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Csaknem negyed századon át, 1966–90-ig, a magyar
oktatásügy és a fõvárosi iskolahálózat szakmai irányí-
tásának meghatározó személyisége volt. Nevét vagy a
munkásságáról szóló méltatásokat azonban hiába ke-
resné bárki a könyvtárakban, az interneten vagy a kö-
zösségi oldalakon. Tevékenységét ugyanis nem ezek,
hanem olyan maradandó pedagógiai értékek õrzik,
amelyek az iskolák mindennapjaiban érhetõk tetten
mind a mai napig. Irányítása alatt a pedagógiai inté-
zetben olyan szakértõi testületet nevelt ki és mûköd-
tetett, mellyel összefogva a fõvárosban mintát és
irányt mutatott az oktatásügy országos szintû fejlesz-
téséhez is.

Hitte, hogy a pedagógus munkája alkotótevé-
kenység, mely csak magas szintû szakmai támogatás
mellett, félelem és megalázottság nélkül teljesedhet
ki. Ezért kiharcolta – elsõként a fõvárosban –, hogy
szûnjön meg a felügyelet utasítási joga, helyette a
szakmai támogatás, a pedagógusok továbbképzésé-
nek gondozása, valamint a tájékoztatás és a tanács-
adás legyen a dolga. Kaján László az intézet munka-
társaival egy sor olyan innovációt vitt sikerre, mely
ugyan gyakran szembe ment a központi irányítás tö-
rekvéseivel, késõbb mégis országos gyakorlattá vált.
Ilyen volt például a nevelési tanácsadói hálózat ki-
építése, az iskolaérettségi vizsgálatok bevezetése,
az alapfokú mûvészetoktatás elindítása, az iskola-
otthonos oktatás és a klubnapközik rendszerének
kidolgozása és elterjesztése, az iskolai könyvtárak
beindulása. Igazgatósága idõszakában számos alter-
natív pedagógiai kísérlet, iskolaszociológiai kutatás
indult a fõvárosban és világbanki támogatással meg-
újult a szakoktatás. A pedagógus-továbbképzés köte-
lezõsége helyett az intézet rendkívül sokszínû, szaba-
don választható tanfolyami kínálattal állt elõ, s ezzel
a korábbinál jóval több pedagógust ösztönzött szak-
mai ismereteinek megújítására.

E teljesség igénye nélküli rövid felsorolásból is ér-
zékelhetõ, hogy Kaján László igazgatósága idején mi-
lyen intenzív munka folyt az intézetben. Ennek egyik
legfõbb feltétele és mozgatórugója demokratikus szel-
lemiségû vezetõi stílusa volt: miközben nagy szabad-
ságot engedett munkatársainak szakterületük gon-
dozásában, magas szintû feladatteljesítést várt el

tõlük. Támogatta az innovatív törekvéseket, de min-
dig megmaradt a realitások talaján. Remek humora
az igazán nehéz helyzetekben is segített a békés meg-
oldás megtalálásában. Amolyan „beszélgetõs” vezetõ
volt. Nem kemény elõírásokkal, kilátásba helyezett
szankciókkal, feddéssel, utasítások rendszerével irá-
nyított, hanem inspiratív egyéni vagy csoportos be-
szélgetéseket, megbeszéléseket folytatott az éppen
aktuális munkákról, feladatokról. Szükség szerint,
apró kis cédulákon személyre szóló, szellemes, rövid
és mindig lényegre utaló (elismerõ, figyelmeztetõ
vagy figyelemfelhívó) észrevételekkel, reflexiókkal
adott útmutatást, ébresztett kételyt, motivált tovább-
gondolást. Ezekhez a rövid, ám velõs üzenetekhez
kapcsolódtak aztán a személyes beszélgetések. 

Rengeteget olvasott magyarul és angolul. Hatal-
mas mûveltségével és naprakész tájékozottságával
tiszteletet ébresztett mindnyájunkban.

Mindvégig teljes szellemi frissességgel követte az
oktatásügy helyzetének alakulását, s észrevételei
mindig célba találtak. A szakfelügyeletrõl például így
vélekedett: „… A szakértõi hálózat elviekben túlmérete-
zett felelõsségét és tökéletes irányíthatatlanságát, ellent-
mondását máig képtelen volt egy világos szabályozás fel-
oldani… az éppen aktuális kormányzatok végletesen íté-
lik meg a szakmai munka kontrolljának szükségességét, il-
letve szükségtelenségét. Az eszme gyõz a józan ész felett.”

Idõnként, amikor találkoztunk, s a kollégákkal fel-
elevenítettük a közös küzdelmek szép, nehéz vagy vi-
dám perceit, mindig tartogatott meglepetést szá-
munkra. Legutóbb az alábbi, lüktetõ ritmusú sorok-
kal így búcsúzott tõlünk:

„Õrizzétek a nem volt szép idióta idõk
Elhamvadt parazsát jó, kerge barátok!
Élesszétek a hûlt tûz volt melegét!
Híre se hamva se lesz, ha mi meghalunk
egyszer.”

Munkatársai, barátai és tisztelõi nevében szeretet-
tel és tisztelettel búcsúzunk Kaján Lászlótól. Ígérjük,
hogy kívánsága szerint megõrizzük felejthetetlen sze-
mélyiségének és hagyományteremtõ munkásságának
emlékét. Nyugodjék békében!

Dr. Szilágyi Imréné

S… „a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.” Ahogy élt, a serény ember fürgeségével
váratlanul és hirtelen távozott. Mi pedig, akik ismerhettük, szerettük és tiszteljük,
alig hisszük, hogy nem láthatjuk többé. Kaján László, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
korábbi igazgatója 89 évet élt.

Kaján Lászlótól búcsúzunk
„… Nem élt belõle több és most sem él…”
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Ismét vendég voltam Szovátán, a Teleki Oktatási Köz-
pontban, a Bolyai Nyári Akadémián, ahol az osztályfõ-
nöki szekciót vezethettem. Hosszú autókázást követõen
értünk célba. A város kis ékszerdoboz, sok szép – még a
monarchia idején épült – nyaralóval. A házak többsége
felújított. A város közepén található a Medve-tó, amely
sókarszton létrejött heliotermikus tó. A keletkezés évét
is pontosan ismerjük: 1875. Ez a világ legnagyobb ilyen
típusú tava. Alakja kiterített medvebõrre hasonlít, in-
nen származik a neve. Talán ennyit érdemes a környe-
zetrõl tudni. 

