte.
Ha a beteg állapota megengedte, együtt tanultak, ám a
rosszabb napokon a kislány ápolta apját, itatta, ha kel-
lett, idõnként vigasztalta is. Úgy viselkedett, mint egy
igazi felnõtt. 

Néhány hónap múltán, mintha csoda történt volna,
váratlan javulás állt be a beteg állapotában. Két boldog
hetet töltöttek így együtt. A család tudott örülni az ap-
róbb javulásnak. Úgy kapaszkodtak össze, hogy az erõt
adott mindenkinek. 

Egy napon azonban, amikor Gyöngyvér hazatért az is-
kolából, hogy együtt ebédeljen az édesapjával, a köszö-
nésére nem jött válasz. Furcsa érzés fogta el, s a szobába
lépve már látta, hogy mindennek vége! Az alig 12 éves
gyermek arcán két súlyos könnycsepp gurult végig. Õ
vitte meg a hírt az édesanyjának az iskolába. Felnõttként
viselkedett, de a lelkét súlyosan megviselte a szeretett
személy elvesztése, az, hogy nincs tovább! Hogyan lesz
most már nélküle?

Az anya a gyász fájdalmas idõszakában is azon töpreng,
hogy miként varázsolhatna a korán felnõtté vált kis
Gyöngyvérnek fájdalmát enyhítõ gyerekkort. A szeretet-
teljes családi légkör, a sok szép, közösen megélt emlék és a
nehézségekkel való megküzdés olyan szoros lelki kapocs
anya és lánya között, hogy ez minden bizonnyal sikerülni
fog, s Olga is – az idõ múlásával – visszanyeri lelke békéjét.

� � �

Finnország egyike a legmagasabb életszínvonallal rendelkezõ országoknak. Ez nem cso-
da, hanem egy igen tudatos építkezés eredménye. Az 1990-es években bekövetkezett
súlyos gazdasági válság hatására ugyanis a kormány úgy döntött, hogy komoly pénz-
alappal támogatja a jövõben az oktatást, a kutatást és e területek fejlesztésének gyakor-
lati megvalósítási folyamatait.

Hogyan csinálják a finnek?
Bepillantás a finn iskolások életébe

Az eredmény: kevesebb mint 10 év alatt Finnország vi-
lágviszonylatban nemcsak az élre tört, hanem az elsõk
közé került a szociális jólét és a gazdagsági fejlettség te-
kintetében.

Az iskolarendszer jellemzõi
Nem tekinthetõ ritka kivételnek, hanem nagyon is

természetes, hogy Finnországban egy kamaszgyermek ki-
tûnõ eredménnyel végzi el az általános iskolát, perfektül
beszél angolul és hetente legalább egy könyvet elolvas.
Minden egyes gyerek oktatása-nevelése óvodás korától a
középiskola elvégzéséig 200 000 euróba kerül a finn ál-

lamnak, mivel az oktatás, a gyerekek iskolai felszerelése,
tankönyvei és étkeztetése teljesen ingyenes. A finnek
meggyõzõdése, hogy ez az adóikból befolyt pénzek leg-
jobb célú felhasználása. 

Csak az egyetemi hallgatóknak kell fizetniük a köny-
veikért és 2,5 eurót az egyetemi vendéglõben az ebédért.
Különben az õ oktatásuk is ingyenes. Ha végeznek, az ál-
lam segíti a munkakezdésüket, finanszírozza az elsõ fize-
tésüket és a szükséges albérletet. Ezért ha egy finn gyerek
szorgalmasan tanul, lehet belõle orvos, bíró vagy mérnök
akkor is, ha szegény családból származik. 

Mindegy, hogy Helsinki elitiskolájáról, vagy egy sark-
körön túli iskoláról van szó, az oktatás színvonala vala-
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mennyi intézményben ugyanolyan jó. Az oktatás rend-
szere nem elitista, nem zsenik nevelése a cél, hanem egy
minél magasabb általános színvonal elérése.

A tanulók fenntartások nélkül tisztelik a tanáraikat,
minden pillanatban érvényesül a kölcsönös udvariasság a
kapcsolatukban. A diákok nem hordanak egyenruhát, de
öltözetük mindig egyszerû, tiszta és mindig jólfésültek.

A finnek kiskoruktól önállóságra nevelik a gyerme-
keiket. Nagyon kevés gyereket visznek a szülei autóval
az iskoláig. Nincs iskolabusz, a diákok általában az 5
percenként közlekedõ helyi buszokkal utaznak, mely
az iskola kapuja elõtt megáll. A buszjegy árát a városi ve-
zetés finanszírozza. A törvény értelmében úgy kell beis-
kolázni a gyerekeket, hogy az iskola lakóhelyüktõl való
távolsága nem lehet több egyetlen tanuló esetében sem
5 km-nél.

Az iskola világa
Kívülrõl az iskolák épülete spártai kinézetû, kívül-be-

lül rendkívül tiszta. Körülötte egyetlen cigarettacsikk, el-
dobott papír vagy a falakon egyetlen grafiti sem látható.

Felszereltség
A belsõ területeken a tisztaság még szembeötlõbb,

mint kívül. Minden újszerû, mintha éppen akkor adták
volna át használatra. A padokon és az asztalokon nem
látható ráírás, karcolás.

Az iskola közhasznú, természetesen ingyenes, de olyan
felszereltséggel, mint egy drága, fizetõs kollégium például
Spanyolországban. A tantermekben óriás plazmakivetí-
tõk találhatók és zárt rendszerû tv-vel, 200 literes trópusi
halakkal benépesített akváriumokkal, teljesen felszerelt
konyhával, különbözõ audiovizuális felszerelésekkel, lég-
kondicionálással, sok-sok növénnyel vannak ellátva.

Minden két tanulónak van egy számítógépe. Minden
iskolában van tucatnyi varrógéppel felszerelt varrómû-
hely, jól felszerelt hegesztõmûhely és asztalosmûhely, és
az iskolák el vannak látva sílécekkel is. Van fedett, zárt
sportterem, van aula a tantervbe vett színházi órák okta-
tására, van önkiszolgáló étterem.

Az iskolai élet rendje
A tanítás 8 és délután 3 óra között rendkívül intenzív

elfoglaltságot jelent a finn gyerekeknek. A tanórák rövi-
dek, 35 percesek, de pergõk, gondolkodtatók, aktivizá-
lók és mindenkihez szólnak. Az oktatási módszerek a vi-
lágon szinte egyedülálló hatékonyságúak, a tanítás na-
gyon interaktív, személyre szabott, a gyerekek folyama-
tos és intenzív bevonásával történik. A kritikus értelem
stimulálása a cél a mechanikus memorizálás helyett. A
pedagógusok a kritikus gondolkodást és a beszélgetést, a
problémák megbeszélését helyezik elõtérbe a magolás-
sal szemben. Az egyik szünetet kötelezõ kint tölteniük a
szabadban a gyerekeknek.

Délben meleg, tápláló és ingyenes ebédet kapnak a
diákok, melynek elfogyasztására fél óra áll rendelkezé-
sükre. Finnországban törvény kötelezi az iskolát, hogy a
menü tápláló és sok saláta- és zöldségfélét tartalmazó le-
gyen. Ebédhez vizet vagy tejet lehet inni. Az élelmezés
költségeit minden városban a városvezetés biztosítja.

Ha az órák kiterjednek délutánra is, akkor az iskola
köteles uzsonnát is adni a gyerekeknek.

A tantárgyi rendszer
A tanítás az anyanyelv, a matematika és az idegen

nyelv oktatására épít. Az ország egész területére egysége-
sen kötelezõ tananyag mennyisége a tanítási idõ 75%-át
foglalja le. A fennmaradó 25%-os idõkeret felhasználá-
sáról az iskola és a szülõk közösen döntenek.

A tantárgyi rendszer sokoldalú fejlesztést szolgál. A
szokásos tudományos tárgyak mellett és helyett: példá-
ul a gyerekek választhatnak a szalontáncok, a színház
(színészi tudományok), a digitális mûvészetek, a fodrá-
szat, a jégkorong, a harcmûvészetek, a sífutás, a szakács-
tudományok, az elsõsegély, az asztalosság, a lakatosság,
a zene tanulása közül. Tanulhatnak hegedülni, gitároz-
ni vagy bármi más hangszeren játszani, óhajuk szerint.

Mentalitás
A finn gyerekek számára az iskola olyan, mint egy

munkahely. Szeretnek tanulni és iskolába járni.
A házi feladatokat otthon készítik el, a feladatok el-

végzése szent. Nagyon rossz szemmel nézik nemcsak a
pedagógusok, hanem a tanulótársak is, ha egy gyerek lec-
két másol.

Elképzelhetetlen a puskázás is. Aki ezt megtenné, azt
a többi diák kiközösítené. Miért kellene hát kockáztatni,
ha lehet tanulni is? – vallják.

(Ezt a fajta csalást éppúgy elítélik, mint azokat a felnõt-
teket, akik a bármi áron való meggazdagodást tekintik
életcéljuknak. Nem csoda hát, hogy statisztikailag Finn-
ország – a pénzügyei tekintetében – a legátláthatóbb és a
legkevésbé korrupt országok közé tartozik a világon.)

Az iskolarendszerben nem léteznek bukott diákok,
mert a buktatás nem engedélyezett. Csak egy lehetõség
van egy vizsgán átmenni, egyszerûen azért, mert az életet
is csak egyszer lehet élni. Annyit kell tanulni, hogy át-
menjen a diák a vizsgán, a következõ évre való átmenet
automatikus.

Iskola után
A gyerekek legkésõbb délután négykor már otthon

vannak. Ilyenkor pihennek, a kisebb testvérekkel ját-
szanak. Az utcán nyugodtan járhatnak, játszhatnak,
mert azok biztonságosak.

Este akár vacsorát is fõzhetnek a családnak, ha a szü-
lõk a munkahelyükön sokáig dolgoznak és késõbb érnek
haza, hiszen az iskolában fõzni is tanulnak.

Fél hétkor a vacsora, majd a szauna következik (he-
tente három alkalommal).

Ilyenkor van együtt a család. Sokat beszélgetnek, fõ-
leg a gyermekek terveirõl, kívánságairól, elõmenetelérõl
és szükségleteirõl folyik a szó. Ekkor beszélik meg példá-
ul a családi nyaralás terveit is.

Negyed kilenckor hozzákezdenek a házi feladatok
megoldásához!

A finn gyermekek nagyon sok leckét kapnak, de gyor-
san, 1-2 óra alatt elkészülnek vele. Így még marad egy kis
idejük arra, hogy elalvás elõtt olvassanak az ágyban.
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Amikor szeptemberben megszólal az iskolacsengõ, sok-
sok, a kis Jókai Mórhoz hasonlóan érdeklõdõ, a világ
csodáiba belefeledkezõ, nemrég még óvodás nebuló lép
be büszkén, nagy reményekkel és várakozással eltelve az
iskola tágas kapuján. Nagy baj, ha ez a jó érzés gyorsan
elpárolog és érdektelenség, kudarcélmények sora lép a
helyébe. Ilyenkor alig múlik el néhány hét a szeptembe-
ri iskolakezdéstõl, máris jeleznek a kis elsõsök csaló-
dottságukról; ha kérdezik õket, de ha nem, akkor is. A
gyerek már csak ilyen õszinte!

Mimi is boldog iskolás lett
Májusban még magam is meghívott voltam az óvodai

búcsúztatójára. Ketten mentünk el a nagymamájával,
mert a szülõk külföldön dolgoznak. A család régi ismerõ-
seként tudtam, hogy nekem is örül majd a kislány, hiszen
elõttem cseperedett óvodássá, majd leendõ iskolássá. A
kezdetektõl „baráti” viszonyban vagyunk.

Nyáron át is hívott és megmutatta a szép, új iskolatás-
káját. Napokig szaladgált vele az utcán és a játszótéren,
annyira boldog volt, amikor végre a hátára vehette. A
saját elgondolása szerint kifestették és mókás betûsablo-
nok segítségével ötletesen kidíszítették a szobáját. Ka-
pott új íróasztalt, hozzá széket és ezzel átrendezték az
egész helyiséget is.

– És nézd meg a ceruzákat, a radíromat, a gyönyörû
tolltartót is, amit anya hozott! – mutatta boldogan. A fü-
zetek borítói, a korongok, a matricák és a csillogó címkék
szinte ragyogtak.

– Milyen jó lesz ezekkel játszani majd az iskolában! –
lelkendezett a kislány.

Elmondható tehát, hogy a teljes lelki ráhangolódás
megtörtént ebben a családban a gyermek részérõl is.

De történt valami!…
Alig kezdõdött meg az iskola, jönnek velem szemben

az utcán: Mimi és a nagymamája. Nagyi cipeli a gyönyö-

rû táskát, Mimi meg lehorgasztott fejjel bandukol mel-
lette. Sokat mondó kép volt kettejük látványa. Nem fag-
gattam õket az okokról, de még aznap felugrottam hozzá-
juk, hogy megtudakoljam, mi a baj?

A nagymama indította el a beszélgetésünket. Az isko-
lába járás körülményeivel kezdte, amivel már az iskola-
választáskor sem értett egyet.

Szerinte nem egészséges, hogy olyan távoli iskolába
kell járnia a kis unokájának. Egyetlen régi, óvodás
pajtása sincs ebben a rendkívül felkapott intézmény-
ben. Reggel igen korán kelnek, és mire hazaérnek,
Miminek már játszani sincs ereje. Az egész napos isko-
la és a hazavergõdés (kétszeri átszállással!) nagyon fá-
rasztó. Hazaérve már eszébe sem jut felkeresni a régi
társait. Így hirtelen elveszítette a legjobb barátnõjét is,
akivel az együttlétek kellemesek és – azóta érzi Mimi
is, hogy mennyire – biztonságot nyújtóak voltak szá-
mára.

Késõ délután már a táskarakás következik másnapra,
egy kis beszámoló kíséretében a napi történésekrõl. Az-
tán már jön is a vacsora, a fürdés, a mese és nyolckor al-
vás. Mit alvás, valójában ágyba zuhan a gyerek! Ez a na-
pi menet.

Azt elõre tudtuk, hogy nagy lesz az osztálylétszám
ebben az elit iskolában, de hogy harmincheten lesz-
nek, arra senki sem számított. A terem alapterülete
ehhez a nagy gyerektömeghez igencsak szûkös, a
belmagassága viszont hatalmas, ezért kicsit sötét is.
Az ablakok elõtt álló fák miatt az elsõ órákban égetni
kell a villanyt, amíg a nap nem fordul egy keveset. Kö-
vetkezésképpen állandóan hideg van az osztályban,
ezért Mimi már az elsõ napokban jól felfázott. Végül
antibiotikumot kellett szednie és gyakran kellett vécé-
re járnia.

Az igazi lelki probléma – azt hiszem – ezzel kezdõdött
a kislány számára, akit óra közben a tanító néni egyedül
kiengedett a neki nagy és még idegen épületbe, hogy el-
intézze a dolgát. Bár az elsõ körbevezetéskor igyekezett
megjegyezni mindent, de a mellékhelyiségeket most nem
ismerte meg. Félve sétálgatott a hosszú folyosókon, ami-

Markovits Judit

„Gyorsan, szinte szédítõen fejlõdött szellemileg s minden érdekelte: az állatok, a boga-
rak, a virágok, amelyeket szétbontott, összehasítgatott, hogy lássa, mi van a belsejük-
ben. Mindenen el tudott mulatni.
Néha órákig se szólt, csak ült egy helyben és kék szemei üresen látszottak kalandozni a
végtelenségben. Különösen a természet ezernyi jelenségei szórakoztatták, hogy majd-
nem állandó csodálkozást tükrözött vissza szép, harmatos, halovány arca – mert nagyon
gyenge, finom bõrû kisgyerek volt, éppen, mint egy leány.”

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora

„Nem akarok
iskolába járni!”
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kor egyszerre kitódultak a gimnazisták és õ zavarában a
falnak szorulva bámulta õket. 

Hosszú perceken át egyedül bolyongott emeleteken
le-föl járva, míg végül a szimata inkább a finom illatok fe-
lé, vagyis az ebédlõbe vezette. Beállt egy osztály sorába.
Meg is reggelizett, és senkinek nem tûnt fel, hogy már
egy órája távol van a saját csoportjától. Mivel nem sike-
rült elintéznie a dolgát és ráadásul fázott is, a negyedik
órában már nem mert újra kikéredzkedni. Így aztán saj-
nos, megtörtént a baj: bepisilt.

Mimi elmagányosodott
A szeptember eleji eset után a fiatal és még kevéssé ta-

pasztalt tanító a kislány és az osztály kapcsolatát közel
sem a megértés és tolerancia irányába terelte. Nem
segített, hagyta, hogy az érzelmi viharok (a szégyen)
tovább dúljanak az amúgy is szégyenkezõ gyerek lel-
kében.

A társai az eset óta elhúzódnak mellõle. Napokon, he-
teken át hiába vágyott egy kis elismerésre a szép tanító
nénijétõl! Nem jutott számára néhány, akár távolról si-
mogató mosoly, sem buzdító szó vagy pozitív gesztus,
kedves mimika, netán rövid szóbeli dicséret a többiek
elõtt. A helyzete reménytelen lett, pedig mindent elkö-
vetett, hogy megszerettesse magát.

Sóváran leste a társai sikereit. Igyekezett mindent
úgy tenni, ahogy elvárták tõle. Sosem hangoskodott,
sohasem tülekedett önzõ módon, kölcsön adta
(vagy inkább hagyta használni?!) a különleges festék-
készletét, csakhogy növelje népszerûségét (közösségi
státuszát) a padtársai elõtt, de minden hiába. A leg-
kisebb bizalmat sem elõlegezték meg neki a társai, hi-
szen a pedagógus is hasonlóan viselkedett, semmibe
vette õt.

Így hát kellõ motiváció híján fokozatosan alábbha-
gyott Mimiben a lelkesedés az iskola iránt. Október ele-
jére eljutott arra a pontra, hogy kimondja:

– Nem akarok iskolába járni! 
Pontosan fogalmazott: nem menni, hanem járni nem

akart! Neki elege lett az egészbõl! Nem szeret „ott” lenni,
mert egyedül érzi magát. Mintha ott se lenne! Senki se kí-
váncsi a véleményére, a szép hangjára, a kedvességére és
az ügyességére. (Pedig szombatonként tornára jár, kivá-
ló a ritmusérzéke és nagyon hajlékony.)

A jó döntés mentõöv
A kislány kétségbeesett kijelentésére nagy családi vita

kerekedett! Legelõbb a nagymamát „vették elõ” a szü-
lõk. Bizonyára õ beszélhette tele a gyerek fejét minden-
félével az iskolát illetõen. Valószínûleg unja a napi oda-
vissza kísérést, de akkor miért nem jelezte ezt idõben! –
replikáztak felháborodottan. Elfelejtette talán, mekkora
energiájukba került bejuttatni „oda” Mimit!?

Mikor végre lecsillapodtak az indulatok és a felnõttek
magukban szépen sorba rendezték a történteket, ráesz-
méltek az aggódó szülõk is, hogy nincs értelme a gyerme-
kük önbizalmát (személyiségét) tovább rombolni a siker-
telenségek halmozásával.