Amiért mentem, az ennél lényegesen több; találkoz-
tam negyven – az osztályfõnöki munka iránt érdeklõdõ –
aktív kollégával. Az ország magyarlakta településeirõl
érkeztek, ahol a tanítási nyelv is magyar, így nyelvi aka-
dály nem merült fel. A pedagógusok egy része általános
iskolában, a másik része középiskolában oktat. Hivatá-
sukat szeretõ emberekkel dolgozhattam együtt. A képzés
címe: „Hogyan mondjam el?” – azaz a kommunikációs
helyzetek tudatosítása, alkalmazása volt. A 40 órás – egy
héten át tartó – foglalkozás alatt sok-sok gondról beszél-
tünk, pontosabban tapasztalatot cseréltünk. Néhány
probléma kiemelésre érdemes. Az egyik kolléganõ arról
szólt, hogy a tanítványai a konfliktusok szóbeli feloldá-
sára alig-alig képesek. A 12–14 éves gyerekek könnyeb-
ben ütnek oda, vagy vonulnak ki sértetten, olykor nyo-
matékul még az ajtót is a partnerre csapják. „Mintha az
erõs hanghatás nagyobb erõvel bírna, mint a meggyõzõ sza-
vak.” A másik kollégának sok-sok gondot okoz a hátrá-
nyos helyzetbõl érkezõ tanulókkal való munkálkodás.
Az említett diákok sûrûn mulasztanak igazolatlanul,
nem, vagy csak alig-alig motiválhatók, tudásuk szinte ér-
tékelhetetlen, s a családi kör nem kíván az iskolával
együttmûködni. „Nem is egy anyuka mondta, ugyanis az
apákkal sohasem találkozom, hogy a nagyobb gyerekkel õk

sem bírnak. Így-úgy jutnak pénzhez, de hisz már igényeik
vannak, kell a pénz a dohányra és egyéb kívánságaik is van-
nak.” 

A panaszok sorát folytathatnám, de nem érdemes.
Még alig fejezõdött be a tanév, a résztvevõk szinte az is-
kolából érkeztek a képzésre. A sok-sok eredménytelen
próbálkozás fárasztó. A reményt vesztett pedagógus el-
keseredett, olykor inkább emlékeztet a tevékenysége
a favágó munkájára. Így szomorúságuk, elégedetlensé-
gük jól tükrözte a fáradtságukat. Szeptemberben, amikor
az iskola elkezdõdik, más világképpel látnak a munká-
jukhoz. A gyakorló tanár, tanító itthon és szerte a világ-
ban is pontosan tudja a problémák okát, sõt, merem állí-
tani, a kezelési technikára is tudna javaslatot adni. Két-
ségtelen tény, hogy a pozitív családi minták hiányában
egyedül marad a pedagógus. 

Ugyanakkor elégedett kollégával is összehozott a sors. 
Enikõ az együttléteink alatt állandó derût, mosolyt

közvetített, s bemutatkozáskor a következõket mondta:
„Azt csinálom, amit szeretek. Gyerekek között vagyok, el-
sõsorban angol nyelvet oktatok. Nincsenek, nem is voltak
konfliktusaim sem otthon, sem az iskolában. Egyszerû az
oka; a családom, férjem és két fiam is elégedett, boldog embe-
rek. Az iskolában pedig mindig azt próbálom átadni a tanít-
ványaimnak, hogy derûsen könnyebb az élet. Ha hibáznak,
az nem baj, majd segítek, hiszen ezért vagyok ott. Így gyak-
ran látnak nevetni, mosolyogni a diákok. Az elõzõ osztályom
egy tanulója azt mondta az utolsó órán: „Enikõ néni óráit
mindig nagyon vártam, mert elsõsorban barátom volt, s csak
másodsorban a tanárom.” Így lehet, csak így lehet a pályán
négy-öt évtizedet eltölteni.”

Az egyhetes képzés elérte célját, a problémák feldol-
gozása, a kölcsönös meghallgatás, több esetben a baráti
kapcsolatok kialakítása csökkentette a nyomást, amely-
lyel érkeztek. 

Sok tanulónk igényel egyéni bánásmódot, mert nehezen megy az olvasás, az írás, a szá-
molás, de szép számmal akadnak olyan gyerekek is, akik különbözõ okokból fakadó nyug-
talanságukkal hívják fel magukra a figyelmet. Így az osztálytanítók sokféle esettel talál-
koznak, s próbálkoznak az ideális megoldással. A legtöbb tanító ugyanis nem adja fel a
küzdelmet.

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Rögös utakon
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Hiszem, hogy a szeptemberi évkezdés zökkenõmente-
sebb volt az elõzõeknél. 

Következzen ismét két olyan történet, amely a gye-
rek–tanár kapcsolat rögös útjait jeleníti meg. 

Ha a büntetés 
jutalomba csap át

A kisvárosi iskola szokatlanul sok gyereket fogad.
Minden évfolyamon 3-3 osztály van, s a feltöltöttség is
megfelelõ. A létszám növekedése arányosan hozta a
problémákat is. Az alsó tagozatos gyerekek között sok
olyan tanuló van, aki egyéni bánásmódot igényel, mert
nehezen megy az olvasás, az írás, a számolás, de olyan
gyerek is van, aki súlyos beszédhibás. Szép számmal
akadnak túlmozgásos gyerekek, akik gyors kifáradásu-
kat nyugtalansággal, helyük elhagyásával enyhítik. Így
az osztálytanítók sokféle esettel találkoznak, s próbál-
koznak az ideális megoldással. A legtöbb tanító ugyan-
is nem adja fel a küzdelmet. Küzd a gyerekkel, a tan-
anyaggal, a saját maga által meghatározott követelmé-
nyekkel. Derekasan el is fárad, de nap-nap után újra-
kezdi. Elégedetlenségük az idõ múlásával csak fokozó-
dik. 

A tanítók a problémakezelésrõl több szakmai megbe-
szélést is tartottak. Sokféle javaslattal álltak elõ, ám lát-
ni kellett, hogy a sikeres megoldástól távol állnak. Az
elõzõ tanév egyik elkeseredett munkaközösségi értekez-
letén az egyik tanító a következõket mondta:

– Azokat a gyerekeket sajnálom, akik haladni sze-
retnének, de a társaik ezt nem teszik lehetõvé. Ha a
nyugtalan mellett állok, s próbálom a figyelmét leköt-
ni, akkor a teremben ülõk unatkoznak, hiszen az egyé-
ni foglalkoztatással kizárom õket a munkából. 

– Nálam sem más a helyzet – vette át a szót egy
másik kolléga – ha a hangos olvasást gyakoroltatom,
akkor a gyengén olvasókat kihagyom, mert rettenetes
a tévesztéseket, a bukdácsolásokat hallgatni. Marad a
korrepetálás, amikor összeszedem a problémás gyere-
keket, de akkor jó mintával nem találkoznak. Egymás
nyekegését hallgatják. 

– Ugye nem gondoljátok, hogy ezek a legnagyobb
problémák? Az én harmadik osztályomba jár Kitti és
Bence is. Kitti még mindig ott tart, hogy 20 perc után
felugrik, körbeszalad, beleköt a társaiba, és senkit sem
hagy dolgozni. Bence pedig az a gyerek, aki mindig
minden ötletét, javaslatát, számtalan butaságát beki-
abálja. Nem teszek mást, mint idomítok. Mindkét gye-
reket próbálom valamiféle rendre, figyelemre, fegye-
lemre szoktatni, de nem haladok elõbbre. Olyan meg-
oldást kell találnunk, amely a munkánkat segíti, s az
eredményeinket fokozza. 

– Nem kellene mindenkit felvenni – hangzott egy
javaslat. – Szép, hogy jóságosak vagyunk, mindenkit
befogadunk, de válogatnunk kellene. A városban más
iskola is mûködik, õk is vegyék ki a részüket a proble-
matikus gyerekek gondozásából! Egyszerûen képtele-
nek leszünk a jó megítélésünket megtartani, ha az em-
lített nehézségeinket nem kezeljük. 