Kerestek hát nem egyszerûen egy másik iskolát, hanem
egy sokkal idõsebb, sokat mosolygó, befogadó szellemû,
kedves és gyerekre figyelõ tanító nénit egy közelebbi isko-
lában. Elsõ ránézésre ugyan (de csakis a szülõknek!) nem
tûnt olyan szépnek, de itt boldog volt a kislány és ettõl,
amikor nevetett, tündéri kacagás csilingelt a torkában. 

Emma néni – az új tanítója – kerekded alakjához jól
esett hozzábújni, és olyankor mindenki kapott tõle egy
kis „cirókázást” és anyapótló összebújást is. Az új tanító
néni egyformán szerette mindegyik kis tanítványát és
egyiküket sem siettette. Türelmesen megvárta azt is,
amíg önállóan befejezi Mimi a feladatait. (A kislány
ugyanis minden tevékenységben rendkívül alapos. Ezt
apjától örökölte. Sajnos azonban, éppen ezt nehezmé-
nyezte különösen a korábbi iskolában a tanítója, mond-
ván: „Miminek lassú a felfogása. Nem tud lépést tartani
a többiekkel! Nem tudunk rá várni.”)

Az új iskolában hamar visszatért Mimi életkedve és
szépen halad a tanulásban. Örömmel játszik, bábozik,
festeget, miközben versel és énekel. Örömére szolgált,
hogy több régi ovis társa is ebbe az osztályba jár, de már
új barátokat is szerzett. 

Nekem van a legszebb tanító nénim! – meséli min-
denkinek, aki az iskoláról és a tanulásról faggatja.

Hiába, nekünk, pedagógusoknak a legfontosabb dol-
gunk nem a tananyag tölcsérrel töltögetése a nebulók fe-
jébe. Sokkal inkább az, hogy megteremtsük magunk kö-
rül azt az erkölcsi-lelki atmoszférát – nevezhetjük akár
egyensúlynak vagy harmóniának is – aminek eredmé-
nyeként örömérzetet tudunk kelteni a tanítványainkban
az iskola és a tanulás iránt. Hiszen ez minden tanulási si-
keresség és tanítási eredményesség alapvetõ feltétele.

„Pedagóguskompetenciák” ellenõrzése
Kormányrendelet tervezet szerint kétéves gyakornoki idõ vár szeptembertõl a pályakezdõ pedagógusokra. Mentor segít-
ségadása mellett készülhetnek fel a minõsítõ vizsgára, a „portfólióvédésre” és rendszeres óralátogatásokkal is ellenõrzik
a fejlõdésüket. Az iskolavezetés egy tagja és egy egyetemi vagy gyakorlóiskolai oktató alkotja a vizsgabizottságot, mely
megvizsgálja a gyakornok szaktudományos és tantervi tudását, módszertani felkészültségét, kommunikációját, szakmai
együttmûködési készségét, problémamegoldását, elkötelezettségét és szakmai felelõsségvállalását, nyitottságát  a társa-
dalmi-kulturális sokféleség iránt. A sikeres vizsga után sorolják feljebb a gyakornokokat a „pedagógus I” kategóriába.

� � �

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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Amikor az olvasó belelapoz a kötetbe, felteszi magának a
kérdést, vajon napjainkban idõszerû-e az 1948–1962. kö-
zötti óvodapedagógiai-óvodapszichológiai írások elemzése?

A kötet aktualitása
Úgy tartjuk, hogy az akkor volt óvodások jelentõs ré-

sze ma nagyszülõi szerepet vállal, tehát nevel és segít sa-
ját, már felnõtt gyermekeinek. Higgyük el, hogy a korai
mintákat, élményeket adja tovább családja kicsinyei-
nek. Az óvoda az a köznevelési intézmény, amely – ép-
pen a szakmai elkötelezõdés okán – az elmúlt hatvan esz-
tendõben mindvégig az értékközvetítés mellett állt ki,
kevéssé kívánt divatos szakmapolitikai elvárásoknak
megfelelni. Természetesen voltak hangsúlyeltolódások,
de az óvodapedagógusok mindig is a gyerek alapvetõ ér-
dekeit képviselték. Azaz messzemenõen figyelembe vet-
ték az életkorukat, az érdeklõdésüket, a figyelmük fej-
lettségét és fejleszthetõségét. Az Óvodai Nevelés címû
szakfolyóirat éppen a szakmaszeretõ óvónõk segítségére
sietett, s látta el õket hasznos tanácsokkal.

A forráselemzõ kötet tizenkét lebilincselõen izgal-
mas fejezetre tagolt:

A) Napirend, életmód, tárgyi környezet
B) Légkör, bánásmód, szabályok
C) Az új gyerekek fogadása
D) Az óvónõ, a nevelõtestület és az óvoda vezetése
E) Az óvónõ és a gyerek, az óvónõ és a gyerekcsoport

kapcsolata
F) Gyerekek a közösségben, társkapcsolatok
G) Az alkotójáték
H) Az életkori sajátosságok megismerése
I) Az egyéni sajátosságok megismerése
J) Fegyelem, fegyelmezés
K) Jutalmazás, büntetés
L) Viselkedési nehézségek
Mindezt kiegészíti az Óvodai Nevelés egykori szer-

kesztõinek névsora, valamint az elemzések forrásául szol-

gáló hihetetlenül gazdag irodalomjegyzék. No, és néhány
fotó az óvodások életébõl.

Ha a kiinduló kérdésnél maradunk: van-e, lehet-e ak-
tualitása ma, 2013 nyarán a korai cikkeknek, tanulmá-
nyoknak, egyáltalán egy ilyen összegezõ könyvnek? – az
aggályoskodó olvasó tüstént megnyugszik, amint bele-
tekint egy-egy fejezetbe. A szerzõ ugyanis ezekben olyan
felépítést alkalmaz, amely önmagáért beszél, egyértel-
mûvé teszi a kötet mának szóló üzenetét. Az egyes fejeze-
tek tartalmának feldolgozása az alábbi tematikus egysé-
gekben valósul meg:

1. A számok
2. Amit ma is így gondolunk
3. Amirõl ma is beszélgetünk, vitatkozunk
4. Néhány jellemzõ tendencia

Mit rejtenek a fejezetek 
tematikus egységei?

A számok
Ez az iránymutatás az adott témában megírt cikkek és

a hozzászólások mennyiségére utal. Érdekes szembesülni
azzal, hogy a szakma képviselõi milyen aktivitással vet-
tek részt egy-egy témakör feldolgozásában. A szerzõk kö-
zött a kor jeles, olykor iskolateremtõ személyiségeivel ta-
lálkozunk. Gondolunk itt Burchard-Bélaváry Erzsébet-
re, Hermann Alice-ra, Pikler Emmire, Gombosiné Mé-
hes Verára, Murányi-Kovács Endrénére, Szabadi Iloná-
ra, Bakonyiné Vince Ágnesre, és még folytathatnánk a
sort. De az elméleti szakemberek mellett számos gyakor-
ló óvónõ, óvodavezetõ, óvodai felügyelõ, továbbképzési
felelõs, az óvónõképzésben dolgozó tanár és pszichológus
fejtette ki véleményét. – Talán a mának is megszívlelen-
dõ üzenet és példamutatás ez az élénk szakmai, közéleti
aktivitás.

Csillag Ferenc

Kósáné Ormai Vera:

ÕÕrriizzzzüükk  aazz  éérrttéékkeekkeett!!
Párbeszéd a múlt és a jelen között

„2012-ben ünnepeltük az ÓVODAI NEVELÉS címû szakfolyóirat 65. születésnapját,
amely az elsõ öt évben (1948–1952) GYERMEKNEVELÉS címen jelent meg. Munkámmal
a folyóirat elsõ 15 évében közölt cikkeinek tematikus elemzésével, mint a szerkesztõbi-
zottság volt tagja és mint számos írás szerzõje, tiszteletemet és örömömet fejezem ki,
hogy az évtizedeken át tartó közös alkotótevékenység részese lehettem” – írja a szerzõ,
Ormai Vera az Iskolafejlesztési Alapítvány gondozásában (Bp. 2013) a fenti címmel meg-
jelent kötet bevezetõ fejezetében.
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Amit ma is így gondolunk
Itt olyan – a fejezet tartalmával összefüggõ – nevelési

alapelvek fogalmazódnak meg, amelyek a kisgyermek-
kor egészséges fejlõdéséhez feltétlenül hozzátartoznak, s
örök érvényûek. Elég, ha csupán egy példát emelünk ki:
„A viselkedési problémáknál a rendbontó gyermeknek nem
segít a figyelmeztetés. Szeretetre, türelemre és törõdésre van
szüksége.” (H. J. 1959., 52. oldal.) Szinte hallom a tapasz-
talt kollégák hangját, amikor egy-egy konfliktushelyzet
feloldásakor az ifjú kollégát hasonló szavakkal, monda-
tokkal nyugtatják.

Amirõl ma is beszélgetünk, vitatkozunk
Dilemmák sorával találja szembe magát az olvasó eb-

ben a gondolatkörben. Engem személy szerint a jutalma-
zás-büntetés témaköre nagyon érdekel, ezért is olvastam
olyan nagy érdeklõdéssel errõl a következõket az e témát
feldolgozó fejezetben: „Példa egy téves, hibás fegyelmezési
módra: Egy gyerek elkésett. Csasztuskát énekeltek neki arról,
hogy az óvó néni szeme könnyes, mert rossz a gyerek, akit az
óvó néni nem szeret, mert késõn jött. – A késés okát kellene
megkeresni a gyerek környezetében. – A kigúnyolás a társak-
nál kárörömet válthat ki.” (Bánkuti H. 1951., 92. oldal.)
Gondoljunk csak bele: hatvankét évvel ezelõtt láttak
napvilágot ezek a sorok, de ne tagadjuk, ma is problé-
mát jelent a késés és a helyzet feloldása egyaránt.

Valójában ki is az, aki késik az óvodába érkezéskor?
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a gyereket a
szülei hozzák az óvodába, és viszik el onnan. A fenti prob-
lémahelyzet megoldására semmiképpen sem a szeretet
megvonása, illetve a kigúnyolás a helyes eljárás. Sajnos
napjainkban is gyakori ez a hibás módszer, így az olvasó is
számtalan hasonló példát sorolhatna.

Néhány jellemzõ tendencia
A szerzõ ezekben a fejezetrészekben veti össze a múlt

nevelési eszméit a jelenével. Ízelítõül nézzünk egy igen
fontos megállapítását: „Az írások alapján megfogalmazó-
dott a felismerés, hogy a gyerekek külsõ ’parancsra’ történõ
engedelmes viselkedése nem tartós. Az óvodások számára át-
látható és elfogadott szabályok a nyugodt légkör biztosítékai

lehetnek. Lényeges, hogy a szabályok az óvodások számára
vonzóak legyenek.” (30. oldal) Hogy ez evidencia? Igen, de
nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szabályok meg-
tartásához nemcsak a szabály ismeretére, hanem érzelmi
elfogadásra, azonosulásra is szükség van, s ezt a felnõtt vi-
lág (óvónõ, tanító, tanár és szülõ) csakis szeretetteljes bá-
násmóddal érheti el, tehát ez a nevelõk felelõssége.

Összegezve: meggyõzõdéssel jelenthetjük ki, hogy a
könyvismertetõnket indító kérdésre adott válasz csakis
igenlõ lehet. Igen, aktuális könyvet kapott a pedagógiai
gyakorlat Kósáné Ormai Verától!

Az intézményes kisgyermeknevelésnek jelentõs és örök
alapértékei vannak. A kötet összeállításával a szerzõ ezek-
nek az alapvetõ értékeknek az õrzésre irányítja figyelmün-
ket úgy, hogy közben felidézi az esetleges hibák lehetõsé-
gét is az átörökítés folyamatában. Jó példát mutat és se-
gítséget nyújt könyvével a gyakorló pedagógusoknak úgy,
hogy nem kioktat, nem elmarasztal, hanem mélységes
szakmai bölcsességgel – amelyet nevezzünk humánumnak
is – a példák olyan sorát idézi fel, amelyeknek középpont-
jában a harmonikusan együttmûködõ, érzékeny óvónõ és
az érzelmi biztonságra vágyó kisgyermek áll. Így és csakis
ebben az alapállásban tölthette be az óvoda eddig és tölt-
heti be továbbra is szép és jelentõs pedagógiai feladatát.

Kósáné Ormai Vera közismerten gondos szerzõ. Jelen
könyvére is a mindenre kiterjedõ rendezõelv jellemzõ. A
kötet nem csak a szûken vett óvodai szakterületen mun-
kálkodók részére készült. Mindenkinek érdekes és el-
gondolkoztató olvasmány lehet, aki kíváncsi az óvodák
belsõ világára, a kisgyerekek fejlõdésére, bontakozó sze-
mélyiségére, valamint az óvodai nevelés múltja és a jelen
problémái közötti összefüggésekre. Biztos vagyok abban,
hogy a könyvnek sok olvasója lesz. Remélhetõ, hogy az
elõdök céljait, törekvéseit és vitáit felidézve sokan tölte-
keznek majd a kötet tartalmából, és egy-egy fejezet meg-
vitatása témája lesz olyan szakmai fórumoknak, ahol a
résztvevõk reagálnak a leírtakra, megfogalmazhatják sa-
ját álláspontjukat.

A tetszetõs, áttekinthetõen szerkesztett kötet 2013-
ban jelent meg Budapesten az Iskolafejlesztési Alapít-
vány gondozásában. Megjelenését a Fõváros XIII. Kerü-
leti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az OVOKEM
Kft. és a Magyar Pedagógiai Társaság támogatta.

Segédanyag a törvényi változások és új rendeletek alkalmazásához
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény több ízben is módosult az elmúlt fél évben. Erre elsõsor-

ban a törvény alkalmazása során felmerült egyes  értelmezési problémák megoldása, a jogszabályszöveg pontosítása
miatt volt szükség. A törvény változása mellett számos rendelet kiadására, módosítására is sor került az elmúlt tanév
során. Ezek áttekintéséhez, követéséhez és alkalmazásához a Köznevelésért Felelõs Államtitkárság munkatársai
„Tanévkezdõ segédlet” címmel egy olyan dokumentumot állítottak össze, melyben összegyûjtötték, rendszerezték
és értelmezték a legfontosabb változásokat. Felhasználása komoly segítséget jelent az intézmény jogszerû mûködésé-
nek megteremtéséhez.

� � �

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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– Miért pont a tanárokat szólítja meg
a Múzeumok Õszi Fesztiváljának ki-
emelt programja?

– A kérdésre a választ kicsit ko-
rábbról kell kezdenem. A Múzeumi
Oktatási és Képzési Központ – a
MOKK – 2008-ban kiemelt projekt-
ként elnyert egy 5 évre szóló európai
uniós pályázatot, melynek címe:
„Múzeumok Mindenkinek” Prog-
ram – (MMP) múzeumok oktatási és
képzési szerepének erõsítése – köz-
ponti módszertani fejlesztés. A pá-
lyázat egyik kiemelt célja, hogy elõ-
segítse, hogy a pedagógusok minél
többet használják a múzeumokat,
mint az iskolán kívüli oktatás hely-
színeit. A MOKK kiemelt célcso-
portjai tehát a múzeumi szakembe-
rek mellett a pedagógusok. Így ami-
kor elnyertük a Múzeumok Õszi
Fesztiváljának rendezési jogát, szá-
munkra nem volt kérdéses, hogy a
pedagógusok kiemelt figyelmet kap-
janak. 

– Mirõl szól a Tanárok Éjszakája?
– A pedagógusok és a múzeumok

ismerkedésérõl. Azt kértük a múze-
umoktól, hogy használják ki ezt az al-
kalmat arra, hogy mutassák meg a
múzeumot egy kicsit más oldaláról,
mint ahogy a tanárok eddig ismer-
ték. Avassák be õket múzeumi ku-
lisszatitkokba, mutassák meg, mi
mindenre használható egy múzeum
a hagyományos múzeumlátogatáson

kívül. Az utóbbi években számos
EU-s pályázatot nyertek meg múze-
umok, amelyekbõl mind infrastruk-
turális fejlesztéseket, mind pedig
múzeumpedagógiai programok ki-
dolgozását finanszírozták. A
TÁMOP és TIOP pályázatok egy-
aránt azt a célt szolgálták, hogy a mú-
zeumok ne pusztán osztálykirándu-
lási célpontok legyenek, de képesek
legyenek arra, hogy a tananyag isko-
lán kívüli oktatásának szerves részé-
vé váljanak, be tudjanak kapcsolód-
ni az iskolák mindennapi vérkerin-
gésébe.

– Mikor lesz pontosan, és mely mú-
zeumok szerveznek Tanárok Éjszakája
programot?

– Október 11-én (pénteken) or-
szágszerte közel 80 múzeum várja ki-
emelt programokkal a pedagóguso-
kat. A múzeumok listáját és a részle-
tes programokat a www.oszifeszti-
val.hu oldalon olvashatják el az ér-
deklõdõk.

– Említette, hogy az elnyert EU-s
projekt fõ célcsoportja a pedagógusok
voltak. Ez miben nyilvánult meg, mit
éreztek ebbõl a pedagógusok?

– Ismét kicsit korábbról kezdeném
a választ. Elsõ lépésként a projekt-
ben kutatásokat indítottunk el, hogy
megismerjük a múzeumok lehetõsé-
geit, és az iskolák múzeumokkal
szembeni elvárásait. A kutatási ered-

mények isme-
retében azt
láttuk, hogy
ahhoz, hogy az
iskolák tan-
anyagba in-
tegráltan
használják a
múzeumokat,
alapvetõen szemléletváltásra van
szükség a múzeumi szakemberek és a
pedagógusok részérõl egyaránt. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
melynek egyik igazgatósága a
MOKK – 2008-ban, a hazai múzeu-
mok között elsõként a Felnõttképzé-
si Akkreditációs Testület által mi-
nõsített akkreditált felnõttképzési
intézmény. Az elmúlt években tízfé-
le akkreditált képzést dolgoztunk ki
annak érdekében, hogy minél széle-
sebb körben megismertessük azokat
a modern elméleteket, sikeres hazai
és külföldi gyakorlatokat, amelyek a
múzeumok és az oktatási intézmé-
nyek együttgondolkodását segíthe-
tik. Képzéseink közül kettõ szólt pe-
dagógusoknak. Díjmentes képzése-
inken az elmúlt öt évben 209 peda-
gógus vett részt. Kidolgoztunk to-
vábbá – a hazai múzeumok közül el-
sõként – háromféle e-learning kép-
zést is, melybõl egy szól pedagógu-
soknak. A távoktatás formájában, a
www.mokk.skanzen.hu oldalunkon
ingyenesen elvégezhetõ kurzust
mindenkinek ajánlom!