A megbeszélés sokkal inkább emlékeztetett arra,
mintha a résztvevõk egy problémakatalógus összeállí-
tásán, s nem a megfelelõ stratégia kialakításán fára-
doznának. A rossz hangulatú értekezlet híre eljutott az
igazgatóhoz is. Alapvetõen jó szándékú ember volt, aki
tudta, hogy a pedagógusok elégedetlensége nem marad
szûk szakmai körben, könnyen eljuthat a szülõkhöz is.
Nem az iskola változott meg, a kolléganõi sem fáradtak
meg teljesen, sokkal inkább a lakókörnyezet rendezõdött
át. A korábbi lakóközösség elsõsorban a környezõ két
üzem adminisztratív dolgozóiból került ki. Közel egy év-
tizede a gyár elköltözött. Aki tehette – a jobb munka re-
ményében – a közeli városba költözött. A lakásokat ne-
hezen tudták értékesíteni, a beköltözõk rosszabb anyagi
körülmények között éltek, élnek. Ilyen családi háttérbõl
érkeznek a jelenlegi tanulók. Alapvetõen a háttér válto-
zása okozza az iskola gondjait. Ilyen helyzetben az iskolá-
nak szûkös a mozgástere. 

Az igazgató mindezeket a gondolatait egy rendkívüli
munkaközösségi értekezleten osztotta meg kollégáival.
Igyekezett megértetni kolléganõivel azt, hogy a változá-
sért nem a gyerekek a felelõsök. 

– Elemi hiányokat kell pótolnunk! Ez pedig csak
nagy türelemmel, nyugalommal és optimizmussal va-
lósítható meg. 

– Ez túl nagy falat nekünk. Napi 5-6 órát kifejezet-
ten hangos, nyugtalan gyerekek között eltölteni na-
gyon fárasztó. 

– Kolléganõ, kimondta a lényeget. Megoldást ja-
vaslok a helyzetre – folytatta az igazgató. – Azt gon-
doltam ki, hogy a problematikus gyerekeket egy-egy
órára át lehet adni a könyvtáros kolléganõnek, akinél
felügyelet mellett tanulhatnak a gyerekek.

A kollégák örömmel fogadták a javaslatot. A délelõt-
ti könyvtári nyitva tartás átalakult. Éváról érdemes any-
nyit tudni, hogy a könyvtáros szak megszerzése elõtt
gyógypedagógusként a megyeszékhely iskolájában dol-
gozott. Miután ideköltözött, nem folytathatta korábbi
hivatását, így végezte el azt a szakot, amelyre az iskolá-
nak szüksége volt. Tehát könyvtárosi státuszba került.

Annak az elvárásnak eleget tettek a tanítók, hogy fel-
adatokkal ellátva, órarend szerint küldték a gyerekeket a
könyvtárba. A könyvtáros széles mosollyal, jókedvûen
várta a „nehéz” gyerekeket. Egyenként kísérte õket a he-
lyükre, mindenkinek a feladatára rápillantott. A munka
elkezdése elõtt, hogy a gyerekek feszültségét oldja, a kö-
vetkezõket mondta: 

– Aki a feladatokat a kicsöngetés elõtt tíz perccel
befejezi, jutalmat kap. 

– Mi lesz a jutalom? – kérdezte kíváncsian
Vince.

– Meglepetést hoztam – jött a gyors tanári válasz. 
Öröm volt látni, ahogy a gyerekek igyekeztek. Ha va-

laki elakadt, vagy nem értett valamit, akkor jelentkezett,
s Éva néni már ott is állt és segített. Az 5 másodikos gye-
rek hibátlanul végzett a feladatával. A „nehéz” gyerekek
10 perccel a kicsengetés elõtt végeztek a feladatokkal, s
ekkor jött Éva néni meglepetése. A régi diafilmvetítõt
bekapcsolta. A gyerekek tátott szájjal nézték az álló ké-
peket, s hallgatták Éva néni felolvasását. A csengõszó
felhangzáskor jelent meg a „vége” felirat. 
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– Holnap is várlak benneteket – köszönt el a gyerekek-
tõl. 

A következõ órában érkeztek a harmadikosok, majd a
negyedikesek. 

Éva néni minden csoportot elvarázsolt. Kollégái
örömmel vették a segítséget, kissé hitetlenek voltak a te-
kintetben, hogy a gyerekek nem okoznak problémát. Azt
azonban le kell szögezni, mindenkinek könnyebbé vált
az élete. A gyerekek alig várták, hogy a könyvtárba vo-
nuljanak. A diafilmek felolvasását folyamatosan vették
át Éva nénitõl, tehát a 45 perc együttlét alatt többfélét is
gyakoroltak, sõt türelmesekké váltak egymás iránt. Az
osztálytanítók azt vették észre, hogy a problematikus
gyerekek motiváltabbakká, érdeklõdõbbé váltak. Sike-
rült jobb érdemjegyeket is szerezniük. A probléma tehát
a kiemelés módszerével megoldódott. 

E tanévet az igazgató a következõkkel indította:
– Kollégáim, vége az arany életnek! A problémák

megszûntek. Nincsenek nehéz gyerekek, a könyvtári
kiemeléseket megszüntetjük. A kolléganõ fél éven át
segítette a munkát, most már minden tanuló elérte azt
a szintet, amellyel a hagyományos úton tovább halad-
hat. Köszönet Éva kollégánknak a türelmes és hasz-
nos segítõ munkájáért. Most a könyvtárat a jutalma-
zás eszközeként használhatjuk tovább. 

Az érintett kollégák nem szóltak, arcuk csalódásról
árulkodott. 

– Köszönöm a lehetõséget! – csak ennyit mondott
Éva, aki reméli, sõt titkon tudja, tudására hama-
rosan ismét szükség lesz. 

Mikor teszünk jót 
a gyereknek?

A napokban egy ismeretlen telefonszámról hívtak.
Egy aggódó apuka keresett. A rövid bemutatkozást kö-
vetõen elmondta, tanácsot vár tõlem. Hosszan adta elõ
gondját, amelynek lényege a következõ. 

Van egy hat és féléves kislánya, aki szeptemberben
kezdené el az elsõ osztályt. A gyerek egészséges, fejlett, az
iskolára felkészült. Alig várja, hogy megkezdje tanulmá-
nyait. Õ mindenben segíti, már májusban beszerezték a
füzeteket, az iskolaszereket, felkészültek a nagy esemény-
re, az iskolakezdés pillanatára. 

– A gyerek édesanyjával három évvel ezelõtt elváltunk.
Nem vitatkoztunk, nem veszekedtünk, csak a kapcsolatunk
hûlt ki. A bíróság a volt feleségemnek ítélte a gyereket. Egy
évig õ nevelte Erikát, én pedig kéthetente látogattam õket. Két
évvel ezelõtt – a jobb megélhetés reményében – a volt felesé-
gem munkát vállalt Írországban. Ekkor elhozta a kislányo-
mat hozzám, kérte, folytassam én a gyereknevelést. Az azóta
elmúlt idõszak pillanatok alatt röpült el. Erika sok örömet ho-
zott az életembe. A gyereknevelésben olykor-olykor segített
az édesanyám, a gyerek nagymamája, de hálás vagyok az
óvónõknek is, mert figyeltek a gyerekre. A feleségemnek egy
alkalommal volt lehetõsége hazajönni, akkor egy hetet együtt
töltött a kislánnyal, majd visszautazott. 

A kislány – az édesapa elmondása szerint – nyugalom-
ban, szeretetben fejlõdött. Július elején telefonon jelent-
kezett az édesanya, s a következõket mondta:

– Van lakásom, van állásom. Úgy döntöttem, magamhoz
veszem Erikát. Augusztus végén hazamegyek, és visszaindu-
lunk Dublinba. 

– De hiszen itt már beírattam az elsõ osztályba Erikát.
Magyarul jól tud, angol nyelvi ismerete pedig nincs. Hogyan
fogja elsajátítani a nyelvet?

– Ez nem a te gondod! Sokan érkeznek úgy ide, hogy nincs
nyelvismeretük, s mégis elkezdik az iskolát. Jó nyelvoktatói
programok állnak rendelkezésre. Neked annyi a feladatod,
hogy felkészítsd a gyereket az utazásra, az életmódváltásra!

A beszélgetés még egy darabig tartott, ám az apa belát-
ta, hogy a gyereke érdekében nem lenne hasznos vesze-
kedéssel, haraggal elköszönni egymástól. 

Nos, amiért telefonon megkeresett a következõ volt:
„Lehet-e, szabad-e olyan megegyezést kötnie a volt feleséggel,
hogy Erika fél éven át Dublin egyik iskolájának tanulója le-
gyen, majd a második félévet itthon vele töltse, s a körzeti is-
kolába járjon?”

A problémafelvetés különös volt.
Az édesapa – ezt a telefonbeszélgetés elejétõl sejtet-

tem – felelõsségteljes, értelmes ember benyomását kel-
tette. A következõket mondhattam neki:

– Erika helyzetét a szülõk sajnos nem rendezték megnyug-
tatóan, ugyanis két évvel ezelõtt a bírósági elhelyezési döntés
módosítását kellett volna kérni. Amikor az anya hosszabb
idõre átadta az apának a nevelés feladatait, akkor kellett
volna ezt rendezni. Most erre nincs idõ. Egy-egy ilyen
gyerekelhelyezési kérdésben a bíróság nehezen hozza meg a
döntését, hiszen minden érdekelt fél meghallgatása sok idõt
vesz igénybe.

A konkrét kérdésben a válasz egyértelmû, nincs mód a két
iskolában való tanulói jogviszony fenntartására. Tudni kell,
hogy a két ország iskolai rendszere és mûködése jelentõs mér-
tékben tér el egymástól. Így nemcsak nyelvi, hanem tananyag-
tartalmi problémák is felmerülnek. 

A kislánynak, aki eddig szeretõ, baráti környezetben nõtt
fel, biztosan az új iskolában is lesznek olyan tanulótársai,
akikre számíthat, akiket kedvelhet. A külföldi pedagógusok is
szeretik, segítik Erikát. Az elõre beprogramozott, félévenkén-
ti váltás csak nehezíti, sõt határozottan ronthatja a helyzetét. 

Végezetül az édesapának mondhattam valamiféle biz-
tatót is?

Talán igen, amely így hangzott. 
„Épp az eltérõ iskolai rendszer miatt a szünetek rendszere

is különbözõ. Míg hazánkban az iskolaközi szünetek (õszi, té-
li, tavaszi) rendkívül rövidek, addig Nyugat-Európában idõ-
rõl idõre megszakítják a tanítási folyamatot egy-, majd kéthe-
tes szünetekkel. Ennek idõpontjait a beiratkozáskor közzéte-
szik. Élni kell a látogatás lehetõségével! Talán így az elválás
sem lesz olyan nehéz. 

A telefon óta több nap telt el. Erika minden bizonnyal
már megkezdte külföldi tartózkodását, ismerkedik a gye-
rekekkel, a tanítókkal, a környezettel, a tananyaggal, ba-
rátkozik az idegen nyelvvel. 

Csak reménykedhetünk, hogy Erika Dublinban is,
Magyarországon is otthon lesz.

Azt kívánom, az édesapa is találja meg azokat a meg-
oldási módokat, lehetõségeket, amelyek a kapcsolatát
gyermekével erõsítik.
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Móczárné nem adott sok esélyt magának. Minden mindegy
alapon lépett az irodába. Megbeszélte barátnõjével a mû-
szakcserét, de ahhoz kell a fõnök jóváhagyása. Az üzemben
szállóigévé vált a mûvezetõ cserékre használt válasza: „A
dolgozók nem össze-vissza vannak, mint tésztán a mák.”
Móczárnét nem érte meglepetés, nem kapta meg a fõnöki
áment. Kénytelen volt egy nap szabadságot kivenni. Négy
nap szabadsága maradt, amit a karácsonyi készülõdésre tar-
togatott. Nem szívesen áldozott fel egy napot, hogy bemenjen
az iskolába. A férje lepasszolta a gyerekkel kapcsolatos intéz-
nivalókat. 

A tanári fogadóórákat ki tudta kerülni, egy vagy két szülõi
értekezletet is kihagyhatott, de az esedékes látogatás alól nem
bújhatott ki. A Gyermekjóléti Központ családgondozója kér-
te, hogy menjen be az iskolába, és beszéljen a gyerek osztály-
fõnökével. A családgondozó rutinosan érzékeltette, hogy ké-
rése inkább felszólítás – „rá fog kérdezni, hogy volt-e a foga-
dóórán, s ha nem, azt az együttmûködés hiányaként lesz
kénytelen értékelni.”

Sejtette, hogy fia néha csinál ezt-azt az iskolában, legutóbb
a WC falára firkált, de ez nem volt több számára kölyök-
csínynél. 

Elhatározta, nem fog hallgatni, megmondja a magáét.
– Nincs nekem idõm berohangálni az iskolába. Én nem

úriasszony vagyok, hogy otthon mereszthetem naphosszat…
Minden gyerek szokott rosszalkodni. Mit tehetek arról, hogy
a gyerek mit csinál az iskolába’? Ha normálisan foglalkozná-
nak velük, nem lenne ez. Három mûszakban dolgozom. Ha-
vonta, ha egyszer kerülünk egy mûszakba a férjemmel. Dél-
elõttös héten kikészítem a reggelit. A férjem éjszakás, még al-
szik. Anyósom kíséri az iskolába. Hogyan ellenõrizzem?! Az
én idõmben nem tanultunk ilyeneket. Mire van az egész na-
pos iskola?! Ott kellene megfogni õket, a tanárnak. Arra jöj-
jek be, hogy hallgassam, nem tanul, szemtelen a tanárokkal,
csúnyán beszél?! Otthon nem szemtelen és nem beszél csú-

nyán. Az a tanár olyan is, akivel szemtelenek a gyerekek.
Még hogy nem foglalkozunk eleget a gyerekkel! Elhordtuk az
Áthelyezõ Bizottságba, meg a Nevelési Tanácsadóba. A szi-
hológus megmondta, nincs semmi baja ennek a gyereknek,
csak dizlegsziás, vagy mi. Nem úgy olvas, mint a többi. Min-
dent megkap. Rendesen van járatva. Szeptemberben meg ta-
vasszal is megvesszük neki a legjobb edzõcipõt. Azt is a kony-
hapénzbõl kell kispórolni.

– Foglaljon helyet Móczár anyuka! – fogadta az osztály-
vezetõ tanítónõ.

– Kötelességem tájékoztatni, intézkedést kezdeményez-
tünk a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Gondolom, voltak már
kinn.