Legújabb „gyermekünk”, a Múze-
umi a’la carte idén májusban szüle-
tett újjá. A www.mokk.skanzen.hu/
muzeumialacarte oldalon található
országos adatbázis a múzeumok kiál-
lításai mellett azok múzeumpedagó-
giai kínálatát is tartalmazza, többféle
szempont szerint kereshetõ formá-
ban. Jelenleg 213 múzeum 729 kiál-
lítása és 2186 múzeumpedagógiai
foglalkozása közül választhatnak a
pedagógusok.

– Köszönöm az interjút!

Október 11.: „A lámpás én vagyok!”
Tanárok éjszakája a múzeumokban
Interjú Káldy Máriával, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 

Oktatási és Képzési Központ igazgatójával
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Hosszú-hosszú évtizedek után vagyunk, amely évtize-
dekben ilyen, majd olyan jelzõvel ellátott erkölcsi érté-
keket állítottak a nevelés homlokterébe – nyilvánvalóan
politikai akarattól vezérelve – az illetékesek, míg végül
eljutottunk oda, hogy zavartan, nem egyszer szégyenkez-
ve állunk manapság a tanítványaink és az õket körülve-
võ társadalom értékzavaros világával szemben. Valóban
ezt a percekben sem mérhetõ, sívó homokra írt nevelési
hatásrendszert akarta a magyar neveléstudomány rásza-
badítani a társadalomra? Az utóbbi negyedszázad neve-
léstudományi szakemberei az aranyborjú-imádatot akar-
ták életelvvé emelni az ifjúság nevelésében?

Mindnyájunknak – akik a 21. század elején élünk és
felelõsséggel gondolkodunk, beszélgetünk a korszerû ne-
velésfilozófiáról, az eredményes nevelési eljárásokról –
tudomásul kell vennünk, és tudomásul kell vetetnünk
másokkal, elsõsorban is a pedagógustársadalommal,
hogy a céltételezést segítõ idõszerû értékeket nem a leve-
gõégbõl kaphatjuk el holmi lepkevadászként. De nem is
érkeznek sült galamb képében a remélt megoldások!
Sokkal inkább arra van szükség, hogy – fáradságot nem
érezve – ismerjük meg eleink tanúságtevését, vagyis az
örök emberi alapelveket,melyeket megértve és korunk-
hoz segítségül híva új hídfõállást teremthessünk a ne-
velésügyi kérdésekben.

Ezekrõl kívánunk szólni most induló sorozatunkban
is, amikor az ókori Európa nevelésügyével foglalkozó ku-
tatás nyomán elkészült és megvédett tudományos érte-
kezésünk értéktartományait hívjuk segítségül, bátorítá-
sul, figyelemfelhívásul (Mészáros 2012).

Kutatásunk irányultságának
indítéka

Érdemes-e foglalkoznunk az ókori Európa történel-
mével és kultúrájával, és azon belül filozófiai, teológiai és
pedagógiai kérdésekkel a posztmodern utáni Európá-
ban? Kétségtelen, hogy a mai materialista és szinkretista
módon gondolkodó Európa számára ez a kérdés megle-
hetõsen érdektelennek tûnik. Hogy mégis elõtérbe ke-
rülhet a felvetett kérdés, az paradox módon éppen a ma-
terialista gondolkodás következménye.

Korunkban radikálisan felkavaró mindannyiunk
számára a gazdasági, a politikai, a kulturális és a mentális
válság – világot béklyózó – tényének megélése. A médi-
umok elsõsorban a gazdasági válságot tárgyalják, de azért
megjelenik a szellemi és erkölcsi válságról szóló közbe-
széd is. Természetes, hogy ebbõl az állapotból ki kell jut-
nunk, ezért ma Európában – a különféle gondolkodású
körökkel együttmûködve – különféle kivezetõ utakat
szükséges keresnünk.

Számunkra az ókori európai auktorok irodalmi mun-
kásságának a tanulmányozása adta és adja azt az ösz-
tönzést, hogy a megújhodás pedagógiai vonalán az óko-
ri európai nevelésügynek, a nevelésrõl vallott gondol-
kodásnak a nagy modelljeit, és azoknak a belsõ összefüg-
gésrendszerébõl fakadó eszményeit tekintsük át. Ezek-
nek az eszményeknek a középpontba állításával emel-
hetjük ki, és tehetjük vizsgálódás alapjává azt az érték-
rendet, amelyet az ókori Európa alkotott meg. 

Mészáros László–
H. Tóth István

A Tanító korábbi lapszámaiban pengeváltást érzékeltünk az erkölcsi nevelés értelmezé-
sérõl. (Lásd: Csillag Ferenc: Lehet-e tantárgy az erkölcsi nevelés? [2012. 4. szám] Horváth
Gabriella: Vitatkozzunk az erkölcsi nevelésrõl! [2012. 8. szám] és ugyanott olvasható
Csillag Ferenc válasza Horváth Gabriellának.) Mi nem kívánunk sem a kérdezõnek vála-
szolni, sem a vitára hívó felszólításhoz csatlakozni. Más nézõpontot választottunk a té-
ma megközelítéséhez: az ókori európai nevelésügy értékeibõl és a „Didactica Magna”
szellemiségébõl merítettünk erõt, és a szemünk elõtt lüktetõ valóság könyörtelenségét
elemezve indultunk a nevelés nagy kérdéseirõl és felelõsségérõl folytatott gondolkodá-
sunk kialakításáért.

Bevezetés az ókori európai
nevelésrõl való 
gondolkodásba (1.)
Középpontban az erkölcsi nevelés

MØszÆros_HT�th_�kori.qxd  2013.08.28.  10:00  Page 12



13

Európa emlékezik?
A mai Európa büszkén emlékszik vissza történelmére,

de az abban megformált értékrendje mára igencsak meg-
fakult. A klasszikus értelemben vett európai értékrend
elhanyagolása és leértékelése az újkori felvilágosodással
vette kezdetét, és tetõpontját a 20. század diktatúráiban
érte el. 

Bár napjainkban nem tiltott dolog a klasszikus euró-
pai értékrend szerint berendezni az emberi életet, mégis,
az ókori Európa által évszázadokon keresztül kialakí-
tott egyetemes értékrend mára a könyvek és tanulmá-
nyok drámája lett, a magánszférába mesterségesen visz-
szaszorított megélési lehetõség. Fontos és kívánatos len-
ne tehát, ha ezek az értékek kitörnének a neveléstudo-
mány kutatói segítségével a könyvekbe zártságukból, és
újra a mindennapi élet alkotóelemeivé válnának. Meg-
gyõzõ vita tárgyává tennék ezáltal azokat a megállapítá-
sokat, amelyek elhallgatják, degradálják, vagy szándéko-
san tagadják az európai lét szellemiségét. Ezzel természe-
tesen a réginek nem a mai, kritika nélküli egyszerû
adaptációját szorgalmazzuk, hanem egy olyan múltbéli
nevelési rendszer összefüggéseinek a belsõ dinamikájára
hívjuk fel a figyelmet, amely összefüggésrendszer a mai
pedagógiai gondolkodás számára igazodási pontokat
nyújthat az útkeresésben. Hiszen az ebben a belsõ dina-
mikában megmutatkozó problémák jelen korunk prob-
lémái is, amelyek például az ilyen természetû kérdések-
ben vetõdnek fel: Ki az ember? Honnan jön és hová tart?
Mi a küldetése? Mi az a mérték, ami szerint a ma emberének
élnie kellene az életét?

E néhány kérdés felidézése természetesen – a teljesség
igénye nélküli – csak utalásszerûen kívánja és tudja a fi-
gyelmet a legfontosabbakra irányítani. Nyilvánvaló,
hogy a válaszkeresés folyamatában a korabeli válaszo-
kat a jelen összefüggésrendszerébe illesztve át kell szûr-
nünk magunkon, hiszen azok elsõsorban arra szolgál-
nak, hogy inspirációt merítsünk belõlük. Ehhez a tu-
dományos eljáráshoz szükséges megelevenítenünk az
analogikus gondolkodási szisztémát is, amelyet a mai fo-
galmi gondolkodás háttérbe szorít. 

Duló Károly szerint az analógiás gondolkodásmód
kitüntetett szerepet játszik a világ észlelésében és kezelé-
sében. Alapvetõ összetevõje, hogy az eltérõ jelenségeket,
a különbözõ létszinteket, a más és más történeteket vagy
folyamatokat egymásra rímelõnek, egymással azonosít-
hatónak fogjuk fel. A különbözõ jelenségek mélyebb
elemzése közben lényegi azonosságok tárhatóak fel, ezért
bizonyos megfelelések az eltérõ és egymástól akár végle-
tesen elütõ felszínek mögül is kihámozhatóak. E párhu-
zamok felfedezése révén az ember közelebb kerülhet a vi-
lág sajátos természetéhez. Az analógia próbaköve, hogy
képesek vagyunk-e elkülöníteni a lényegazonosságokat
a felszínen futó párhuzamoktól (Duló 2010). Az ókori
európai auktorok arra hívják fel saját koruk, de a mai
kor emberének is a figyelmét, hogy a közvetlenül ta-
pasztalható jelenségvilág mögött egy jóval inkább figye-
lemreméltó, egyértelmûbb és magasabb rendû lényeg-
világ húzódik meg. Ezért az emberi megismerést sokkal
inkább erre kell irányítani, mint az érzékelhetõ világ tü-
nékeny jelenségeire.

Elõfeltevések a pedagógia 
útkereséséhez

Korunk pedagógiatudománya mûvelõinek figyelmét
az alábbi – iránytûül szolgáló – tézisekre hívjuk fel:

1. A mai európai közgondolkodás alapjai Európa
ókori kultúrájában lelhetõek fel. Ezeknek az aktualitá-
sa korokon keresztül ível, és a kételkedõkkel szemben a
posztmodern utáni Európa számára is vannak alapérté-
kekkel szolgáló elemei.

2. Az ókori Európa pedagógiai kérdései a filozófia és a
teológia elemeiben jelennek meg, hangsúlyozzák az em-
ber test-lélek egységét, és az egész emberi életet átjárják.

3. Az ókori Európában megjelenõ pedagógiai tartal-
mak transzcendens jellegûek, azaz túlmutatnak a min-
denkori jelen életkeretein. Ezeknek az újragondolása, az
ebbõl fakadó tapasztalatoknak és tanulságoknak a figye-
lembevétele, és a mai pedagógiai gondolkodásba való
beillesztése válaszokat nyújthat – elsõsorban a nevelés-
tudomány kutatóinak – a napjainkban megfogalmazott
pedagógiai problémákra.

4. A görög–római kultúrtartalmakat az Európában
megjelenõ kereszténység krisztianizálta, és az ókor vége
felé saját gondolkodásába elegyítve nagy szintézist te-
remtett. Az európai kultúrák közötti kontinuitás a ké-
sõbbi korokat arra ösztönözte, hogy ez a szintézis legyen
minden pedagógiai és közgondolkodás alapja, továbbá
kiindulópontja.

Az a feltételezésünk, hogy a 21. századi európai ne-
velés nem nélkülözheti a görög kalokagáthia és a római
vir bonus célkitûzéseit, a zsidó monoteizmus és az abból fa-
kadó antropológiai, kozmológiai és erkölcsi alapelvek isme-
retét. Továbbá a kereszténységben átértelmezett és meg-
újított szeretet-parancs megélését, valamint az ókor vége
felé az ezek egységébõl létrejött keresztény társadalom esz-
méjének a megértését. Ha pedig ez így van, akkor írásunk-
nak megkerülhetetlen az idõszerûsége.

Eredeti filozófiai, történeti és irodalmi források elem-
zésének segítségével, valamint a már meglévõ kutatások
felhasználásával kalauzoljuk az olvasót az ókori nevelés
történetében és vonunk le következtetéseket a nevelés
eszményeire vonatkozóan. Az örök értékek felmutatá-
sával mindig az idõszerûre hívjuk fel a figyelmet, mi-
közben az értékek újra- és továbbgondolásával közelebbi
és távlati célokat is a pedagógia látókörébe emelünk. Így
kívánunk eleget tenni annak a szándékunknak, hogy ku-
tatásunkkal hozzájáruljunk a nevelés mai elméletének
és gyakorlatának jobbá tételéhez.

Neveléstörténeti gyökerek
A magyar pedagógiai irodalomban az ókori európai

nevelés témájával a 20. században jeles tudósok foglal-
koztak.

Fináczy Ernõ
Az 1900-as években a budapesti Pázmány Péter Tu-

dományegyetem pedagógiaprofesszoraként tartott egye-
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temi elõadásokat az ókori nevelésrõl. Ezekbõl az elõadá-
sokból egyetemi tankönyvet szerkesztett, amelyet vezér-
fonalnak szánt. 

Neveléstörténeti munkáiban sajátos fejlõdési ívet raj-
zol meg, amivel arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy a
történelem az emberiség erkölcsi tökéletesedésének
története, és benne központi szerepe van a nevelés-
nek. 

Fináczy teologikus szemlélete katolikus valláserkölcsi
megalapozottságú és értékelméleti idealista állásponton
nyugszik. Hangvétele a saját kora mércéje szerinti ünne-
pélyességgel telített, transzcendens irányultsága saját
meggyõzõdésébõl fakad. Ezzel együtt úgy mutatja be a
nevelés történetét, hogy közben a társadalmi célok meg-
valósítása felé irányítja a figyelmet, és az ember sokol-
dalú evilági fejlõdése érdekében érvel.

Fináczy az ókori neveléstörténetben nem foglalkozik a
püthagoreizmussal, viszonylag keveset ír a zsidóság ne-
velésügyérõl, a keresztény pedagógia tárgyalását azon-
ban a középkorhoz utalja. 

Prohászka Lajos
Õ is a budapesti egyetem pedagógia-professzoraként

1945 és 1948 között tartott elõadásokat az ókori neve-
lésrõl. Tanítványai ezeket az elõadásokat lejegyezték,
majd kötetté szerkesztették, tankönyv formájában egy-
kori tanítványa, Orosz Gábor nyíregyházi és debreceni
tanár 2003-ban jelentette meg. A könyv a filozófiatörté-
net segítségével láttatja – Prohászka nyomán – az ókori
nevelési eszményeket, ugyanakkor kritikai állásfogla-
lásra is késztet, és ezzel jelentõsen hozzájárul a pedagó-
gia jelen állapotának a megértéséhez.

Prohászka álláspontja szerint a pedagógia csak akkor
lehet tudományos, ha létét a kultúrfilozófiára alapozza.
Ezért a neveléstörténeti vizsgálódás alapjának és kiin-
dulópontjának egyaránt a mûveltséget tekinti. Szerinte
a korszerû, humanista nevelésben ragadható meg a
kultúra lényege. Ennek segítségével határozható meg a
mûvelõdés és a mûveltség viszonya, valamint ezeknek az
értékszempontok szerinti bemutatása. 

Meggyõzõdése, hogy a mindenkori pedagógiai esz-
mény és a múlt alapos történeti ismerete nélkülözhe-
tetlen ahhoz, hogy a jelen állapot érthetõ legyen.
Ezért tehát elengedhetetlen, hogy fejlõdésében értesse
meg a mai állapotot. Prohászka humanista és konzerva-
tív nézeteket hangsúlyoz, és mindenfajta diktatórikus
oktatást elutasít, amelynek árnya már korára neheze-
dett. Az ókori eszmények hangsúlyozásával a transz-
cendens pedagógia mellett érvel, miközben történeti
írását kultúrtörténetté, és végsõ soron eszmetörténetté
formálja. 

Prohászka a Fináczy által nem tárgyalt Püthagoraszt
is beemeli pedagógiai rendszerébe, azonban a zsidó ne-
veléssel egyáltalán nem foglalkozik, a keresztény neve-
léssel is csak érintõlegesen. Fináczy és Prohászka is a
görögségre helyezik a hangsúlyt, a latinokkal kapcso-
latban már kevés újdonságot emelnek ki. Mindketten
közölnek részleteket az eredeti görög-latin anyagból
magyar fordításban, bár Prohászka az elméleti rész
hangsúlyozásával csökkenti a megjelenített forrás-
anyagot.

Tettamanti Béla
A szegedi neveléstudós szintén foglalkozott a témá-

val, tudományos munkásságának teljességét azonban
nem ismerhetjük. Torzóban maradt munkája 1956-ban
jelent meg.

Trencsényi-Waldapfel Imre
A budapesti ókortörténész-filológus professzor az

1960-as évek második felében tartott egyetemi szeminá-
riumokat az ókori görög nevelés elméletérõl. A magnó-
szalagokra felvett anyagot a további kéziratokkal kiegé-
szítve fia, Trencsényi László rendezte sajtó alá.

Trencsényi-Waldapfel Imre a források kezelésében és
megközelítésében eltér Fináczytól és Prohászkától egy-
aránt. Ebbõl az is következik, hogy bizonyos következte-
tésekben is eltérõ álláspontot képvisel. Prohászka jegy-
zetanyagára egyáltalán nem hivatkozik, de nem is hivat-
kozhat, hiszen az 1960-as évek ideológiai szelleméhez
kell alkalmazkodnia. Korának oktatáspolitikája azt is
megköveteli tõle, hogy marxista és materialista szellem-
ben mutassa be az antik nevelésügyet.

Az ókori görög nevelés elméletével foglalkozó elõ-
adásaiban elsõsorban a szépirodalmi anyagot használ-
ja, különösen is a dráma és a komédia mûfaját vonja
vizsgálat alá. A platóni és arisztotelészi tradíció mellett
felmutat egy másikat, a pedagógia úgynevezett realista-
naturalista irányzatát erõsítendõ. Ebben az irányzatban,
elsõsorban Démokritosszal a materialista elemeket
hangsúlyozza a marxista pedagógia elvárásaihoz igazod-
va. 

Trencsényi-Waldapfel a filológiai elemzést társítja az
esztétikaival, és az ábrázolás sokoldalúságára hívja fel a
figyelmet. A Platónt követõ elõadásai sajnos nincsenek
meg, ezért az általa tárgyalt további témákról csak a fél-
évi elõadói tematikájából értesülhetünk.

Hoffmann Zsuzsanna
A szegedi ókortörténész 2009-ben adta ki az antik szö-

vegeket is bemutató áttekintését, ezzel az európai neve-
lés gyökereinek kutatásához szolgál további értékes
anyaggal.

Tudományközi kapcsolatok
Az ókori Európában a tudomány egységes volt, magá-

ban foglalta az istenit és az emberit. Mivel a filozófia, a te-
ológia és a pedagógia egyetlen egységet alkotott, az óko-
ri európai nevelésügy mai megközelítésének minden-
képpen interdiszciplinárisnak kell lennie. Emiatt a ne-
veléstudósok mellett az irodalomnak, a történelemnek,
a teológiának és a mûvészeteknek a mûvelõit is segítsé-
gül kell hívnunk korunk nevelésügyérõl és a nevelésrõl
távlatokban való gondolkodáshoz. 

Történelem: A hazai szakemberek közül a történelmi
részhez a görög anyagban fõképpen Németh György és
Ritoók Zsigmond, a latin anyagban Adamik Tamás és Ha-
vas László, a zsidó-keresztény anyagban Vanyó László mû-
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veit, a külföldi kutatók közül Henri-Irénée Marrou,
Walter Burkert és Werner Jäger gondolatait tanulmá-
nyoztuk. 