Móczárné bólintott.
– Akkor azt is tudja, mi történt.
Móczárné megrázta a fejét. A tanítónõ hitte is, meg nem is

a tagadó választ. Nehéz volt elképzelnie, hogy egy szót se ej-
tett volna a gyermekjólétis az esetrõl. Mélyet sóhajtott.

– Robika kitépte az olvasókönyvébõl a lapokat és a WC-
ben meggyújtotta. Azt már meg sem merem kérdezni, mit ke-
resett nála egy öngyújtó.

– A férjem dohányzik, és mindenhol leteszi az öngyújtóját.
A tanárnõnek is van gyereke, tudhatja meddig tart elcsenni
egy gyújtót!

– Most nem az én gyerekemrõl van szó, hanem az önérõl.
Az én fiam egyébként sem lopkod öngyújtókat.

– Tudom, csak az én fiam csinál ilyeneket! Csak a Robi!
Más senki!

– De azt ugye, elfogadja anyuka, hogy nem mindennapi,
hogy egy kilencéves gyerek felgyújtsa a tankönyvét?!

– Csak két lapot tépett ki, és annak is csak a sarkát gyúj-
totta meg.

– Ezek szerint mégiscsak tud a dologról?
– Igen, tudok. Majd veszek egy új könyvet neki.
– De anyuka, ezzel nincs megoldva a probléma.

Anyanyelvünkön is félreértjük egymást. Rosszul dekódoljuk az üzenetet.
„Csak vicceltem” – hányszor halljuk ezt a kísérõ mondatot, ami semmi más-
ról nem szól, minthogy segítsen dekódolni az elõtte elhangzottakat, és a
közlõ bizonytalanságáról, hogy jól fogjuk értelmezni a szavait. Az sem min-
dig egyértelmû, hogy ki a címzett – lányomnak mondom, hogy menyem is
értse. Történetem fõhõse nincs abban a helyzetben, hogy segítsen mondan-
dója értelmezésében. Nekünk kell jól dekódolnunk.

Nem csak magunk közt
Monológ vagy dialóg?

Korányi István
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– Mér’, mit kéne csinálnom?! Egész nap magukkal van a
gyerek. Nem én vagyok itt, amikor meggyújtja a könyvét.
Otthon nem merne ilyet csinálni, az biztos.

– Mi itt huszonöt gyerekkel foglalkozunk kedves anyuka.
El kellene beszélgetnie otthon Robikával.

– Beszéltünk már vele, illetve a férjem. Õ beszélt vele.
– És mit beszéltek vele, illetve a férje, mit mondott Robiká-

nak?
– Hát, hogy ne csináljon ilyeneket.
- Ennyi? Hát ez nem sok. Megkérdezték, hogy miért csi-

nálta?
– Azt nem. De hát azt maguk is tudhatják, utálja az olva-

sókönyvét.
– Na, ezen kellene változtatni, kedves anyuka!
– Mondtuk már neki, hogy olvasson rendesen, de van ne-

ki ez a dizlegsziája.
– Diszlexiája, olvasási nehézség, részképesség-csökkenés.

Azért jár fejlesztõ foglalkozásra. Beszéljenek többet otthon
errõl a gyerekkel, és kérdezzék ki, hogy mi volt a foglalkozáso-
kon!

– Majd ki fogjuk kérdezni.
– Remélem, nem lesz több probléma Robikával. A fejlesz-

tõpedagógus kolléganõ is szeretne önnel találkozni. Ide fel-
írom a fogadóóráit. Mielõbb pótolják a könyvet, hogy a kollé-
ganõ haladni tudjon a gyerekkel. Viszontlátásra Móczár
anyuka.

– Viszlát.

Sikeres-e a kommunikáció?
Csak jelzés szintjén ismerjük a tanítónõ szándékát,

miért és mirõl akar beszélni az anyukával. Azt tudjuk,
hogy informálni akarja a történtekrõl, illetve meg akarja
erõsíteni, hogy Robika cselekedete normaszegõ. Ha ed-
dig tartana a történet, sikeresnek is mondhatnánk a be-
szélgetésüket, hiszen az anyuka tudja, hogy mi történt, és
azt is, hogy a tanítónõ hogyan értékeli Robika tettét. De
itt nem ér véget a történet. Bízzunk a tanítónõben, és fel-
tételezzük, hogy ennél többet szeretne. Szeretne képet
alkotni a szülõk viszonyulásáról Robika tettéhez. A lap-
égetés okát, hátterét is szeretné feltárni, és megoldást is
szeretne a problémára.

A tanítónõ fenti szándékait tekintve már korántsem
mondhatjuk sikeresnek a kommunikációt. A szülõk vi-
szonyulásáról annyi kiderül, hogy õk sem helyeslik Robi-
ka tettét – „ne csináljon ilyeneket”. A tanítónõ nem tart-
ja elégségesnek az információt, de továbblép, rátér az
ok(ok)ra. Az okra vonatkozó „dialógus” látszólag sike-
res. Robika utálja az olvasókönyvét. Talán a dekódolás-
sal nincs baj, bár nem tudjuk meg, hogy pontosan mit
utál, az olvasókönyv nyilván összefoglaló neve az utálat
tárgyának. Olvasási nehézségei vannak. Utálhatja az ol-
vasást, az olvasással járó sikertelenségét, a fejlesztõfog-
lalkozást, az ezzel esetlegesen járó megbélyegzést, talán a
fejlesztõpedagógussal nincs megbékélve Robika. Maga
az olvasási nehézség nem új információ, szaknyelven
szólva redundancia, és innen nézve láthatjuk, hogy mi-
ért csak látszólagos a „dialógus” sikere. A probléma meg-
oldását célzó kommunikáció az anyuka tõmondatos vá-
lasza ellenére egyirányú, így itt sem könyvelhetünk el si-
kert.

Miért sikertelen 
a kommunikáció?

Két okot emelek ki, mely ahhoz vezet, hogy a tanító-
nõ és az anyuka elbeszélnek egymás mellett: a kódolás-
dekódolást és az érzelmi hátteret. A tanítónõ a prob-
lémát fegyelmi vétségként exponálja. Az anyuka ezt jól
dekódolja, bagatellizálja a vétséget, ami a hárítás egy
módja. Elõször bevonja a pedagógust, személyes érin-
tettséget teremtve – „A tanárnõnek is van gyereke” –,
majd késõbb kisebbíti az eset súlyát – „csak két lapot té-
pett ki”.

A tanítónõ a hárítást rosszul dekódolja, szembesíti az
anyukát korábbi tagadó válaszával. Az anyuka ismét
hárít a tankönyv megvételével, kvázi a kár megtérítésé-
vel.

A felelõsség felvetésekor – „ezzel nincs megoldva a
probléma” – szintén rossz dekódolást látunk. Az anyuka
a problémamegoldás helyett a felelõsség irányába viszi a
beszélgetést, amire a tanítónõ hárítással válaszol.

A problémamegoldást célzó beszédben ismét a dekó-
dolással van baj. Nem tisztázott, hogy mit értenek be-
szélgetés alatt – „El kellene beszélgetnie otthon Robiká-
val.” Ez a párbeszéd végéig sem tisztázódik.

Az érzelmi háttér ebben a párbeszédben rendre aka-
dályozza a jó dekódolást. Azért mondom, hogy ebben a
párbeszédben, mert az érzelmi töltet, a hangsúlyok fon-
tos segítõ elemei a kommunikáció értelmezésének. Igen-
csak zavarba ejtõ lenne hallani egy szerelmes verset a
vasúti pályaudvar utastájékoztatójának szenvtelen stílu-
sában, vagy fordítva. 

Az anyuka mûszakcseréjét követõ belsõ monológján,
a tanítónõ sóhaján és kétkedésén kívül más hangulati
elem nincs a szövegben. Az érzelmi skálán így is „be
tudjuk lõni” a párbeszéd egyes közléseinek érzelmi töl-
tetét.

Az anyuka eleve felpaprikázva jön a fogadóórára, ami
megakadályozza az asszertív kommunikációban1. Hol
agresszív2, hol szubmisszív3 a kommunikációja. A tanító-
nõ is indulatba jön – „Mi itt huszonöt gyerekkel foglalko-
zunk…” Ennek a kommunikációnak van még egy másik
vetülete, az elemelés. Az anyuka kezdi a többes szám má-
sodik személyt használni, ami a címzett burkolását segíti
– az intézménynek, vagy a tanítónõnek szól-e a szemre-
hányás, vagy a saját felelõsség hárításáról –, erre válasz a
tanítónõ többes szám elsõ személye. A királyi többes az
intézmény–kliens viszonyt érzékelteti, így szintén a cím-
zett–címzõ burkolását támogatja. Az indulatok gyakran
mondatnak minõsítõ közléseket, ami ugyancsak nem se-
gíti az asszertív kommunikációt. A kommunikációs part-
ner biztosra vehetõen a minõsítésre fog reagálni. „Egész
nap magukkal van a gyerek…” – „Mi itt huszonöt gye-
rekkel foglalkozunk” szóváltás, labdajáték a felelõsséggel
tipikus játszma, az indulatokról szól, és masszív gátja az
asszertív kommunikációnak, a problémamegoldásnak.
Ahhoz, hogy kiléphessünk a játszmából, fel kell ismer-
nünk magát a játszmahelyzetet. Ehhez nyújt segítséget a
jegyzetben található leírás.

A fentiek ismeretében gondoljuk újra a tanítónõ és
Móczár anyuka párbeszédét!
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„A tanárnõnek is van gyereke…”

Melyik válasszal terelné vissza
Móczárnét a témához?

Most az ön gyerekérõl beszélünk.
Az az én magánügyem, nem tartozik ide.
Igen, van, de most nem róla van szó.
Egyéb, éspedig ……………………………………

Kire haragszik, kinek szólnak Móczárné 
indulatai? (Csak egyet válasszon!)

A tanítónõre
Robikára
Munkahelyi fõnökére
Férjére
Saját tehetetlenségére

Az alábbi mondatok melyike agresszív,
asszertív, illetve szubmisszív?

Szívesen elmennék veled a moziba, de a férjem nem
szereti, ha külön megyek.

Hányszor mondjam, pakolj össze magad után!
Elmagyarázom a matekpéldát, te pedig önállóan meg-

csinálod.

Milyen érzésekkel, gondolatokkal távozik
Móczárné a fogadóóráról?

Dühösen.
Megnyugodva, hogy túl van a beszélgetésen.
Megnyugodva, tudja, hogy a foglalkozásokról kell ki-

kérdeznie Robikát.
Lehangoltan.

Ha van kedve Móczár anyuka fogadóóra utáni belsõ mo-
nológjának megírására, kérem, küldje el nekünk!
(tanito@sprintkiado.hu)

Emlékezzen vissza egy belsõ monológjára!
Önt megnyugtatta a belsõ monológ.
Önnek feszültséget okozott a belsõ monológ.
Önt megoldáshoz vezette a belsõ monológ.

Jegyzetek
Hogyan indulnak a játszmák?4

A játszmát indító „horog” (amire a másik „ráharap” és
elkezdõdik a harc) általában nagyon egyedi, lehet verbá-
lis és nonverbális is, de van néhány olyan viselkedés,
amely többnyire játszmát indít el:

Viselkedésmódok Példák

Folyamatos általánosítások „Te soha nem értesz semmit”

„Mint mindig, most is ezt csináltad”

Mások gondolataiban való olvasás „Ezt csak mondod, de tudom én, hogy igazából mit gondolsz”

„Állj, nincs értelme, tudom, mit akarsz mondani.”

Címkézés = leértékelés „Te lusta…”

„Te okoskodó…”

Ingerültség kifejezése „Békén lehetne már hagyni”

„Tudjátok, hogy ezt ki nem állhatom”

Fenyegetõzés „Beszélhetünk máshogy is!”

„Csak ti veszíthettek!”

Állandó hivatkozások „Nézd meg a Pistát, õ tudja…”

Gyûjtsön játszmaindító mondatokat a fentiekhez
hasonlóan!

Mik azok a tipikus mondatok, amelyekkel önt is bele
lehet vinni egy-egy játszmába? Hozzon példákat!

Milyen játszmahelyzetek lehetnek a pedagógus és
szülõ között?

1 Problémamegoldást célzó, határozott kommunikáció
2 Erõszakos kommunikációs ráhatás a kommunikációs partnerre (fö-

lérendelõdést céloz)
3 „Visszahúzódó”, hárító, alárendelõdõ kommunikáció
4 Kopócsy Eszter–Korányi István: Explorációs gyakorlatok szociális

munkások részére. Kézirat Kiss Nóra egyéni munkáltató feladat-
gyûjtésébõl.
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A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskolájában sokéves múltra tekint vissza a tehet-
séggondozás.

A tehetségpontként történõ regisztráció elõtt is nagy
hangsúlyt fektettünk a tehetséges gyermekek felkutatá-
sára és fejlesztésére, de rendszeressé és áttekinthetõvé a
2010-es regisztráció után vált tevékenységünk. Ekkor
már három csoportot mûködtettünk, amely az iskola pro-
filjából eredt: matematikai-logikai, természetismereti és
testi-kinesztetikus mûhelyeket. Ezzel egy idõben meg-
alakult a tehetséggondozó munkaközösség, mely a szak-
mai tevékenységek koordinálására hivatott.

A gyermekek csoportba való beválogatása több szû-
rõn keresztül történt, történik:

• A gyermek és a szülõ igényének felmérése
• A pedagógusok ajánlása
• Pszichológiai vizsgálat
• Saját fejlesztésû tesztek kitöltése

A tantestület tagjai megfigyelési szempontsor alap-
ján tesznek javaslatot a tehetséges tanulók ajánlására. A
pszichológiai teszt a kreativitást, a figyelmet, a tanulá-
si stílust hivatott feltárni. A saját fejlesztésû tesztekkel
pedig arra kívánunk választ kapni, hogy a gyermekek
mennyire érzik sajátjuknak az általuk választott terüle-
tet.

A csoportok megalakulása után mind a szülõket, mind
a gyermekeket tájékoztatjuk a célokról, a programról. A
csoportok munkája túlmutat a tananyagon, érdekes, já-
tékos elemekkel tartjuk fenn az érdeklõdésüket. 