Filozófia: A különféle megközelítési módok és szem-
lélet miatt katolikus, református, zsidó és materialista
szerzõkkel egyaránt érdemes megismerkednünk, mi el-
sõsorban Bolberitz Pál, Málnási Bartók György és Pais
István írásait tanulmányoztuk, a külföldi irodalomból
pedig Pierre Hadot írásaiból merítettük a legtöbbet. 

Irodalom: Fontos, hogy ne álljunk a mai világban ér-
tetlenül olyan problémákkal szemben, amelyeknek a
megoldásán már az ókori filozófusok, teológusok és neve-
lõk is fáradoztak. Ehhez elengedhetetlen, hogy a legjobb
irodalmi forrásokban megjelenõ, egyetemes értékekbõl
a ma is befogadható és felhasználható filozófiai és teoló-
giai tartalmakat vizsgáljuk. Engedjük, hogy az azokban
megjelenõ világ megszólítson és megérintsen bennünket, és
általunk a nevelés útján a holnapok emberét is.

A források közül az írásos formában fennmaradt emlé-
keket, tehát a szövegemlékeket hasznosíthatjuk. Ezek
széles mûfaji skálán mozognak, a legkomolyabb filozófiai
vagy teológiai értekezéstõl kezdve a vígjátékig. A szöveg-
emlékek elemzésekor a történészek által elfogadott do-
kumentumelemzés módszerének az elemei lehetnek irány-
adók számunkra. A dokumentumelemzés és a szövegnek
az elemzõ feltárása segítségével a forrásokból kiolvasha-
tó az adott kor szellemisége, értékrendje, megismerhetõ-
ek elvárásai, a jövõre mutató reményei, valamint az örök
értékekre vonatkozó rejtett üzenetei.

Etika: Az ókori klasszikusok írásaiban sokféle stílus fi-
gyelhetõ meg, mert az írók és a gondolkodók koron-
ként különféle válaszokat adnak a felvetett társadalmi
problémákra. De minden válasz mögött megfigyelhetõ
egy-egy magasabb eszmei sík: a látható, érzékelhetõ vi-
lágból, az itt és most lévõ világból való felemelkedés egy
eszményi világ állapotába. A tökéleteshez természetesen
csak közelíteni lehet. Hogy ez sikerüljön, átlagon felüli
célokat kell kitûznünk. Az ókori európai gondolkodás
átlagon felüli célokat tûzött ki. 

A mai pedagógiai gyakorlat nagy feladata sem lehet
más: a látható, érzékelhetõ világban élõ embernek olyan
irányú nevelése, amely által az életét mindig a tökéletes-
hez, az ideához tudja mérni. Ennek a kimunkálására jött
létre, még ha különféle értelmezési módokkal is az erény-
rõl való gondolkodás. Az erény a sokfélesége mellett
azonban egységes egész. Az ókoriak ahhoz a felismerés-
hez jutottak, hogy ezt az egészet birtokolni nem lehet,
ebbe csakis belépni lehetséges, ami nem más, mint jelen
lenni benne. Az elméleti és a gyakorlati pedagógiának
egyaránt feladata, hogy megtanítsa az embereket az
erényben való jelenlétre, hogy ez által harmonikus sze-
mélyiséggé válhassanak.

Szellemtörténeti iskola: Az ide tartozó történészek a
történelmet a koronként és népenként változó lelki-szel-
lemi tényezõk alapján vizsgálták. Kornis Gyula szerint a
szellemtörténet nem más, mint kultúrtörténet és
kultúrfilozófia (Kovátsné 1995). Erre alapozva Babits
Mihály azt írja, hogy a történetírót a tények nem önma-
gukért, hanem a mögöttük meghúzódó szellemi tenden-
ciák és eszmék kedvéért érdeklik (Babits 1931).

Joó Tibor szerint a szellemtörténészek az egyes kor-
szakok vezetõ eszméinek, értékvilágának és célrendsze-

rének az azonosítására, valamint ezek személyekben, tí-
pusokban és intézményekben való objektiválódásának a
vizsgálatára törekedtek (Joó 2001). A szellemtörténeti
iskola tanítása szerint a történetírás elválaszthatatlan az
emberi létezésnek a végtelenségbe törõ vágyától, mert
az emberi szellem a kultúra történéseinek és a históriai
tényeknek az együttesében van jelen. Ez a vágy irányít
minden egyéb emberit, és adja meg minden dolognak a
mértékét. 

Tanulmányunkban kísérletet teszünk napjaink és a
közeljövõ nevelési eszményének a körvonalazására a fen-
tiekben vázlatosan áttekintett szellemi örökségre építve.

Jegyzetek
1 A cseh pedagógusnak, Comeniusnak (1592–1670) a nevelésrõl, az
oktatásról, az iskolaszervezetrõl vallott nézeteit egységes rendszerbe
foglaló alapvetõ mûveként tartjuk számon a Didactica Magna, vagyis
a Nagy oktatástan címût, amely elsõ változata 1628–38 között cseh
nyelven született meg; végleges formájában az Opera Didactica Omnia
címû gyûjteményes kötetben latin nyelven 1657-ben jelent meg
Amszterdamban.
2 Korábban utaltunk arra, hogy a Prohászka ókori neveléstörténeti
elõadásainak anyagából szerkesztett könyv csak 2003-ban jelent meg.

(Folytatjuk)

� � �
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Az irodalom fontos nevelési tényezõ a pedagógiai kultú-
rában. Példákat kínál a tanítónak, tanárnak az óvodától
az egyetemig; elõsegíti mind a kisgyermek, mind a felnõtt
ifjú választási lehetõségét a jó és a rossz között.

Gondolatok az irodalomtanár
kompetenciájáról 
és dilemmáiról

E fejezetcímmel indul a kötet. Itt azokat a nézeteket
tárgyalja a szerzõ, amelyek részint az irodalomtanítás új
céljait fogalmazzák meg, részint pedig – az irodalomtu-
domány és az irodalomtanítás szimbiózisa, illetve annak
összetettsége okán – a modern irodalomtanítás elsõdle-
ges bázisára, a mûelemzésre koncentrálnak.

A posztmodern számos problémát vet fel az irodalom-
olvasás módszertanának elvi kérdéseiben. Nevezetesen:
értékeli a hatalom és a legitimáció viszonyát, a norma ér-
vényességét, a hagyományok szerepét, a mûvészeti kate-
gorizálás lehetõségeit, a valóság és fikció, valamint – az
információözön világában – az ember és a világ viszo-
nyát. Egyáltalán: mit jelent a posztmodern? Azonos az
útvesztõvel, a romlással, vagy megújulást, a tradíció új-
raértelmezését jelenti? – teszi fel a kérdést maga a szerzõ
is. A válaszokat a további fejezetek kínálják. 

Sajátos kulturális 
környezetünk

E fejezet szintén egy igen fontos probléma köré épül,
nevezetesen arra, hogy a globalizálódó világunk ritkán
törekszik az egyetemességre, sokkal inkább a viszonyla-
gosságot helyezi elõtérbe. Ez a pedagógiának is alapvetõ
kérdése, problémája, hiszen a viszonylagosság elõtérbe
helyezése nem kedvez az érett személyiség kialakításá-
nak/kialakulásának. Ehhez ugyanis elengedhetetlen a
biztos normarendszer ismerete, amelytõl nem lehet kö-
vetkezmények nélkül eltérni.

A hasznosságra, a hasznosíthatóságra hivatkozva, a
gyors és könnyû siker eléréséhez, sokan fáradságos mun-
kának tekintik a könyvek használatát, miközben éppen
a könyv segítené „egészben” látni az eseményeket, a tör-
ténéseket, a vizsgált jelenségeket, folyamatokat. Helyet-
te a számítógép által nyújtott információözönbõl, nem
is mindig tudományos megalapozottságú és igazolt té-
nyeket, áligazságokat kritikátlanul fogad el a ma embe-
re. Természetesen ez az állítás nem vonatkozik az igé-
nyes, a biztos tudásbázis birtokában értõn válogató gép-
használókra.

A szerzõ szerint komoly probléma, hogy a liberális at-
titûd sokszor gátolja az etikus és etikátlan közötti kü-
lönbség felismerését. Nem véletlen, hogy „virágzik az ag-
resszió, a hatalomvágy, a terror” (15. o.), és növekszik a
közömbösség is az emberek környezetében. 

Történelmi, vallási, irodalmi örökségünk továbbadá-
sa kötelességünk, ezért szükségszerû a fogalmak újraér-
telmezése; az iskola szerepének és hatásrendszerének
erõsítése – feladatának megvalósításához pedig a feltéte-
lek megteremtése. 

„A posztmodern szélsõségekben is bõvelkedõ »ter-
mészete« tûri a változatosságot” – írja a szerzõ. A sokszí-
nûség látványos ugyan, ám nem véletlen, hogy az írástu-
dók „a kultúra válságáról és a válság kultúrájáról egy-
aránt beszélnek”. (18. o.) A látványos fejlõdés ellenére
nem lett jobb, nem lett biztonságosabb, harmonikusabb
az egyes ember élete. Az írástudók és az iskola felelõs-
sége óriási, a feladata ugyanis nem kisebb, mint az érték-
mentés és az értékek újrateremtése. Ennek jelentõségét
igazolja, hogy az 1989-es történelmi fordulat ugyan vál-
tozásokat hozott Európában gazdasági, társadalmi és kul-
turális értelemben, de mára már az is bebizonyosodott,
hogy az Európai Unió egyesülési törekvései nem csupán
lehetõségeket, hanem csapdákat is rejtenek a szoros kul-
turális szomszédságban élõ népek számára.

A szerzõ kiválóan kalauzolja az olvasót, a szakembert
abban, hogy miként valósulhat meg – a regionalitás elve
alapján – a nemzetiségi-etnikai kultúra értékeinek taní-
tása a képzésben, az iskolai nevelés módozataiban. Hang-
súlyozza, hogy az iskola „az egyik legerõsebb kultúra-
hordozó”, amely sokat tehet azért, hogy a kisebbség jól
érezze magát az országban, a szülõföldjén. Éppen ezért

Kováts Németh Mária

EErrddééllyyii  MMaarrggiitt professzor asszony, irodalomteoretikus újabb könyvében – mely PPeeddaaggóó--
ggiiaa  ééss  iirrooddaalloomm  kkööllccssöönnhhaattáássaaii címmel jelent meg Komáromban a Selye János Egyetem
Tanárképzõ Karának gondozásában (2012) – a pedagógia és az irodalom kölcsönhatásait
vizsgálja. Rendkívül aktuális téma ez napjainkban, amikor is a kultúraközvetítés tartal-
mát oly sokan és sokféleképpen értelmezik, vitatják. A kultúra alapvetõ mûveltségtartal-
mának meghatározása, kiválasztása nem nélkülözheti a pedagógiai követelményeket, a
nevelési célkitûzések és feladatok alapos, átgondolt, értékközpontú ismeretét, annak al-
kalmazását.

Kultúra és irodalom
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mind a politikának, mind a szakembereknek felelõsség-
teljes feladata a jó színvonalú iskoláztatás elõsegítése,
feltételeinek megteremtése.

Az irodalom 
és a pedagógia együtthatásai

A harmadik fejezetben tárgyalja a szerzõ ezt a témát.
Alapvetõ problémaként említi a szépirodalom, s különö-
sen a drámaolvasás perifériára szorulását. Az irodalom-
tanár feladata az értõ olvasás megszerettetése, a diákok
értõ olvasóvá nevelése tanórai keretek között. A szerzõ
hangsúlyozza, hogy az olvasott, jól felkészült tanárember
igényessége, irodalmi ízlése, mûvészi élménye, tanári sza-
badsága lehet a bázisa a sajátos és változatos, avagy a ha-
tékony munka végzésének. Erdélyi Margit professzor asz-
szony Örkény Vérrokonok címû drámáján keresztül mu-
tatja be kiválóan, hogyan szerettethetjük meg a dráma-
olvasást.

A gyermekirodalom 
didaktikai vetületei

A könyv negyedik fejezetében az olvasó megismer-
kedhet a gyermekeknek szánt mûfajok sokszínûségé-
vel, nevelést és személyiségfejlõdést elõsegítõ gazdag tár-
házával. Felhívja a figyelmet, „hogy a sokat emlegetett
»lehajolni a gyermekhez« gesztus nem fedi a kívánt hoz-
záállást”. A gyermekirodalomnak mûvészi színvonalat,
poétikai igényességet és morális üzenetet kell tartal-
maznia. A teljesség igénye nélkül kap az olvasó rendkí-
vül sokszínû képet a gyermekirodalom gazdagságáról
Aiszóposztól kezdõdõen La Fontaine meséin keresztül a
19. század nagy dán mesemondójáig, Andersenig, illetve
a 20–21. század olvasási problémájáig, mely „csaknem
lerombolja a Gutenberg-galaxist”.

Az ötödik fejezetben a szerzõ bemutatja a mese világá-
nak didaktikai, módszertani megközelítésû lehetõsé-
geit; az esztétikum és etikum érvényesülését a pszicholó-
giai problémák megoldásának elõsegítésében. Minden
ember központi problémája: élete értelmének felismeré-
se. A kisgyermekek nevelésében kulcsfontosságú, hogy
mit olvasnak, milyen olvasmányok fejlesztik legjobban
mentális, emocionális és pszichés világukat. A mesék al-
kalmasak a gyermek tudatos és tudatalatti problémáinak
felismerésére; örömteli vagy kínos élményeinek felszínre
hozására, megfelelõ értelmezésére.

Az irodalom 
értékközvetítõ szerepe

A hatodik fejezet logikus összefoglalása a mû lényegi
üzenetének. Egyértelmûvé teszi, hogy egyetemes érték-
közvetítés nincs a humán tudományok ismerete, mûve-
lése nélkül. Értékközvetítés nélkül pedig nincs nevelés,
nincs személyiségformálás. A szerzõ kiválóan mutatja be
a mai kor problémáit, amelyek megoldásához iránymu-
tatást is ad:

– a felsõoktatásban az óvó-, tanító- és tanárképzésnek
határozottabban kell megfogalmaznia a humán tudo-
mány, a mûvelõdés jelenformáló szerepét;

– hangsúlyosabbá kell tenni a klasszikus könyvolvasás
nélkülözhetetlenségét;

– fontos megszüntetni a funkcionális analfabétizmust
és nemcsak az irodalomtanításban; – hasznos támasz-
kodni az irodalomtudomány tradicionális és modern elv-
rendszereire;

– a gyermekirodalom, a mese kapcsán pedig szükséges
kiemelni, hogy csakis a mûvészi értékeket képviselhet-
jük az oktatásban és a nevelésben.

A szerzõ fontos intelmével ajánlom a könyvet az anya-
nyelvi nevelésért felelõs pályatársaimnak: „Vigyázzuk
meg, hogy valóban a legértékesebb irodalmi anyaggal
szembesüljön gyermekünk!”

Cs. A.: Fontos változás lesz az intézményi struktúra
átalakítása. Ennek kapcsán egyre többet hallani a kö-
zösségi fõiskolák megjelenésérõl. Ezeknek mi lesz a
funkciója?

K. I.: A közösségi fõiskolán kétéves a képzés, és a vé-
gén felsõoktatási szakképzést adna a hallgatónak. Ide
azok jelentkezhetnének, akiknek bizonytalanabb a tu-
dásuk annál, hogy egyetemre menjenek, de szorgalma-
sak és szeretnének továbbtanulni. A közösségi fõiskolák

elvégzésével nagyon jó védonõ, falugazdász vagy óvó-
nõ lehet belõlük. Ez az intézménytípus lenne a piramis
alja. Sajnos nálunk a szakképzés nagyon gyenge lábakon
áll, alig van jelentkezõ, és semmiféle hírverést, nép-
szerûsítõ reklámot nem kap a képzés. Ha továbbtanulás-
ról van szó, mindenki csak azt hangoztatja, hogy men-
jünk egyetemre. Ott meg aztán meghirdetünk minden-
féle szakot, sok olyat is, amit nem igazol vissza a társada-
lom, és nem lehet vele elhelyezkedni. Rendezni kell ezt a
helyzetet.

No comment…
Részlet egy Klinghammer István felsõoktatási államtitkárral készült interjúból
(Csókás Adrienn. Magyar Nemzet 2013. augusztus 16.)

� � �
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„Krúdy Gyula titokzatos és hasonlíthatatlan utas…
Jókai után a legédesebb mesemondónk… könyvtárnyi
regénye, elbeszélése maradt ránk, ha angolul, fran-
ciául, németül… álmodik, a világirodalom halhatat-
lanjai közt jelölik ki a helyét.” – jellemzi az írót Berda
József.

„Világa álom és valóság, 
múlt és jelen, költészet 
és látomás”

Így nyújt áttekintést Szabó Ede Arcok és vallomá-
sok sorozatban megjelent kismonográfiája –– az író al-
kotásainak és vallomásainak tükrében – a gazdag, sok-
színû életmûrõl. Krúdy a századforduló és a századelõ
Magyarországát jeleníti meg mûveiben: nyelvében, for-
mai sajátosságaiban, idõkezelésében, lélekrajzában szá-
mos korabeli prózatörekvést elõz meg. Szervesen kap-
csolódik a hazai irodalmi hagyományokhoz, személete,
eszközei mégis a modern európai prózával kötik össze.
Egyszerre realista és romantikus, impresszionista, szim-
bolista, lírai és groteszk, ironikus, szkeptikus és rajongó,
ódivatú és modern. Finom humora, misztikája, freudi
mélységû lélekelemzései egyedülállóak a magyar iroda-
lomban.

Eszményképei, elõdjei a legnagyobbak voltak: Jó-
kai és Mikszáth. Fantáziája, romantikus látásmódja
Jókaiéra emlékeztet, akit csodálva tisztelt. Kritikus,
pontos, éles megfigyelései, valóságlátása Mikszáthéval
rokon. Mûveinek egyéni hangja írásmûvészetének
hangulatában rejlik; realizmusa is költõi. „Talán a leg-
líraibb prózaírója a magyar irodalomnak” – állapítja
meg róla Kozma Dezsõ elemzõ monográfiájában. Kosz-
tolányi Dezsõ a Szindbád ifjúságáról írt ismertetésében
jelenti ki: … „minden sornál elénk tolakodik egy érzés:
az, hogy aki írta, költõ… Elbeszélései mögött gyönyö-
rû, boldog monotonitással vonul lírája, hegedûkkel,
színes zászlókkal, egy ünnepi processzió apró csengety-
tyûivel.”

Ady Endre tömören fogalmaz az író stílusáról: „Krúdy
szemérmetlenül és egészen lírikus, szemérmetlenül és
pompásan.”

Más korabeli kritikusai, de inkább méltatói is kieme-
lik: Krúdy poétalélek, prózájában megkapó líra borong,
mûveiben költõi színt nyernek a prózai élet mindennapi
képei is. A XIX. és a XX. század lelkülete egyaránt jel-
lemzi õt; a múlthoz, a szülõföldhöz, a kisvároshoz, a falu
életformáihoz éppúgy kötõdik, mint amilyen hitelesen
ábrázolja a kialakuló nagyvárosi élet fény- és árnyoldala-
it, korabeli sajátos hangulatait. Mûvei e tekintetben sem
besorolhatók: urbánus és népi író egyszerre, külön nem
illik rá egyik kategória sem.

Ki volt, honnan származott?
Milyen családi örökségbõl táplálkozott e különleges

életmû megteremtõje? 1878. október 21-dikén Nyíregyhá-
zán született. Apja tekintélyes, nemesi származású ügy-
véd, id. Krúdy Gyula, édesanyja, Csákányi Julianna a
Krúdy család szolgálóleánya volt. Törvénytelen gyer-
mekként jegyezték be az írót a születési anyakönyvbe,
szülei hivatalosan csak 1895-ben kötöttek házasságot a
tizedik gyermekük megszületése után. Három gyermek
csecsemõkorában meghalt.

N. N. – Egy szerelem-gyermek regénye címmel lírai
emlékezésben vallott Krúdy gyermek- és ifjúkoráról.
Apai nagyapja, a legidõsebb Krúdy Gyula 1849-ben
Klapka György mellett harcolt Komárom védelmében.
Bátorságáért kitüntetéseket kapott, és haláláig hûsége-
sen õrizte a forradalom emlékét és eszményeit. A nagy-
papa öccse, Krúdy Kálmán Világos után sem tette le a
fegyvert, nemzeti betyárvezérként továbbra is szembe-
szállt az osztrák csendõrséggel és áruló támogatóikkal.
Csapata élén a Nyírségben portyázott, míg le nem lõtték.
(Mikszáth Kálmán könyvet is írt Krúdy Kálmán emléke-
zetes kalandjairól.)

Ezt a családi örökséget, a 48-hoz való kötõdést,
Krúdy is magával vitte a szülõi, nagyszülõi házból. Nagy-
apjáról sokszor írt, féktelen természetérõl, idõs korában

Horváth Gabriella

2013-ban emlékezünk irodalmunk egy különleges, páratlanul szép, varázslatos életmû-
vet alkotó író-poétájára, Krúdy Gyulára. 80 évvel ezelõtt halt meg Budapesten és 135 éve
született Nyíregyházán. „Rokontalan jelenség volt… írja róla Sõtér István – a magyar ro-
mantika elkésett gyermeke.”

„A magyar romantika
elkésett gyermeke” (1.)
Krúdy Gyula (1878–1914-ig)
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is gyakori szerelmi fellobbanásairól, valamint nagyanyjá-
ról, Radics Máriáról, akinél gyermekkorának egy részét
töltötte. E büszke, szótlan, de olykor kemény, indulatos
asszonynál az álomfejtés, a tenyérjóslás rejtelmeibe is be-
tekintést nyerhetett.

Koraérett gyermekként Krúdy már ötéves korában
iskolába került. 1887-ben már a szatmári gimnáziumba
járt, de onnan egy év múlva átíratták a szepességi
Podolinba, és ott fejezte be az algimnázium négy osztá-
lyát. 1891-ben Nyíregyházán tanult tovább. Közepes ta-
nuló volt, de tanárai közül nagy hatással voltak rá töb-
ben is, például Gróh István és fõként Porubszky Pál. Róla
így emlékezett meg: „Hogy író lettem, azt neki köszönhe-
tem.” A szülõföld, a Nyírség, a kisváros hangulata, a fel-
vidéki Podolin városka végigkíséri életmûvét, ahová
megnyugvásért, lelki békességért, meghitt, szép emléke-
iért tért vissza gyakran: akár a Szindbád-történetekben,
a Nyíri csend novelláiban, a Napraforgó címû regény-
ben, A podolini kísértet, A podolini takácsné címû
mûvekben.

„Én írónak készültem: semmi másnak” – jelenti ki, és
valóban, az elsõ novellája 1892-ben, 14 éves korában je-
lent meg a Szabolcsi Szabadsajtóban. Egy év múlva ri-
portsorozatot közölt tõle a Pesti Napló egy korabeli hip-
nózistragédiáról.

1894-ben szerkesztõi állást kínált neki a Debreceni
Ellenõr, mire még érettségi elõtt megszökött otthon-
ról, de apja és tanára utánament és hazavezérelte.
1895-ben érettségizett, közben egy év alatt 90 novel-
lája jelent meg. Õsszel a Debreceni Ellenõrhöz, majd
nemsokára a nagyváradi Szabadsághoz szerzõdött
munkatársnak, riporternek. A következõ év májusá-
ban visszatért szülõvárosába, majd Pestre, a Gyöngy-
tyúk utcába költözött. Novellapályázaton elsõ díjat
nyert, havonta 7-8 novellát közöltek tõle különbözõ
fõvárosi lapok. Rengeteget írt, elsõ novelláskötetének
címe: Üres a fészek.

1897-ben megismerkedett Spiegler Bella írónõvel, aki
„Satanella” és Bogdán Bella néven jelentette meg írása-
it. Hét évvel idõsebb volt Krúdynál, aki eljegyezte õt, de
a család csak két év múlva egyezett bele a házasságba.
Közben sorra jelentek meg elbeszélései, majd regényei is.
1900-ban meghalt az édesapja, de ugyanebben az évben
megszületett a legifjabb Krúdy Gyula, 1902-ben Ilona és
1908-ban Mária nevû leányai.

1910-ig tíz novelláskötete és regényei jelentek meg,
így például a Nyíri csend, Pajkos Gálék, Hét szilvafa, A
podolini kísértet, A komáromi fiú, A cirkuszkirály
stb. E mûveiben egyéni hangját még áthatja a mikszáthi
stílus, de döntõen hatnak rá az orosz írók: Puskin,
Turgenyev és az angolok közül Dickens állt igen közel
hozzá.

Életmódja még serdülõkorában két nyíregyházi idõs
bohém társaságában – egy vándorszínész és egy író
hatására – rossz irányt vett, mivel ez a két személy szok-
tatta rá Krúdyt a rendszeres éjszakázásra, kártyázásra
és az italra. Ez az akkor még ifjú író számára vonzónak
látszó életvitel sajnos élete végéig kísérti, egészségét
idejekorán mérgezi, tönkreteszi. A pesti években sem
tud róla huzamosabb ideig lemondani, itt a lóverseny-
zéssel is bõvülnek a kedvtelések. Eközben a házassága
kezd elromlani, idõnként szállodákba költözik ottho-

nából, de ugyanakkor írásmûvészete egy új korszakához
érkezik.

Új hang 
a magyar irodalomban

1911-ben jelenik meg az elsõ Szindbád-novella, amit
még ugyanebben az évben követ a Szindbád ifjúsága cí-
mû novellagyûjtemény. Ezekben már az a különös, utá-
nozhatatlan költõi stílus szól, ami egyedülálló, és csak
úgy jellemezhetjük: Krúdy Gyula sajátos hangja irodal-
munkban. Az Ezeregyéjszaka meséinek hõse közel száz
novella és két regény fõszereplõje, akinek álarca mö-
gött az író életfilozófiája, életeszménye rejlik.

Mint több késõbbi regényhõse esetében, Szindbád-
nál is az író alteregójáról beszélhetünk, ami azonban
nem jelenti azt, hogy önéletrajzként tekinthetjük a tör-
téneteket. E mûvekben ugyanis nem fontos a cselek-
mény; hiszen gyakran egymásba olvad a múlt és a je-
len, a képzelet és az emlékezés, a vágy, az álomszerûség
és a valóság, a gondolatok és a hangulatok, események
és remények, illúziók, az evilági és a halál utáni élet.

Szép Ernõ – a kortárs barát – jellemzi talán a legszeb-
ben a Szindbád-elbeszéléseket: „Krúdy Gyula Szindbádja
az a magános, melankolikus hajós, aki nem a viharos ten-
gereken hánykolódik, … hanem a múlt holt vizein ka-
landoz álomszigetek között… Halk tünemények, alig élõ
fátyolképek, inkább képzelt, mint hallható zenedarabok
a Szindbád-tárcái, élet, amely oly finom, mint az életrõl
való képzelet.”

A külsõ körülmények helyett a lélek felé irányítja a fi-
gyelmet, a tér és az idõ képlékennyé, megfoghatatlanná
válik; sejtelmes szín- és hanghatások, illatok, gazdagon
áradó hasonlatok, metaforák, megszemélyesítések járják
át Krúdy mondatfolyamait, egyfajta lebegéshez hason-
lítható stílusát. A Szindbád-történetek átívelnek az
egész életmûvön, ciklusokba rendezõdnek. Az említett
elsõ kötetet követi 1912-ben a Szindbád utazásai, 1915-
ben A feltámadás, 1925-ben a Szindbád megtérése, va-
lamint a két regény: a Francia kastély 1912-ben és élete
utolsó évében a Purgatórium, ami már csak halála után,
1934-ben jelent meg folytatásokban.

E mûvek tulajdonképpen az író életútját is tükrözik: a
fiatalkor hetykesége, kalandjai után a késõbbi novellák-
ban érzékelhetõ az elbizonytalanodás, szaporodnak az
öniróniára, a bûntudatra utaló jegyek. Majd az étkezés
örömei lépnek a szerelmi fellángolások helyébe, végül a
Purgatórium címû regény egy testileg-lelkileg megtört
ember megrendítõen õszinte vezeklése. Huszárik Zoltán
1971-ben zseniális filmkölteményt alkotott Krúdy idõ-
ben egymástól távoli Szindbád-novelláiból, így a fõhõs
életének folytonosságát reprezentálva, a színészkirály
Latinovits Zoltán fõszereplésével.

A siker csúcsán
Éppen száz éve, 1913-ban a Hét címû folyóirat közöl-

te folytatásokban a nagy közönségsikert arató regényt, A
vörös postakocsit. Krúdy mindössze egy hónap alatt ír-
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ta ezt a mûvét, ami a kor egyik legsikeresebb, legelismer-
tebb alkotójává emelte õt. Az olvasók és a kritikusok is
egyaránt kedvelik, méltányolják Krúdy elbeszélõ hang-
ját, stílusát. Ady Endre „könnyes, drága, gyönyörû
könyv”-ként ír róla kritikájában

A vörös postakocsi a századforduló Budapestjén ját-
szódik, de akárcsak a Szindbád-történetekben, itt sem
beszélhetünk egységes cselekményrõl. Két vidéki szí-
nésznõ, Horváth Klára és Fátyol Szilvia pesti kalando-
zásai nyomán megelevenedik a korabeli város fényeivel
és árnyoldalaival; az éjszakai élet, a szerencsejátékosok,
örömlányok, a nagyváros forgatagának jellegzetes figurái
tûnnek föl. A „pesti vásár” lehetõségei és megalázó hely-
zetei tárulnak föl elõttük, miközben szereplõi a boldogu-
lást, az érvényesülést keresik.

Rezeda Kázmér, a romantikus lelkû hírlapíró – aki is-
mét Krúdy alteregója – mellett megjelenik Alvinczi Edu-
árd, a titokzatos nagyúr, a legrégibb nemesi családok egyi-
kébõl. Õ a vörös postakocsi tulajdonosa, akit valóságos
személyrõl, Szemere Miklósról mintázott az író. A régi vá-
ros hangulatának mesteri megjelenítésével a múltba, õszi
tájakra, a Tabán, a várnegyed, a pesti, budai, óbudai ódon
utcákba viszi különc utasait a vörös postakocsi. Akárcsak
a Szindbád-elbeszélésekben, ennek a regénynek a szerep-

lõi is feltûnnek Krúdy késõbbi mûveiben és szinte egész
írói munkásságát végigkísérik. 1917-ben Õszi utazások a
vörös postakocsin címmel folytatja a regényt, majd
1921-ben a Nagy kópéban találkozunk ismét Rezeda úr-
ral. A Velszi herceg 1925-ben és a Kékszalag hõse 1931-
ben eleveníti meg az ismert hõsöket.

Utolsó, posztumusz mûként megjelent regényében,
amit elõször Így történt 1914-ben címmel közölt a Pes-
ti Napló, késõbb Rezeda Kázmér szép élete címen is-
merünk a Krúdy-életmûben. Ahogyan az elsõ
Szindbád-történetekben, A vörös postakocsiban is még
az ifjúság színes tájait járja be vidám utasaival a fiatal
Szindbád. Az Õszi utazásokban viszont már egy fárad-
tabb, ironikus, kiábrándultabb emberrel találkozunk,
és felsejlik benne Rudolf királyfi és Vecsere Mária tra-
gikus szerelmi története is. A Nagy kópéban Rezeda úr
inkább már csak szemlélõje, mint cselekvõ résztvevõje
az eseményeknek. Az utolsó regényben, a Rezeda Káz-
mér szép életében a múlttá vált békeidõkre emlékezik
az író, mondván: „… a háborút nem ismerte ez a nem-
zedék… nem félt itt senki annyira se a háborútól, mint
egy nõi esernyõtõl”.

(Folytatjuk)

� � �

Milyen ismerõs és gyakori a kérdés: Hogyan segíthetnénk minél eredményesebben a ta-
nulók olvasási és tanulási képességeinek kibontakozását? S mennyi idõbe telne, míg
számba vennénk mindazon képzéseket és továbbképzéseket, szakkönyveket, cikkeket és
tanulmányokat, melyek a fenti, szerteágazó probléma megoldására keresik a választ!
A könyv, melyet most az Olvasó szíves figyelmébe ajánlok, szintén e motivációból szü-
letett.

Stratégia és módszer
A hatékony tanulás alapjai (1.)

D. Kenedli Eszter

A szerzõ számos olyan – az elméleti és gyakorlati pedagó-
giából egyaránt jól ismert – fogalommal, módszerrel fog-
lalkozik, mely a pedagógia elméleti és gyakorlati mûvelõi
elõtt közismertek és egyértelmûek, de valami miatt ez
mégis más és figyelemre méltó olvasmány.

A téma megközelítése – ugyanis – több új elemet
tartalmaz. Ide tartozik többek között, hogy: számba ve-
szi a tanulás folyamatát, eredményességét alapvetõen

meghatározó idegrendszeri tényezõket, rendszerbe fog-
lalja az új, a tanulást, az olvasástanulást segítõ tanulá-
si technikákat, egyértelmûvé teszi a strukturáltság fo-
galmát. 

A könyv1 – melynek szerzõje Christian Grüning – el-
méleti kutatásokra épül. A gyakorlatban már eredmény-
nyel alkalmazott, s mind az egyéni, mind a közösségben
folyó pedagógiai munkát egyaránt segítõ, gyakorlatköz-
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pontú munka. Az újszerû téma-megközelítés teszi külö-
nösen figyelem-felhívóvá és figyelemre méltóvá.

A hatékonyságot 
meghatározó tényezõk

„Jóllehet minden ember különbözõ tanulási képességgel
születik, s ezt a gyerekkorában eltérõ módon fejleszti tovább,
mindannyian képesek vagyunk jelentõs javulásra, attól füg-
getlenül, hogy jelenleg hol tartunk. Ha valaki nem lép képes-
ségei kibontakoztatásának útjára, bármilyen tehetséges is,
elõbb-utóbb lemarad…” – figyelmeztet a szerzõ.  Holott
életünk minden tervezett és elõre meg nem tervezett lé-
pése, azok eredményes vagy eredménytelen volta, s a le-
vont tanulságok egyaránt részei az életünket átszövõ ta-
nulási folyamatnak. S bár e folyamat kimenetele a részt-
vevõ személyiségétõl, valamint a tanulást meghatározó
vagy befolyásoló tényezõktõl egyaránt nagymértékben
függ, ma már jól ismertek azok a feltételek, melyek ér-
demben járulnak hozzá a tanulás – mint szellemi mun-
ka - eredményességéhez.

Olvasási módszerek és szokások
Tagadhatatlan: a tanulás – információval zsúfolt/ter-

helt életünkben - tagadhatatlanul nehéz, idõigényes fel-
adat, azonban a kívánt eredmény elérése érdekében el-
mulaszthatatlan lépés. Az információ(k) rendszerezése
annál egyszerûbb és könnyebb, minél hatékonyabban
tudunk olvasni. Mindezek eléréséhez kiváló szolgálatot
tehetnek a már ismert olvasástechnikák, módszerek.
Közöttük tartják számon hazánkban is az úgynevezett
,,gyorsolvasást” (Speed Reading), sajnos gyakorta téves je-
lentésben. A magyar kifejezés ugyanis azt sugallja, hogy
kizárólag az olvasás idõbeli gyorsasága hozza meg a várt
eredményt. Ám nem arról van szó, hogy egyszerûen csak
gyorsabban olvasunk, vagyis ,,átfutunk” szavakon, mon-
datokon vagy kisebb-nagyobb szövegegységeken, hanem
arról, hogy e technika révén olvasáskor a szövegbõl sok-
kal többet megértünk, agyunk is sokkal többet raktároz
el, melynek köszönhetõen a késõbbiekben – a felidézés
során – igen gazdag tudásmennyiség fölött rendelkezhe-
tünk.

Ha megfigyeljük saját vagy ismerõseink olvasási szo-
kásait, tapasztalhatjuk, hogy szinte valamennyien más-
ként kezdjük el egy könyv olvasását: van, aki gyorsan át-
lapozza, van, aki a tartalomjegyzéket olvassa el elõször, s
van, aki elöljáróban egy-egy részletet olvas el az egészbõl,
sõt olyan is akad, aki az utolsó fejezet átlapozásával kez-
di a mû olvasását.

Strukturáló olvasás 
– az új információk beépülése

Amint az a nevében is benne rejlik, a strukturáló olva-
sás – szisztematikus, tudatos tudásszerzés. Fokozatos,
esetenként – az egyéntõl függõen – akár az átlagosnál

lassúbb folyamatú is lehet.  (Nem feltétlenül és nem min-
den esetben hatékony, ha az olvasás abból áll, hogy az ol-
vasandó könyvet felütve az elsõ oldaltól az utolsóig vé-
gigolvassuk.) 

Mint minden építkezõ folyamatban, a tanulásban is
meghatározó szerepe van az elõkészületnek és a besoro-
lásnak. Így az eredményes olvasásnak is az egyik alapve-
tõ feltétele, hogy az elolvasásra kerülõ könyv tartalma,
ismeretanyaga szervesen illeszkedjék az általunk már
birtokolt ismeretanyag egészébe. Ahhoz, hogy ezt elér-
hessük – az esetek többségében –, több idõre van szük-
ségünk, mint amennyivel az olvasás megkezdése elõtt
számoltunk. Netán, ha a régi és az új információ között
nehezen találjuk meg a kapcsolatot, akkor az olvasatot
érthetetlennek, zavarosnak véljük, s emiatt az alapérzet
miatt rövid idõn belül fáradtnak, túlterheltnek érezzük
magunkat, az elolvasottak csak szórványos nyomot hagy-
nak. Mindezek következtében az úgynevezett olvasási
hatékonyság elenyészõ mértékû lesz.

A mentális meghatározottság

Valamennyi tevékenységünk, érzelemi megnyilvánu-
lásunk a központi idegrendszer vezérlése alatt áll. A ta-
nulás, benne az értõ olvasás eredményességét - mint
mentális alaptényezõ – az agy mûködése határozza meg,
ezért - témánk kívánta mértékben és mélységben - te-
kintsük át az agy felépítésével és mûködésével kapcsola-
tos legfontosabb ismereteket.