A hároméves kitartó és folyamatos munka eredmé-
nyeképpen 2013-ban intézményünk elnyerte az Akkre-

ditált Kiváló Tehetségpont címet, mely az akkreditáció
legmagasabb fokozata. Ekkor már perspektíva állt elõt-
tünk a további fejlõdéshez, hiszen tantestületünk tagjai
önként csatlakoztak ötleteikkel a tehetséggondozás
fejlesztéséhez, a tevékenységi területek szélesítéséhez.

Újabb három területtel kapcsolódtunk a már meglé-
võkhöz: angol nyelv, informatika és színjátszás.

Ezeket a területeket regisztráltuk is, de további terve-
ink között szerepel még a délutáni elfoglaltság színesíté-
se céljából a táblajátékok bevezetése. Ennek kezdeti lé-
péseit már megtettük.

Mára büszkén elmondhatjuk, hogy iskolánk tanulói-
nak közel egynegyede részt vesz valamelyik tehetségcso-
port tevékenységében. Részükrõl hagyománnyá vált,
hogy a tanév végének közeledtével bepillantást enged-
nek munkájukba az érdeklõdõk számára. Ezért minden
májusban Tehetségnapot szervezünk. Így volt ez az elõzõ
tanévben is, immár ötödik alkalommal. A hagyományos
kiállítás mellett érdekes, interaktív prezentációval tájé-
koztatták társaikat és nevelõiket az elvégzett tevékeny-
ségekrõl. 

A 2015-ös évben
megõriztük ugyan a
hagyományokat, de
új elemekkel gazda-
gítottuk a Tehetség-
napot.

Felkutattuk egy-
kori tehetséges ta-
nítványaink közül
azokat, akik kiemel-
kedõ egyéniséggé
váltak a saját terüle-

Szakál Károlyné–
Varga Mária

„A Tehetségpontok létrejöttében a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács kezdeményezése és
támogatása mellett döntõ tényezõ az önkéntesség és az önálló, helyi kezdeményezés.
A Tehetségpontok megalapítása alapvetõen egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye
iránt elkötelezett emberen múlik. A Tehetségpontokat bármilyen helyi szervezõdéshez
(civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet.”
www.tehetseg.hu

A helyi 
kezdeményezés ereje
Hagyományõrzés és hagyományteremtés
a tehetségnapon
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tükön. Nagy élményt jelentett pedagógusnak, szülõ-
nek, gyermeknek egyaránt, hogy körünkben üdvözöl-
hettük Balázs Anita csellómûvészt, aki virtuóz játéká-
val elkápráztatott bennünket. Várhelyi Csilla festõmû-
vész, tanár rögtönzött kiállításával örvendeztette meg a
közönséget. Szintén ezen a területen munkálkodik, de
nagyobb múltra tekint vissza Bernát András Munkácsy-
díjas festõmûvész, aki nemes gondolatokkal látta el a
hallgatóságot. Az alkotómûvészek sorát zárta Gácsi
Barna szobrászmûvész, akinek munkái az ország számos
pontján megtalálhatók, így szülõvárosában,
Törökszentmiklóson is a városközpontot ékesíti az Élet
kútja címû mûve. A mozgás szerelmesei elé is tudtunk
példaképet állítani Pásztor Imre, a Mol–Pick Szeged
NB I-es kézilabdacsapat és az utánpótlás válogatott ifjú
kézilabdakapusa személyében. Õ nagyon közel állt a di-
ákokhoz, hiszen néhány éve még a Kölcsey padjait kop-
tatta. A beszélgetés után nagy izgalommal követték õt
tornacsarnokunkba, ahol kapura dobhattak az ifjú te-
hetségnek. Elõtte azonban még nagy érdeklõdéssel
hallgattuk professzor dr. Boros László egyetemi tanárt,
a Kaliforniai Egyetem Orvosbiológiai Kutatóinté-
zetének munkatársát, aki a rákkutatás területén nyúj-
tott kiemelkedõ teljesítményt. Egyszerû közvetlenség-
gel beszélt pályafutásáról. Kihangsúlyozta, hogy a te-
hetség mellett kitartásra és szorgalomra is szükség
van a kiteljesedéshez. 

A professzor által említett képességeket véltük felfe-
dezni azokban a diákjainkban, akiket elõzõ nap megju-
talmaztunk. Elismerõ oklevélben és könyvjutalomban
részesültek azok, akik kitartásukkal, folyamatos aktív
közösségi tevékenységükkel, versenyeken való kiemel-
kedõ teljesítményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. 

Tantestületünk hitvallása, hogy a gyermek személyi-
ségének, tehetségének maximális fejlõdéséhez a gyer-
mek–szülõ–pedagógus feltétel nélküli együttmûködé-
sére van szükség. A szülõknek elismerõ oklevéllel kö-
szöntük meg a gyermekért és az iskoláért végzett fárado-
zásukat.

Meglepõ volt látni, hogy ettõl az apró gesztustól meny-
nyire meghatódtak, elérzékenyültek a szülõk.

A tehetségcsoportokban szorgalmasan munkálkodó
nyolcadikosainkat diplomával ismertük el a program be-
fejezéseképp. A díjátadót követõen tûzijátékos meglepe-
téstortával ünnepeltük kitüntetettjeinket. A rendez-
vény sikerén felbuzdulva elhatároztuk, hogy hagyo-
mányt teremtünk a jutalmazás ilyen formájából. 

Intézményünkben a tehetséggondozás jó irányba ha-
lad, mert igyekszünk szem elõtt tartani dr. Czeizel Endre
nagyszerû gondolatát: „… idõnként a szürkének látszó
kavicsból is elõtûnik a drágakõ csillogása”.

Mi mindent megteszünk azért, hogy a kezünkben lévõ
szürkének látszó kis kavicsok ragyogó drágakövekké vál-
janak.

! ! !

Használja folyamatosan bõvülõ feladatbankunkat
felkészüléséhez vagy akár tanórai munkához!

www.tanitonline.hu
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A magyar nevelésügy sokáig a Pléh Csaba–Barkóczi Ilo-
na-féle kutatást tartotta számon, mint egy innováció ki-
terjedt, szakszerû hatásvizsgálatát. A 60-as évek végi „kí-
sérletek” értékelési kultúráját utólag részben minõség-
biztosításnak, részben – Zsolnai meg is nevezte – „akció-
kutatásnak” tekintettük. A kísérlet kifejezés amolyan
metaforává vált: voltak kísérletnek nevezett újítások,
melyeket az eredményvizsgálatoktól függetlenül tá-
mogatott vagy éppen elutasított az oktatáspolitika.
Aztán a nagy mérési rendszerek ideje jött el: a szakma és
az igazgatás a „kimenetre” lett kíváncsi, kevésbé érde-
kelte az „odáig vezetõ út” megannyi sajátossága.

Új lendületet adott a pedagógiai kultúra mérésének a
drámapedagógusok nemzetközi kutatása, az ún. DICE-
kutatás. Pléh Csabáék 1977-ben bebizonyították, hogy a
Kodály-módszer a szûken vett zenei nevelésen túl
megannyi kompetencia (akkor még nem neveztük úgy)
fejlesztésében eredményes, sõt igazolható viszonylagos
szociokulturáliskörnyezet-függetlensége is, akkor érde-
mes vele foglalkozni. (Ezért is súlyos kérdés, hogy az
ének-zene tagozatos iskolákat, s a Kodály-módszert ho-
gyan söpörhették el mára szinte teljesen az új tudások, új
technológiák iskolai tanításának kemény vagy kemény-
nek vélt szükségletei.) A Dice-kutatásban Cziboly
Ádámék pedig fényesen igazolták, hogy a „dráma jó”, a
drámai nevelésen keresztülesett nebulók Európa-szer-
te érzékenyebbek, szociálisabbak, de még választások-
ra is szívesebben járnak, sõt nagyobb kedvvel mosogat-
nak otthon.