A limbikus rendszer jellemzõi

Az agy kialakulása – felépítése és mûködése – hosszú
fejlõdési folyamat eredménye. 

Az agytörzs az agy legkorábban kialakult része ösztö-
neink központja, sztereotip magatartásunk ,,fészke”.
Annyiban kapcsolódik a tudatos tevékenységhez, köz-
te a tanulás folyamatához is, hogy befolyásolja az agy vér-
ellátását. Ha például erõs veszélyérzet áll elõ, vagy ha az
átlagosnál erõsebb stressz ér bennünket, a vér az agy peri-
feriális területeirõl befelé, az agytörzs irányába áramlik, s
képtelenné válunk a logikus gondolkodásra. De ugyan-
így az új ismeretek befogadására tett erõfeszítésünk is si-
kertelen.

A limbikus rendszer érzelmeink központja, agyunk-
nak e területe felelõs a testi és szellemi egyensúlyunk
fenntartásáért, a homeosztázisért: a testi-lelki egészsé-
günkért, de a tanulás szempontjából oly nagy szerepet
betöltõ hosszú távú memóriánk jelentõs részének is itt
a központja.

A nagyagy (neocortex) az agy - fejlõdéstani aspektus-
ból tekintve - legutoljára kifejlõdött területe, mely e for-
májában kizárólag az emberben található meg. Felelõs a
beszédért, az érvelésért, az elemzõképességért, a logikáért, az
ötletekért, de a különbözõ stratégiák követéséért és a dön-
téshozatalért is. Az agy e fejlett állapotának tudható be,
hogy nem csak elõre meghatározott módon vagyunk ké-
pesek reagálni a bennünket ért ingerekre.  

Meghatározó a bonyolult idegrendszeri folyamataink-
ban, hogy mielõtt az információ a nagyagyba eljut, még
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át kell haladnia a limbikus rendszeren, mely mint fen-
tebb említettük, a szellemi és fizikai egyensúly fenntartá-
sáért felelõs.

Agyunk primer feladata túlélésünk biztosítása is. Eb-
ben segít a limbikus rendszer szûrõ szerepe, mely egészsé-
ges mûködésével valamennyi beérkezõ új információt a
már meglévõ tapasztalattal, tudással veti össze. „Ha ez
az összehasonítás pozitív eredménnyel zárul, tehát ha ilyen
információk egyszer már pozitív érzéseket váltottak ki, akkor
további feldolgozásra készen a nagyagyba továbbítódnak.”2

Egyszerûen fogalmazva: a sikertõl öröm tölt el bennün-
ket, s ebbõl adódóan motiváltakká válunk, s kedvvel ál-
lunk az új feladat elé. Ha azonban az egybevetés ered-
ménytelen, a limbikus rendszer ezeket a negatív infor-
mációkat a legtöbb esetben blokkolja, vagyis nem to-
vábbítja a nagyagynak. Így nyújt védelmet a további ne-
gatív hatásokkal szemben, „mert a pszichikai egyensúly
fenntartása is a túlélés feltétele”.3

Ha az összevetés során se kiugró pozitívum, se kirívó
negatívum nem tapasztalható, akkor az információk
ugyan továbbhaladnak a nagyagyba, de az ösztönzõ ha-
tás nem érvényesül. S miután az információ rövid ideig
és csekély hatással van ránk, agybeli tárolási ideje rövid.

A limbikus rendszer mûködése

A rendszer sémák alapján mûködik: ami már egyszer
sikeres volt, azt a jövõben is szívesen alkalmazzuk.
A rendszernek e specifikus sajátsága akkor pótolhatat-
lan, amikor a túlélés a tét.

� E mûködési jellemzõ a tanulás esetében viszont
gátló hatású, hiszen a sémákhoz szorosan kötõdõ reakci-
ók akadályozzák, de legalábbis megnehezítik az új isme-
retek elsajátítását. Gondoljuk csak szokásainkra! Meny-
nyire nehéz, s legtöbbször milyen sok idõ telik el addig,
míg a korábban kialakult, s hosszú idõn át gyakorolt szo-
kásunkon úgy tudunk változtatni, hogy az új már termé-
szetessé válik. De ha az iskolai életre gondolunk: az átélt
kudarc, a számtalan negatív történés miatt sokan – még
felnõtt korukban is – mint kellemetlen, rossz emlékû idõ-
szakra gondolnak vissza az iskolai tanulásuk küzdelmes
idejére. Ilyen és más negatív történések, azok intenzív
átélése oda vezet, hogy a limbikus rendszer rendkívül sok
információt blokkol. Ha ezek megoldatlanul, feldolgo-
zatlanul maradnak, nemritkán egy életen át gördítenek -
elsõsorban pszichés – akadályt az újabb tanulás elkezdé-
se elé.

� A tanulási folyamatok vizsgálata során szem elõtt
kell tartanunk azt a tényt is, hogy a limbikus rendszer
számára minden új tanulási technika, viselkedésforma
és szokásváltoztatás ,,veszélyt” jelent. Ezért – bár az új,
változatos tanulási technikák segítik a tanulás folyama-
tát, vele együtt a változáshoz kapcsolódó pozitív érzések
kialakulását és rögzülését – e folyamat valódiságáról

elõbb a limbikus rendszert „meg kell gyõznünk”
(Grüning). Például: Ha a tanuló bármely tanulási tech-
nika alkalmazása során azt tapasztalja, hogy az számára
megfelelõ és egyúttal eredményt hozó is, akkor - az aktu-
ális tanulási technikához kapcsolódóan - közérzetjavulás
is társul. Ez azért fontos, mert a limbikus rendszer a tanu-
ló ,,oldalára áll”, a tanulási folyamatot segíteni és szolgál-
ni fogja, nem pedig gátolni.

� Grüning tapasztalata a könyvében bemutatott ta-
nulási technikák alkalmazásával kapcsolatban az, hogy a
tanulás eredményességébõl és annak pozitív pszichikus
hatásából eredõen: objektíve közvetetten, szubjektíve
közvetlenül maga tapasztalhatja meg a diák a limbikus
rendszer tanulást segítõ-serkentõ mûködését. Ha te-
hát egy könyv tartalma olvasója számára egyértelmû, lo-
gikus és követhetõ, akkor létrejön az az információmeny-
nyiség és -minõség, amely az olvasottakból megszerzett
valamennyi ismeretet magában foglalja, tehát sikeres a
tanulás. Ez a kialakított egységes összkép a limbikus
rendszer számára olyan új tájékozódási pontokat ad, me-
lyek révén a jobb agyfélteke képessé válik az aktivizáló-
dásra.

Az agyféltekék mûködése

Agyunk két féltekébõl áll, melyek egy ,,hídon”, a cor-
pus callossumon keresztül cserélnek információt: „kom-
munikál” egymással a bal és a jobb agyfélteke. Élettani
funkcióikról, egymástól eltérõ feladataikról számtalan
tudományos eredmény számolt be, melyekre Grüning, a
könyv szerzõje maga is utal. Rámutat, hogy a kutatások
mai állása szerint a jobb és a bal félteke tevékenységének
jelenleg ismert szigorú feladat-megosztása „nem teljesen
helytálló, mert az egyik agyfélteke a másik feladatait is átve-
szi.”4 Az emberi gondolkodás - egészséges agymûködést
alapul véve – inkább egymással „jól együttmûködõ közpon-
tok ezreinek összjátékából ered.”5

Az optimális tanulási szint eléréséhez a két agyfélteke
mûködésbeli koherenciájára van szükség.

Jegyzetek
1Christian Grüning:  Az eredményes tanulás titka 5*
Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2011
2Uõ.: Uo. (21. o.) (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
3Uõ.: Uo. (21. o.) (Kiemelés tõlem. D. K. E.)
4 Uõ.: Uo.: (25. o.) (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
5 Uõ.: Uo.: (25. o.) (Kiemelés tõlem: D. K. E.)

(Folytatjuk)

(A sorozat következõ része az aktív olvasással, tanulással
foglalkozik.)
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A tanítási óra fõbb jellemzõi
Tantárgy: magyar nyelv és irodalom.
Témakör: múltidézõ / az ige fogalma és helyesírása /

szó- és írásbeli kommunikáció.
A tanítás anyaga: a Számítógépes játékok címû olvas-

mány feldolgozása.
Az óra célja: az olvasás-szövegértés-szövegalkotás és

az önálló tanulás képességének fejlesztése csoportos és
önálló feladathelyzetekben.

Képességfejlesztés:
Személyes kompetenciák: befogadói magatartás, kíván-

csiság, önismeret fejlesztése.
Kognitív kompetenciák: megfigyelés, figyelem, problé-

mamegoldás, tanulási módszerek (szövegértelmezés, lé-
nyegkiemelés, tömörítés, bõvítés, jegyzetkészítés, szinte-
tizálás, beszámolás, reflektálás, a tanultak alkalmazása új
feladathelyzetben) fejlesztése.

Szociális kompetencia: együttmûködés, feladatmegosz-
tás, egymásra irányuló figyelem, egymástól tanulás.

Munkaformák: önálló, frontális, csoportmunka.
Eszközök: tankönyv, füzet, feladatlap, ajánlott könyv,

feladatkártyák, ikonok, betûjelkártyák, csomagolópapír
a tanulók által készített plakátokhoz, gondolattérképhez
játékpolc sematikus rajza.

Óratípus: komplex ismeretszerzõ és alkalmazó, gya-
korlóóra.

A tanulás folyamatának 
csomópontjai

I. Ráhangolás
a) Köralakítás: a Lépjen mellém az! címû játék
Valaki belép a körbe, megfogalmaz egy állítást, akire

ez igaz, mellélép.

b) Játék: Helyem a képben ma
Játékpolc sematikus képe a táblán. A gyerekek a már

megszokott módon elhelyezik a monogramjukat az üres
képen, aktuális érzelmi állapotuknak megfelelõen.

(Miért éppen oda? Reflexiók meghallgatása a hely
megválasztásáról.)

c) Könyvajánló
Egy tanuló ajánlja az osztálynak utoljára olvasott

könyvét.
(Sikerkritérium: Kéri-e valaki a könyvet elolvasásra?)
d) Olvasókirály
A gyerekek által kártyákra írt kérdések segítségével az

elõzõ órán olvasottak felelevenítése. Aki a legtöbb kér-
désre elsõként válaszol, az a gyõztes.

Tûzijátéktaps a gyõztesnek.

II. Jelentésteremtés
a) Ismerkedés a Számítógépes játékok címû olvas-

mánnyal
Az olvasási fejlettség szintjétõl függõen önálló olvasás

vagy bemutatóolvasás.
Insert módszerrel követik a gyerekek a szöveget.

(Egyezményes jelekkel megjelölik a már ismert informá-
ciókat, ami újdonság volt a szövegben, amit nem értet-
tek, amirõl többet szeretnének megtudni, ami különösen
érdekes volt számukra.) 

Egy-egy gondolategység végén megállunk:
– megválaszoljuk az olvasottakkal kapcsolatos kérdé-

seket,
– megbeszéljük a megértési problémákat, az ismeret-

len kifejezéseket,
– meghallgatjuk az olvasottakkal kapcsolatos refle-

xiókat,
– megfogalmazzák a gyerekek megsejtéseiket a követ-

kezõ rész tartalmára.

Fodor Alice

A nemzeti alaptantervek ciklikusan megújuló pedagógiai feladatrendszerében egyre erõ-
teljesebben fogalmazódik meg az elvárás az önálló tanulás képességének intenzív fejlesz-
tésére. Ezért a fejlesztés módszeres eljárásai egyre szélesebb körben terjednek a gyakor-
ló pedagógusok körében, azonban az órai alkalmazásuk gyakran öncélú és nem mindig il-
leszkedik koherensen a tanulás folyamatába. Az alábbi óraleírás – melyet Kerékgyártó Éva
tanulásmódszertani tréner ajánl a kollégák figyelmébe – komplex irodalomóra kapcsán
mutatja be, hogy a tanulásmódszertan elemei hogyan építhetõk be adekvát módon a
gyerekek tanulási tevékenységeibe. (A szerk.)

A tanulás tanítása irodalom-
órán negyedikeseknek
A tanulásmódszertan helye a tanulás folyamatában
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b) A szöveg tartalmának mélyebb megismerése
Munkaforma: csoportmunka (5 csoport alakításával)
Módszer: Fordított szakértõi mozaik
Eszköz: borítékokban feladatok a csoportoknak az ol-

vasmány egy-egy részletéhez; a csoportot jelölõ piktogram.
A csoportmunka menete:
– olvasás elõtt egyezteti a csoport a kapott szövegrész

helyét a szöveg egészében,
– saját szövegét elolvassa önállóan minden csoport-

tag,
– címet ad neki, majd a csoport eldönti a közös címet,
– a csoport által választott technikával plakátot készí-

tenek,
– próbafelmondást tartanak.
Tevékenységek a szöveg értelmezéséhez:
– jegyzetelés, lényegkiemelés, szövegtömörítés, 
– gondolattérkép, próbafelmondás (az olvasott részlet

tartalmának tömör elmondása).
c) Szintetizálás Forgóval
Minden csoportban A, B, C, D vagy E betûjelet kap

egy-egy tanuló. A csoportokból egy asztalhoz ülnek az
azonos betûjelû gyerekek, és az olvasmány logikai sor-
rendjében beszámolnak a saját csoportjukban részlete-
sen megismert részletbõl tanultakról

d) Reflektálás Füllentõvel
– Minden csoport három állítást fogalmaz meg írásban

az olvasmány tartalmával kapcsolatban, amibõl az egyik
hamis.

– Minden csoportból egy gyerek felolvassa a kérdése-
ket, egy másik diák felolvassa az állításait.

– A csoportok megbeszélik a helyes választ, és ellenõr-
zik, hogy mindenki tudja azt.

Diákkvartett segítségével kisorsolják (betûkártyáik-
ból húzással), hogy ki lesz a válaszadó.

A csoportok válaszainak frontális értékelése.

III. A házi feladat kijelölése
– A teljes szöveg felolvasása otthon egy családtagnak.
– Felkészülés az olvasmány egy részének felolvasására

a társak elõtt. Szempont: szöveghûség, folyamatosság, az
írásjelek érzékeltetése.

– A munkafüzet szöveghez kapcsolódó feladatsorából
két kötelezõ és három választható írásbeli feladat megol-
dása.

IV. Anyanyelvi gyakorlatok
a) Szóválogatás:
– a csoport saját szövegrészletébõl a tagok önállóan ki-

gyûjtik az összes igét,
– megbeszélik, hogy milyen szempontok szerint lehet

csoportosítani õket,
– mindenki választ egy szempontot és annak megfele-

lõen, önállóan elvégzi a csoportosítást írásban.
A csoport közösen megbeszéli a megoldásokat, a he-

lyesírást is ellenõrzik.
b) Szövegalkotás választható témáról
– Írd le, hogy te hogyan használod ezután a számítógé-

pet!
– Adj tanácsokat a számítógépet túlságosan sokat

használó gyerekeknek.
Frontális ellenõrzés felolvasással.
A tanító a tanulók írásos feladatainak ellenõrzését a

füzetek összeszedése után egyénileg végzi.

V. Értékelés
– A tanító értékeli az órai munkát. Szempontok: a fel-

adatmegoldások helyessége, eredetisége, a csoporttagok
közötti együttmûködés és a teljesítmény összefüggése,
munkafegyelem.

– A gyerekek a játékpolc rajzán – az óra elején – elhelye-
zett monogramjaikat áthelyezik az óravégi benyomásaik-
nak (az óra érdekességének, sikerességének) megfelelõen.

Irodalom
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Metódus-Tan

Budapest, 2010.
Kerékgyártó Éva–Kórósi Kálmánné: A tanulás taní-

tása, tanulása (1–4. osztályban). Feladatgyûjtemény a
tanulási képességek fejlesztéséhez (1–4. osztályban).
Tanulás-Tanítás Bt. Pomáz, 2011.

Oktatási intézmények nevének módosítása
Az intézmények állami fenntartásba vételét követõen, a jogszabályi elõírások miatt, több esetben is szükségessé

vált az iskolák nevének megváltoztatása az intézményfenntartó által. Részben azért, mert megváltozott az adott in-
tézmény jogi státusza: a KLIK szervezeti egységei lettek, így egy nagyobb szervezet részeként a továbbiakban már
nem viselhetik többen is ugyanazt a nevet. Több ízben a – feladatellátás helyét jelölõ – település nevével egészült ki
a korábbi intézménynév, vagy az intézmény által ellátott feladatok megjelenítése miatt azért kellett változtatást esz-
közölni, hogy a névhasználat megfeleljen az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiadott rendeletnek.

A KLIK felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem az egyedi azonosításra szolgáló elnevezést kívánják mó-
dosítani az intézmények, hanem névváltoztatásra szeretnének sort keríteni, úgy megilleti a véleményezés joga a –
törvény adta lehetõségek szerinti – helyi közösségeket. Így a mûködtetõ önkormányzatok bármikor kezdeményezhet-
nek névváltoztatást az erre vonatkozó jogszabálynak megfelelõen.

� � �

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk

Fodor_TanulÆs_tan�tÆsa.qxd  2013.08.27.  14:56  Page 24



25

Hosszan sorolhatnánk a példákat, de elég, ha közülük
csak a leggyakoribbakat, a fel–föl igekötõpár eseteit em-
lítjük: felmegy–fölmegy; feljár–följár; feljön–följön;
felköltözik–fölköltözik; felnéz–fölnéz (felnéz hozzájuk
= meglátogatja õket); felruccan–fölruccan; feluta-
zik–fölutazik. Fordított értelemben pedig a le igekötõ a
használatos. A fõvárosból vidékre menõk lejárnak (dol-
gozni), lemennek (vendégségbe), leutaznak (nyaralni),
esetenként leköltöznek (a jövõben véglegesen ott élnek).

Honnan eredhet 
ez a nyelvhasználati forma?

Amikor az okokat kutatjuk, nem kerülhetjük meg azt
a felvetést, hogy Budapest vagy Pest, ahogyan sokan rö-
vidített formájában nevezik, sík területre épült, ahová
(oda) nem kell fel(!)menni. Netán helymeghatározásról
van szó? Arról, hogy az éppen szóban forgó település Bu-
dapesttõl esetleg nyugatra található? Aligha, hiszen a
más égtáj irányában fekvõ helységeink megnevezésekor
is ugyanezen szófordulat használatos.

Hol és miben kereshetjük hát akkor a fenti típusú, sza-
bályos igekötõ-használat eredõjét? A választ a több évszá-
zaddal korábbi társadalomszemléletben, s az e szemlélet
meghatározta kor nyelvhasználatában találjuk meg. Te-
kintsünk hát vissza néhány évszázaddal korábbra!

Egy-egy nemesúr, vagyis a környék birtokosa többnyi-
re magas hegyen épített várban élt, vagy más esetben az
adott helység kiemelkedõ, legmagasabb pontján - me-
lyet a helyi szóhasználat nemritkán szintén hegynek ne-
vezett. A jobbágyok viszont a völgyekben, a laposabb vi-
dékeken, esetenként a hegy lábánál telepedtek meg. A
helység ura tehát a szó szoros értelmében lement a faluba,
lement az emberek közé, jobbágyai pedig ténylegesen fel-
mentek a várba, hiszen az állami méltóságok a hegyen
éltek, a hivatalok is ott mûködtek.

Nem volt ez másként történelmi helyeink, váraink
esetében sem. Korabeli idõket idézõ történelmi tanul-
mányainkból tudjuk, hogy a király hegy tetején épült vá-
rakban (lásd: Buda, Esztergom vagy éppen Visegrád ) la-
kott – fenn, a hegyen. Aki tehát ügyes-bajos dolgával va-
lamelyik királyi hivatalhoz, avagy éppen magához a ki-
rályhoz fordult, annak szintén fel kellett mennie a vár-
hegyre, de a nagyobb közigazgatási egységek, a vármegyék
székhelyei, a királyi hatalom vidéki központjai is legtöbb

esetben magasan elhelyezkedõ építményekben, várak-
ban voltak.

A vármegye szóban található megye utótag egyébként
azonos tõrõl fakad, azonos eredetû a ’mezsgye’ szavunk-
kal, s korában ’h a t á r ö s v é n y’-t jelentett. A nyelvjá-
rásaink némelyike napjainkban is õrzi ezt a jelentést.
Történelmileg a vármegye szavunk az egy-egy királyi vár-
hoz tartozó határ/terület elnevezésére szolgált, és nevé-
ben is õrizte a „vár” kitüntetõ megnevezést. Például: Fe-
hérvár-megye azt a területet jelölte, melynek hivatalos
ügyeit Fehérváron intézték. 

Domborzati viszonyait tekintve az Alföldön, mely sík
terület, az elõbb említett szemlélet és jelentés - éppen a
hegyek hiánya miatt – helyben már nem érvényesült,
ám a korabeli köznyelvi és irodalmi nyelvhasználat ta-
núsága szerint e területrõl is feljártak az emberek a fõvá-
rosba.

Nyelvi változatok
Az egymástól gyakorta több szempontból is eltérõ

nyelvi változatok kialakulásával – például a Hajdúság-
ban járva azt halljuk, hogy a hajdúdorogi ember bemegy
Debrecenbe. Hogy is írta Arany János?

„…Megvan. Tehát Bolond Istók. Legyen.
S bár hõsi tette most nem jut eszembe,
S a monda sem fog rá semmit, egyen
Kivül: mikor bekukkant Debrecenbe…” 1

Vagy miként emlékezik Csokonaira a Debreceni Mú-
zeumbarátok Körének Kiadványai sorozat 1940-ben
megjelent „Csokonai és Csurgó” címet viselõ 3. számá-
nak néhány sora?

„…Csurgó hírét mégis csak az az egy töredékesztendõ
vette szárnyra, amelyikben Csokonai, a »Debrecenbõl
kilódult« sovány, kopott, fiatal helyettes-tanár falai közt
élt, pipázgatott, dolgozott.”2

A helyi nyelvhasználat szerint pedig az Alföldön élõ
városi ember kiköltözik vagy kimegy vidékre: falura, ta-
nyára; a falun vagy tanyán élõ pedig bemegy a városba.

Az itt bemutatott példák arról tanúskodnak, hogy a
társadalmi szempontból azonos státusú, úgy is mondhat-
juk: egymással mellérendelt viszonyban álló települések
között a fenti típusú igekötõ-használat nem létezik. A
szegedi lakos Szombathelyre, Nyíregyházára vagy éppen
Pécsre megy, költözik vagy utazik, vagyis se be, se föl, se ki,
legföljebb el.

D. Kenedli Eszter

Ezt a mondatot nemrég az egyik fõvárosközeli autóbusz-pályaudvaron az éppen mellet-
tem várakozó fiatalember mondta a társának. Nem új keletû ez a fõvárosba utazásra un-
szoló nyelvi forma, ugyanis – élve az igekötõk jelentésmódosító szerepével – az utazás-
ra, a hely, helység elhagyására utaló igéinket gyakorta hallhatjuk váltakozó igekötõs alak-
jukban.

Anyanyelvi figyelõ
„Menjünk föl Budapestre is!”
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Mi a helyzet a fõvárosban?
Budapesten a jelentõsebb hivatalok és a minisztériu-

mok hosszú idõn át a budai várhegyen voltak: az 1930-as
években ott volt a miniszterelnökség, a hadügyminisztéri-
um és a pénzügyminisztérium is. Ennek értelmében még a
fõvárosi ember is nagyon sokáig felment a minisztérium-
ba. Aki emlékezik még egy régi magyar filmre, bizonyára
emlékszik a címére is: „Felmegyek a miniszterhez”.3

Most akár még azt is megkérdezhetné valaki, bár anta-
gonisztikusnak tûnnék: nem valami régi korra utaló feu-
dális maradvány-e a fent idézett nyelvhasználati forma?
Úgy véljük, hogy nem, inkább a régmúlt történelmi kort
idézi csupán; használata tehát nyelvhelyességi szem-
pontból semmiképpen sem kifogásolható. Az efféle

szóhasználatmód és -forma ma már inkább összevethetõ
azokkal a jelentésváltozásokkal, alkalmanként szólások-
kal, melyek bármely nyelvnek, így a magyarnak is azt a
fejlõdési irányát jelzik, mely azt mutatja, hogyan válik
az idõ- és térbeli, a konkrét történelmi idõbõl és szemlé-
letbõl alakult szó, szószerkezet, kifejezés korunkra átvitt
– esetenként elvont – jelentésûvé.

Jegyzetek
1 Arany János: Bolond Istók – Elsõ ének. Arany János összes költemé-
nyei I. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967 (590. o.).
2 Link: http://info.csurgo.hu/images/stories/ekonyvtar/konyvek/
Csokonai_es_Csurgo/Csokonai_es_Csurgo.pdf (Letöltés ideje:
2013. 07. 06.) (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
3 Filmcímkiemelés tõlem: D. K. E.
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Sturcz Istvánné

A szerzõ sorozata ezzel az írással zárul. Valójában azonban ez az utolsó elõtti rész, hi-
szen – mint tudjuk – a könyvtárban való búvárkodás, a könyvek világával való ismerkedés
az olvasóvá nevelés elõszobája, bevezetõ lépcsõfoka. Kérjük ezért olvasóinkat, hogy e
rész – a Könyvkölcsönzés – folytatásaként olvassák el ismét Sturcz Istvánné Olvasóvá
nevelés címû írását a TANÍTÓ 2013. májusi, 5. számában (20. o.). A szerzõtõl pedig el-
nézést kérünk a két rész felcseréléséért! (a szerk.)

Módszertani szösszenetek
– kellemes küzdelem 
az anyanyelvért
Könyvkölcsönzés

Hosszú a megyei könyvtárhoz vezetõ út. Idõben úgy fél-
órányi járás az iskolától. A gyerekeknek mégis alig ele-
gendõ idõ a beszélgetésre. Szünet nélkül cserélõdnek
gondolataik. A könyvtárban aztán a szokásalakítás fo-
lyamatában kicsit kizáródik a világ, hiszen könyvek kö-
zött tallózni jó!

„… a hatást addig lehet bizonyossággal kontrollálni,
ameddig közösségben történik ezen tartalmak befogadá-
sa.” – Bartos Éva szavait jól megjegyeztem.

Böngészünk. Böngésszük Lázár Ervin „bukfencsége-
it”. Még nehezen értjük, de szeretjük a csúnya, rút és ret-
tentõ szökevény szereplõit. Szinte halljuk, meg sajnáljuk
is a síró, bömbölõ, ordító, szepegõ, zokogó, sírdogáló fába
szorult hernyóját, de nem úgy a röhögõ, heherészõ, kaca-
rászó, hahotázó, rötyögõ, röhécselõ, vihogó rókát.

Keresgélünk. Rátalálunk Móra Ferenc lovagló sün-
disznócskájára, aki édeskés beszéddel legyezgeti a medve
hiúságát. Tudatlanság? Hiszékenység? Rászedettség? –
Bõven ad gondolkodnivalót.

Kutatunk. Megleljük Fésûs Éva fogánál fogva veze-
tett fogfájós nyusziját, a büszke tölgyfáját, akit nem ke-
rült el a betegség: „Egyszer hasogató fájdalomra ébredt…
mert belebújt a kukac.”

Észreveszem a polcok között tébláboló kisfiút.
– Nem találok semmit! – válaszol érdeklõdésemre.
Az iskolában segítségül hívom az osztálytársait. (A

kortársak hatásos útbaigazítók.) Ki tudna könyvet aján-
lani? Sokan vannak.

A gyerekek cédulára írják az általuk ajánlott könyvcí-
meket.

– Gyere – hívom a tanácstalan fiúcskát –, ebbe a mû-
anyag zacskóba beletesszük ezt a rengeteg cédulát, hogy
el ne vesszen közülük egy se. Otthon kiboríthatod õket a
szõnyegre és kiválaszthatod azt a könyvcímet, amelyik
megtetszik neked.

Másnap két könyvet kölcsönzött a kisfiú a könyvtár-
ból.
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Most másodikos az osztályom, így már tavaly, az elsõ tan-
év vége felé el kellett döntenem, mit is ajánljak ilyen „kö-
telezõ” nyári olvasmánynak az idén másodikba lépõ ta-
nítványaimnak. Megbeszéltük, hogy szeretném, ha a szü-
net végéig mindnyájan elolvasnák Lázár Ervin: A nagy-
ravágyó feketerigó címû meséjét, mire õsszel újra talál-
kozunk.

Az olvasmány 
kiválasztásának indítékai

A tankönyvön kívüli, szabadidõs irodalomolvasás az
én gyakorlatomban azt jelenti, hogy a hét egy bizonyos
napján elõvesszük az önálló olvasásra kiválasztott mûvet
– amit a nyár folyamán elõzõleg már önállóan elolvastak
a gyerekek – és azzal közösen foglalkozunk két egymást
követõ magyar órán. Így nálunk a péntek a fekete rigós
nap. A hangsúly a közösön van, hiszen az ilyen kicsi,
kezdõ olvasóknak nem elég, hogy átküzdik magukat a
szövegen, hogy tartósan olvassanak. Azt is meg kell ta-
nulniuk, hogy hogyan olvassanak egy hosszabb lélegze-
tû mûvet. Hogyan olvassák úgy, hogy meg is értsék s meg
is szeressék azt. Errõl szól az önállóan elolvasott mûrõl
való közös gondolkodás és nyelvi tevékenység. E cél ér-
dekében azt tartom a legfontosabbnak, hogy én magam,
a tanító, pontosan tudjam, hogy miért is akarom közö-
sen feldolgozni a gyerekekkel a kiválasztott mûvet.

Hogy mit is tud átadni kis tanítványainak a tanító
például Lázár Ervin e szép történetével? 

• Mindenekelõtt az átélés élményét, az azonosulás
érzését, hiszen a mû két fõszereplõjének közös a célja:
mindketten barátot keresnek. De a kismadár kishitûsé-
ge, önbizalomhiánya, elégedetlensége önmagával szem-
ben sokáig meghiúsítja ennek a barátságnak a létrejöt-
tét. Azt gondolom, hogy minden osztályban van önbiza-
lomhiányos kisgyerek, vagy olyan, aki elégedetlen a kül-
sejével. Ez a mese segítheti õt abban, hogy felismerje:
mindenki értékes és fontos lehet valakinek. Hiszen talán
éppen olyan társat keres, mint amilyen õ. 

• Pozitív példát továbbá a másokhoz való viszonyu-
lásra. A hûségre és a tapintatra. Hiszen a kisfiú mindig

vigyázott arra, hogy ne bántsa, ne sértse meg az álcázott
rigót, s végig udvariasan beszélt hozzá, az elutasításkor is.
Igaz, hogy a többi madártársa csúfolta a csacsi kis mada-
rat, amikor nagy igyekezetében befestette magát. Ám ezt
a helyzetet nagyon is jól ismerik a gyerekek, s a történet
segítségével talán még jobban átérzik, hogy milyen rosz-
szul esik valakinek az, ha megbántják.

• Ha a tanító Lázár Ervin-mûvet választ, akkor tálcán
nyújthatja át a gazdag erkölcsi tartalom mellett a ma-
gyar nyelv gyönyörûségét is a tanítványainak, a nyelvi
humort és gazdagságot, amit „szárazon” akár szókincsfej-
lesztésnek, nyelvi érzékenyítésnek is hívhatunk. 

• Végül pedig a tartós olvasás élményét kínálja azzal,
hogy a történetbe belefeledkezve az események szárnyá-
ra teszi a kis az olvasót és – ezzel a kíváncsiságát ébren
tartva – folytonos továbbolvasásra, a szöveggel való is-
mételt találkozás örömének megtapasztalására ösztönzi.

A mesefeldolgozás folyamata
A kezdõ olvasónak számító kis tanítványaimnak – e

terjedelmes mesével kapcsolatos olvasmányélményei-
nek feldolgozására – öt dupla magyar órát terveztem.
Hármat a szöveg újraolvasására épülõ szövegmunkára,
egyet szintetizálásra, egyet pedig munkánk értékeinek
összegzésére. Ennek gyakorlati megvalósítását mutatom
be a továbbiakban. Mivel mindig dupla órán foglalko-
zunk a mese egy-egy részletével, ezért használom a fog-
lalkozás kifejezést. Az olvasás iránti érdeklõdés felkelté-
se és fenntartása érdekében minden foglalkozásnak fel-
tétlenül kedvcsinálónak és a kedvet ébren tartónak kell
lennie.

I. Elsõ foglalkozás: a mese szereplõinek 
mélyebb megismerése, reflektálás, 
nyelvi megfigyelések
A foglalkozást megelõzõ napon teleragasztom az osz-

tályt madaras képekkel. (Régóta vásárlok, gyûjtök régi
naptárakat, így ez nem okozott gondot.) A gyerekeket
arra kérem, hogy mindenki hozzon valamilyen mada-

Bosányi Éva

Nagyobb lélegzetû, önálló olvasásra szánt megfelelõ irodalmi alkotást (régen úgy mond-
tuk: kötelezõ irodalmat, én inkább unalomûzõ szabadidõs olvasmánynak nevezném) ne-
héz választani a kezdõ olvasónak. Sok szempontot kell mérlegelni, és érdemes többet is
javasolni. Én azonban az ajánlatból mindig megjelölök egy olyat is, amit mindenkinek el
kell olvasnia, hogy közös munkával feldolgozhassuk; többféle nézõpontból is foglalkoz-
hassunk a történettel, újból és újból felidézve olvasmányélményeiket.

Ha péntek, akkor fekete rigó
Irodalomolvasási ujjgyakorlatok kicsiknek (1. rész)
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ras dolgot. Örömmel mutatják meg egymásnak, hogy ki
mit hozott, és történetet is mesélnek mindegyikhez. (Ko-
rábban elõfordult már, hogy volt, aki a kistestvére gumi-
kacsáját, más egy madaras szalvétát hozott, de akadt
olyan kisfiú is, aki a telefonja háttérképének egy pingvint
töltött le ennek a napnak a kedvéért. A legnagyobb sike-
re azonban annak a kislánynak volt, aki 8 plüssmadarat
hozott, és mindegyik a neki megfelelõ madár hangját utá-
nozta, ha megnyomtuk a hasát.)

Én is készülök képekkel és madárhanggal. Miközben
projektorról kivetítem a fekete rigós képeket, a laptopról
a rigó hangját hallgatjuk.

(A projektor végig használható az órán a saját készíté-
sû power point bemutatásához. Hiszen Lázár Ervin olyan
színekrõl ír például, amit a gyerekek nem biztos, hogy is-
mernek: türkizkék, meggypiros, és a mese sok madársze-
replõjét is be tudom mutatni így a gyerekeknek.)

A szöveg értékeit felfedezõ munka, amiért ezt az ol-
vasmányt kiválasztottam, az elsõ szövegrészlet újraolva-
sásával párhuzamosan folyik. Mivel a mese szövegét elõ-
zetesen már megismerték a gyerekek, nem csökkenti az
olvasás élvezeti értékét az, ha közben meg-megállunk és
bemutatjuk nekik a képeket, megbeszélünk valamit,
majd a folyamatolvasást fenntartó kérdésekkel segítjük a
mesefolyamba való visszalépésüket.

A szövegmunkát támogató elsõ feladatsor
A) Feladatok a szövegolvasás elõtt

1. Bontsd részekre ezeket az összetett szavakat!
cipõgombszeme, narancssárga, éjfekete, kenyérmor-

zsával

2. Olvasd fel szótagolva ezeket a szavakat!
megkocogtatná, megajándékozhatnám, megoldható,

legtöbbjének, tulajdonképpen

3. Magyarázd meg, hogy mit jelent!
dühösködött, legrútabb, szívbe markoló, fönnhordta

az orrát, morfondírozott

B) A szövegolvasáshoz kapcsolódó tevékenységek

1. Milyen madarak szerepeltek a szövegben? Húzd
alá, majd másold le a nevüket!

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Hányféle fekete színt említ az író ebben a mesé-
ben? Húzd alá a szövegben! 

3. Miért nem fütyörészett a fekete rigó? (A társaddal
 !)

4. Mi szeretett volna lenni a fekete rigó? Színezd ki
a madarak tollait ennek megfelelõen!

vörösbegy gyurgyalag kócsag papagáj

5. Mit gondolt magáról a rigó?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

6. Mit várt a kisfiú a madárbaráttól? Beszéld meg a
társaddal és írd le a véleményedet!

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

7. Kinek ki a barátja? Kösd egymáshoz õket!
barázdabillegetõ szürke varjú
gyurgyalag kanalas gém
gólya szõriszarka
búbos vöcsök szalakóta
macskabagoly bölömbika

8. Milyen ember az, aki fönnhordja az orrát? Írd le!
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

9. Beszéljétek meg, hogy miért nem sikerült a ba-
rátkozás! Mi volt a baj? ()

10. A mese melyik része, mely mondatai tetszettek
neked? Írd le a legszebbet!

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(Folytatjuk)
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A hagyományokat tekintve a kisiskolások matematika-
tanításában célszerûnek látszik a fokozatos bevezetés a
modellezési feladatok alkalmazásában is. Természetesen
ezzel párhuzamosan fontos a kapcsolódó módszertani
kérdésekkel való foglalkozás, a tanítók felkészítése az új
feladatra. Utóbbinak leginkább arra kell irányulnia, hogy
bemutassa a modellezési feladatok és megoldásuk eltérõ
jellegét, lehetséges helyüket és szerepüket a matemati-
katanítás-tanulás folyamatában, valamint az órai alkal-
mazásuk fontosabb kérdéseit. 

Új szemlélet, új feladattípus
A modellezés mint tevékenységforma fokozatos bevi-

tele a tanulás folyamatába többféle jelentéssel is bír ese-
tünkben. Nemcsak az egyszerûbb, kevésbé komplex fel-
adatokkal való elindulásra utal, hanem arra is, hogy jó
a modellezési feladatokkal korán megismertetni a ta-
nulókat, akár már alsó tagozaton is. 

Ez utóbbi gondolat évekkel ezelõtt egy tanítók és ta-
nárok számára tartott tanártovábbképzésen* is megfo-
galmazódott a résztvevõk részérõl. Hiszen – valameny-
nyi ismeretet és tapasztalatot szerezve a témában – gya-
korlatban is látták, hogy mennyire fontos lenne és

mennyire hiányzik általában a tanulók nyitottabb fel-
adatszemlélete a matematikaórákon a felsõbb évfo-
lyamokon. 

Az is még nyilvánvalóbb lett, hogy modellezési (kész)
feladatokra is szükség van, különösen a kezdeteknél.

A kisiskolások fejlesztése
modellezéssel 

Joggal merülhetnek fel kérdések a téma kapcsán: Mo-
dellezési feladatok alsó tagozaton? De hogyan? Hiszen még
olyan kevés matematikai ismerettel rendelkeznek a gye-
rekek ebben az életkorban!

Ha azonban megvizsgáljuk a problémát, megnyugod-
hatunk. Ebben az esetben ugyanis nem bonyolult mate-
matikai modellekrõl, hanem inkább szemléletmódról,
egy (talán nem is teljesen) új, a matematika tanulását és
sok más képességet is fejlesztõ lehetõségrõl van szó.
Ezért a kérdésnek a továbbiakban inkább a minél megfe-
lelõbb tartalmakra és oktatási lehetõségekre kell irá-
nyulnia.

Régóta foglalkozom módszertani szempontból model-
lezésre is alkalmat adó, valóságközeli feladatokkal kü-
lönféle vonatkozásokban. Sok feladatot készítettem fel-
sõ tagozatosoknak és középiskolásoknak, és évek óta dol-
gozom saját és közösen „alkotott” modellezési feladatok-
kal tanárszakos hallgatóknak tartott gyakorlataimon.
Tapasztalataim, kutatásaim néhány éve arra indítottak,

Ambrus Gabriella

Az iskolai gyakorlatban ma még csak elvétve szerepelnek modellezési feladatok annak el-
lenére, hogy azok mind a hazai, mind pedig több külföldi oktatási dokumentumban is
hangsúlyosan megjelennek. Az elhanyagoltság egyik oka nyilvánvalóan az, hogy kevés-
sé ismert a modellezés fejlesztõ szerepe, elméleti alapja és gyakorlati alkalmazásának le-
hetõségei a tanítók körében. Ezért fontos lenne, hogy behatóbban foglalkozzanak a té-
mával, és a tanulóikkal együtt valamennyire módosítsák a problémamegoldással kapcso-
latos hagyományos elképzeléseiket. Ugyanis csak így képzelhetõ el, hogy a tantervekben
megfogalmazott célok eléréséhez a modellezés fejlesztõ hatását is jó eredménnyel hasz-
nálhassák a tanítás-tanulás folyamatában.

Modellezési feladatok
kisiskolásoknak (is)
Fejlesztés modellezéssel a matematikaórán (1.)

* LEMA EU-Projekt (2006–2009)
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hogy megpróbáljak „hasonlókat” készíteni 3. és 4. osztá-
lyos tanulóknak is (Ambrus, G. 2010). A továbbiakban
– a téma iránti érdeklõdés felkeltéséhez – ezekbõl, illet-
ve más, modellezésre alkalmas feladatokból mutatok be
néhányat rövid megoldásvázlattal és módszertani út-
mutatással kiegészítve. 

A feladatok válogatásához, csoportosításához és a
módszertani megjegyzések megfogalmazásához olyan
módszertani kérdéseket vettem alapul, amelyek – ta-
pasztalataim szerint – gyakran felmerülnek az iskolai al-
kalmazás során, illetve lényegesek a modellezési felada-
tokkal kapcsolatos szemléletmód alakításához. 

A csoportosítás természetesen nem tekinthetõ kizáró-
lagosnak, hiszen egy-egy feladat akár több helyen is sze-
repelhetne más szempontválasztás esetében.

Röviden az elméleti háttérrõl
Matematikai modellnek általában a valóság egy le-

egyszerûsített „képét” nevezzük, mely csak bizonyos
részleteket vesz figyelembe, és így lehetõvé teszi az
adott szituáció vizsgálatát. Modelleket egyrészt valós
szituációk leírására használunk, például alganövekedés,
szerencsejátékok. Ezeket leíró modelleknek nevezik.
Másrészt modellek készíthetõk bizonyos szándékok
adott körülmények közötti megvalósítására, úgymint
választási vagy értékelési eljárások készítéséhez. Ez
utóbbiak a normatív modellek. De modellek segítségé-
vel folyamatok jövõbeli alakulásáról is alkothatunk el-
képzelést, ezek az elõjelzõ modellek, míg jelenségek
megértéséhez magyarázó modellek készülnek. (Amb-
rus, G. 2012)

A modellezés folyamata

A valóságtartalmú szituációk, problémák megoldá-
sához gyakran van szükség modellezésre.

Ennek lépései: 
– mindenekelõtt azoknak a tényezõknek a meghatá-

rozása, amelyeket figyelembe veszünk a probléma meg-
oldásához,

– majd ezen a rendszeren belül a szükséges (lehetsé-
ges) matematikai eljárás megadása, 

– amit az ehhez kapcsolódó megoldás követ (kivitele-
zési fázis). 

– A záróakkord az eredmény egybevetése a valóságos
eredeti helyzettel (elfogadható-nem elfogadható), illetve
az eredmény értékelése, azaz annak megadása, hogy az
milyen körülmények, feltételek esetén érvényes.

Az elõbbi négy lépés alkotja a modellezési folyamatot,
amely akár többször is végbemehet egy feladat megoldá-
sa során, nem véletlenül választották ábrázolásához a
következõ ciklikus ábrát.

(K. Maaß 2007, Greefrath 2007, idézi Ambrus G.
2012)

A modellezés folyamatának részletesebb kidolgozását
a Blum/Leiß modell adja

(vö: Ambrus, G. 2012).

A modellezési feladatok jellemzõi

A modellezési feladatok szükségképpen nyitottak, hi-
szen a szituációból adódó kérdésre – attól függõen, hogy
milyen feltételeket veszünk alapul és ezekhez milyen
adatokat rögzítünk – többféle helyes megoldás is lehet-
séges. 

A továbbiakban „modellezési feladat”-on az elõbb be-
mutatott ciklussal megoldható feladatokat értjük, ame-
lyek az alábbi további jellemzõ tulajdonságokkal ren-
delkeznek.

A feladatok
• komplexek (ha nem is túl nehezek, abban az érte-

lemben mindenképpen összetettek, hogy többféle isme-
ret, tevékenység kell a megoldásukhoz),

• valóságközeliek (tartalmukban és várható megoldá-
sukban is a mindennapi életet közelítik meg),

• témájuk illeszkedik az adott korosztályhoz,
• problémaközpontúak.

Példa modellezési feladat
megoldására

A gyerekek élményvilágából, a mindennapok törté-
néseibõl sokféle helyzet alkalmas arra, hogy feladatok-
hoz alapszituációként szolgáljon. A szituációk nemcsak
a matematikai tartalmak elsajátítását segítik, de lehetõ-
vé teszik az iskolai tudás és a mindennapok összekapcso-

Matematizálási ciklus

„valós”
megoldás

matematikai
megoldás

valós világ
probléma

matematikai
probléma

matematikai világvalós világ
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lását is; nem beszélve a megszokottól eltérõ, saját él-
ményvilághoz kapcsolódó szövegek motiváló erejérõl. A
gyerekek valóságához tartozik még a kisiskolás korban a
mesék világa is („Realität des Kinderlebens”
Freudenthal, 1984), és fontos az is, hogy az ilyen szituá-
ciók alkalmazása fejleszti a matematikai kreativitást is
(„fictious real situation” D’Ambrosio, 2009). A követ-
kezõ modellezési feladat szituációja is a mese világát hoz-
za elénk.

A királynõ ruhái

(Ambrus,G.: Hétköznapok matematikája. Munkafüzet
3., 4. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2010. 25. p.)

A feladat lehetséges megoldása

A modellezési ciklus lépéseit is figyelembe véve példá-
ul a következõ megoldást választhatjuk:

• A szituáció megismerése, feltételek tisztázása (nap-
tár, a teljes hetek száma [34], és még a fennmaradó na-
pok). Tegyük fel, hogy a hétnek mindig ugyanazon a nap-
ján kapta az új ruháját. Az elsõt mindjárt érkezéskor.

• Matematikai modell: 7-szer 34 és még néhány nap,
mely kevesebb, mint egy hét. Hiszen a 36. ruhát még nem
kapta meg a királyné. 

• Számítás a modell alapján:
7×34=238 a teljes hetek alatti napok száma, ehhez

még hozzájönnek a napok: legalább 1, de akár 2, 3, 4, 5,
6, 7 nap, attól függõen, hogy hány nap telt el a 35. ruha
„óta” (Még nem kapta meg a 36. ruhát!)

Azaz legalább 239 nap és legfeljebb 245 nap az ered-
mény.

• Az eredmény értékelése. Az adott eredmény az adott
feltételek mellett érvényes. Ha pontosabban szeretnénk
megmondani, hány napja lakik ott, további feltételek
kellenek. 

Segítõ ábra

A megoldáshoz, ahogyan sok más szöveges feladathoz
is, érdemes vizuális segítséget adni valamilyen ábrázolás-
sal a gyerekeknek.

Itt például:
Ha hétfõn érkezett a királynõ és hétfõn kapta az elsõ

ruháját, akkor:

– hétfõ – hétfõ – hétfõ – hétfõ… akár húzhatunk vo-
nalakat is a hétfõk helyett (35-ig). (5-ös csoportokba
szedve könnyebb áttekinteni õket.)

De vigyázat, a 35. hétfõn valójában még csak 34 hetet
töltött el a palotában és még csak egy napot: azaz
34×7+1 napot. Azaz bár megkapta már a 35. ruhát, de
még akár további 6 nap is eltelhet, mire megkapja az újab-
bat, a 36-odikat. 

További feladatvariációk

Újabb fejtörést okozhat a gyerekeknek, ha változta-
tunk például a feltételeken, amelyhez mutatunk is né-
hány példát:

– Adj meg más feltételeket, és számítsd ki így is az el-
telt napok számát!

– Adj meg olyan feltételeket, hogy egyetlen szám le-
gyen a megoldás!

– Hány hónapja lakik a királynõ a palotában?

A feladatból nagyobb korosztályok számára alkal-
mas feladat is készíthetõ némi változtatással, elsõsorban
a szituáció átalakításával. A következõ feladatváltozatot
például inkább ötödikeseknek, illetve késõbbi korosz-
tályoknak érdemes feladni:

Amióta Pistiék új lakásba költöztek, hetente kapja a zseb-
pénzét a szüleitõl. Ez az összeg egy-egy alkalommal 1000 fo-
rint, amit a költözés óta mindig félre is tesz.

Hány napja laknak az új helyen, ha Pisti már 35 000 Ft-
ot gyûjtött így össze?

Mind a királynõs, mind a zsebpénzes változat nyitott
feladat. Azonban a különbözõ korosztályok körében
(Magyarországon és Németországban) végzett vizsgála-
tok azt mutatják, hogy ezt nem sokan veszik észre. A gye-
rekek többsége 35 héttel számol és csak a 245 napot adja
meg lehetséges eredményül.) 

Többféle, egyszerûbb és bonyolultabb feltételrendszer
alapján többféle modell is készíthetõ a megoldáshoz,
ezek közül egyet az elõbbiekben be is mutattunk a pél-
dánkban szereplõ feladat esetében. Láthattuk, hogy a
modellezési feladatok kiszámításához szükséges mate-
matikai ismeretek nem haladják meg a négy alapmûvelet
használatát, az elemi számolási készség és a számfogalom
elvárható fejlettségét. Ám a modellek alapján a megol-
dások megfelelõ szintû elkészítése már korántsem egy-
szerû (és kikötésekkel tovább is nehezíthetõ) feladat,
mely a komplexitástól függõen felsõbb osztályokban is
alkalmas a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére.

(Folytatjuk)

Írásunk következõ részében további modellezési felada-
tokat mutatunk be megoldásokkal, feladatvariációkkal.
Ugyancsak ott közöljük a cikkhez tartozó irodalomjegy-
zéket is.
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Amit már biztosan tudunk

• A 2013/14. tanév szorgalmi ideje 2013. szeptem-
ber 2-ától 2014. június 14-éig tart.

• A Nemzeti Alaptanterv bevezetése 2013-ban indul
az 1., az 5. és a 9. évfolyamon, valamint a hatosztályos
gimnáziumok elsõ évében, a 7. évfolyamon, és felmenõ
rendszerben folytatódik az elkövetkezõ években.

• A tantárgyi rendszer kibõvülése – a mindennapos
testnevelés, valamint az erkölcstan, illetve a hit- és er-
kölcstan kötelezõ órák rendjébe illesztésével – nem érin-
ti a többi tantárgy korábban érvényes heti óraszámát.
Ugyanis – a bevezetéssel egy idõben – a fentiek tanításá-
hoz szükséges idõkerettel megnövelik a tanulók heti kö-
telezõ óráinak a számát.

• A mindennapos testnevelés bevezetése 2013. szep-
tember elsejétõl az 1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamon
indul és a továbbiakban felmenõ rendszerben folytató-
dik.

• A heti 5 testnevelés órából kettõ kiváltható sport-
kör vagy más olyan mozgásos tevékenység (pl. táncokta-
tás) szervezésével, amely megfelel a testnevelés keret-
tanterv rendelkezéseinek. A részvétel természetesen
ezen a két órán is kötelezõ a tanulók számára.

• Az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tanulása –
a szülõ szabad választása szerint – a 2013-ban induló tan-
évtõl az általános iskola 1. és 5., valamint a hatosztályos
gimnáziumok 1. évében (a 7. osztályban) kerül beveze-
tésre.

A szülõi döntés tanév közben nem változtatható
meg. Az erre irányuló kérést – a következõ tanévre
szólóan – május 20-áig írásban kell bejelentenie a szü-
lõnek az iskola igazgatóságán.
• Az új nemzeti alaptanterv belépésével az egyes tan-

tárgyak tanításának tanórai tematikáját az iskolák a
kerettantervek alapján állítják össze. A tananyag feldol-
gozására rendelkezésre álló idõkeret 90%-át a kötelezõ-
en elõírt tanítási tartalmak megtanítására kell fordítani-
uk minden tantárgy esetében. Az idõkeret 10%-a szaba-
don használható fel a tanulók fejlesztési szükségleteinek
figyelembevételével.

• Az erkölcstan tanításának tartalmát a kerettanter-
vi elõírások szabályozzák, míg a hit- és erkölcstan tan-
órai tematikájának meghatározására az adott egyház jo-
gosult.

• A tanulók kötelezõ iskolai tanulását az általános
iskolában szorgalmi idõben – a hét öt munkanapján –

reggel 8-tól 16 óráig kell megszervezni délelõtti és dél-
utáni foglalkozások keretében, valamennyi évfolyamon.
Ha az intézmény nem egész napos rendszerben mûkö-
dik, az igazgató – saját hatáskörében – felmentést adhat
a kötelezõ tantárgyak tanítási óráin túl szervezett foglal-
kozás(ok) látogatása alól.

A tanulók felügyeletérõl a kötelezõ foglalkoztatáson
túli idõben – szükség szerint – legalább 17 óráig gon-
doskodnia kell az iskolának. 

A túlmunka szabályozása

Az oktatási kormányzat álláspontja szerint a közneve-
lés megújításának legfõbb célja, hogy minden gyerek jó
óvodába, jó iskolába járjon. Ehhez azonban a gyerekekre
összpontosító, a hivatását magas színvonalon gyakorló
pedagógusokra van szükség. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet munkatár-
sai azonban rendkívül nagy anomáliákat tapasztaltak a
pedagógus-túlmunka terén. Közleményében az intézet
arról tájékoztatott, hogy a korábbi rendszerben egyes
köznevelési intézmények nem minden álláshelyet töltöt-
tek be, hanem túlóra-kifizetésekkel kompenzálták az
alacsony pedagógusbéreket. Így néhányan magasabb jö-
vedelemhez jutottak, viszont a pályakezdõ fiatalok állás
nélkül maradtak.

Találtak olyan városi általános iskolát, amelynek igaz-
gatója a kötelezõ négy órája helyett heti 43 tanítási órát
látott el, és munkatársai közül is akadtak olyanok, akik –
a kötelezõ 21 órájukat drasztikusan meghaladva – heti
47–49 órában láttak el pedagógiai feladatokat az iskolá-
jukban. Több általános iskolai tanár túlórája meghalad-
ta a havi száz órát, és volt olyan középiskolai pedagógus,
akinek 172 óra túlmunkát számoltak el egy hónapra. De
találtak olyan tanárt is, aki egyszerre öt helyen tanított
heti 50 órában a kötelezõ 22 helyett.

A közlemény rámutat, hogy ez megengedhetetlen
gyakorlat, mert a feltárt esetekben nemcsak jogszabályt
sértettek a túlóramaximum drasztikus túllépésével, ha-
nem a pedagógusok ilyen fokú túlterhelésével veszélyez-
tették a pedagógiai munka jó színvonalát. Nem vélet-
lenül rendelkezik ezért úgy a legújabb jogszabály a köte-
lezõ óraszámról, hogy az – vagyis a neveléssel-oktatással
töltött munkaidõ – a pedagógusok 40 órás heti munka-
idejének 55-65 százalékánál nem lehet több.

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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ELÕFIZETÉSI
AKCIÓ!
Tisz telt ki adói elõ fi ze tõnk!

A Sprint Ki adó ne vé ben kö szön jük, hogy
elõ fi zet ték a Ta ní tó címû módszertani
folyóiratot! A ki adói elõ fi ze té si ak ció
sor so lá sát meg tar tot tuk. Gra tu lá lunk az
alább fel so rolt nyer te sek nek! A nye re -
mé nye ket szep tem ber ben küld jük el!

NYER TE SEK:
Vélin Veszna (7633 Pécs)
Iván Ka ta lin (8254 Kõvágóörs)
Gróf Nádasdy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la

(8145 Nádasdladány)
Halvax Ju li an na (9423 Ág fal va)
Pahocsa Mar git (2300 Rác ke ve)
Lónyay Meny hért Ál ta lá nos Is ko la

(4623 Tuzsér)
Jám bor Vil mos Ál ta lá nos Is ko la

(3245 Recsk)
Be ne dek Ilo na (5340 Kun he gyes)
Ál ta lá nos Is ko la (6430 Bács al más)
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la

(6112 Pálmonostora)

* Az ajándékcsomag tartalma: Pentel görgõs ragasztó, Berol Colourfine filctoll (12 szín) vagy Crayola
filctoll (10 szín), Helix hagyományos fém ceruzafaragó, Bostik gyurmaragasztó, Fiskars olló (18 cm),
környezetbarát színes ceruza, az „ITT”-könyvsorozatból 2 példány. (Az írószerfotók csak illusztrációk.)
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