Én jelentõségét tekintve a fentiekhez mérhetõ mun-
kának tartom Pajorné Kugelbauer Ida publikált doktori
disszertációját, melyet a Takács Etel Pedagógiai Alapít-
vány sorozatában az ELTE Eötvös Kiadó adott ki. Sze-
mély szerint annak is örülök, hogy míg a disszertáció egy-
kori címében „rajzi képességekrõl” beszélt, a megjelent
kötetben az eredményvizsgálat tartalmához és a szóban
forgó „mûveltségi részterület” korszerûsödést szorgalma-
zó terminológiájához igazítva már „vizuális nevelésrõl”
beszél. Az eredményvizsgálat tárgya a „Waldorf-iskola”.
Az a sokszor „megváltástannak” tekintett iskolai kultú-
ra, mely a rendszerváltás körül hazánkban fõként
Vekerdy Tamás és Mesterházy Zsuzsa konok buzgalma
nyomán elterjedt pedagógia lett, a szabadság, a gyermek-
központúság, a teljesember-nevelés legnagyobb remény-

séggel követett modellje. Az innovációk korának lendü-
letes idején vizsgálatok nélkül is elfogadta a közvélemény
a jeles szerzõknek, akik hittel és hitelesen – Vekerdy leg-
utóbb tisztességes és elegáns önkritikával – bizonyították
a Waldorf-pedagógia relevanciáját, válaszképességét ko-
runk kihívásaira.

Most itt áll a szakszerû, empirikus vizsgálat, mely a
vizuális nevelésre fókuszálva bizonyít is.2

A kutató szakszerûen kontrollcsoportokat is válasz-
tott, két másik általános iskolát, az eredményeket velük
vetette egybe. Az elemzésbe az iskolák pedagógiai prog-
ramjait, helyi tanterveit is bevonta.

A szerzõ egy érdekes kitérõben szuverén módon bírál-
ja a NAT-evolúciót. Úgy véli, hogy a „Vizuális nevelés”,
a vizuális kultúra tanítása túllépte a mûvészetpedagógiá-
ban neki elképzelt „Prokrusztész-ágyat”, s mint sajátos és
igen fontos, napjainkban különösen fontos „kommuni-
kációs ágens” önálló kulcskompetencia lehetne. Érvelé-
se jól követhetõ, sok szempontból meggondolandó, ak-
kor is, ha a recenzió szerzõjének álláspontja errõl más3. A
Waldorf-pedagógiának éppenséggel általánosan tapasz-
talható mûvészettel való telítettsége nem igazán alkal-
mas kiindulóterep ugyan egy ilyen „leválási kísérlethez”,
mégis figyelemre méltó, tisztességes végiggondolása a lé-
tezõ kihívásnak.

Korrekt megfigyeléseken alapuló bemutatását ismer-
hetjük meg a három iskola vizuális nevelési gyakorlatá-
nak. A minta kiválasztásában az is korrekt, hogy látható-
an a két kontrolliskola is rendelkezik tudatos vizuális
nevelési koncepcióval, a vizuális nevelés tárgyat tanító
pedagógusok itt is invenciózusok, korszerû tanultságúak.

Izgalmas dolog lenne egy olyan átfogó elemzés, mely
kimutatná, hogy Balogh Jenõ 70-es évek eleji újító „kö-
penyébõl” hányfajta innováció nõhetett ki, ezek a mûhe-
lyek – iskolában, iskolán kívül – a maguk zajos vagy csen-
des módján miképp formálták át (legalábbis „beszivárog-
va”) a „mainstream” iskolák „rajzórai” feladatait. Akár a
Waldorf is töltött-e be termékenyítõ szerepet? A szerzõ
erre a tablóra nem vállalkozik (Dombyné Szántó Melá-
nia és Szávai István jelenik meg hivatkozásként az újító
alkotó rajzpedagógusok körébõl). Magam egyszer Lantos
Ferenctõl Ribó Pongrácz Éváig, Sinkóig megpróbáltam
„skálázni” az inkább „op-artos” feladatrendszerektõl a
„pop-artosabb” megoldásokig, de megannyi, akár helyi

Trencsényi László

„Adatok nélkül csak egy vagy azok közül, akiknek véleményük van.” Bár az idé-
zet az OECD egyik vezetõ közgazdászától, Andreas Schleichertõl származik,
a mi szakmánk számára is fontos iránytûként szolgál.1

Waldorf vizuális
nevelés hatásvizsgálat 
– recenzió
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törekvés számbavételre érdemes lehet (csupa olyan in-
nováció Sárospataktól, Bodóczkyn át Badacsonytoma-
jig, melyek már nem fértek be a minap elhunyt, és a vizu-
ális nevelés kimagasló teoretikusának kijáró nagy tiszte-
lettel búcsúztatott Csõregh Éva tantárgytörténeti kis-
monográfiájába).4 De szemmel látható: ez a „main-
stream” rajzpedagógia már nem „az” a rajzpedagógia.
Mondhatni – akármennyire eklektikusak is – „méltó ver-
senytársai” a koncepciózus Waldorfnak.

A kutató megtalálta azt a kipróbált, egzakt vizsgálati
eszközt, mellyel érvényes eredményekhez juthat. Ez a
kötetben is elegánsan bemutatott Clark-féle „rajzi ké-
pességek teszt”, a CDT5. A skálaszerû változók – tudjuk
meg a kötetbõl – 13 kategóriát foglalnak magukba: a vo-
nalminõséget, a formát, a textúrát, a képi minõséget, a
ritmust, az egyensúlyt, az egységességet, a kompozíciót, a
hangulatot, az originalitást, a technikai tudást, a problé-
mamegoldást és a címadást. Négy rajzos feladat a mérés
alapja: ház, futó ember, a szabadidõ eltöltése és egy sza-
badon választott téma. 

A két év alatt lezajlott kutatás során nem csupán az
abszolút teljesítmény, de a fejlõdés is mérhetõ. Az alapos
elemzésben a nemek, a családi háttér összefüggései is
elemzésre kerülhettek. Tény, hogy a negyedik osztályo-
sok a legfejlõdõképesebbek a Waldorfban is. Ezek a bol-
dog iskolás évek! Nem mást jelent ez, minthogy a sokak
által pedagógiai hibákkal magyarázott „rajzi törés” bo-
nyolultabb jelenség annál, mint gondolhattuk. Mégis-
csak valami módon létezik még a vizuális élményekben
gazdag Waldorf-iskola világában is, hiába „szelídül” va-
lamelyest! S hát minden fejlõdés ellenére ebben a kör-
nyezetben is csökken az otthoni rajzolási kedv – tudjuk
meg a kérdõívekbõl. 

A kontrollcsoportokról gyûjtött vizsgálati eredmé-
nyek nem lényegesebben rosszabbak (kár, hogy adatfel-
vételi nehézségek miatt nem minden kontrolliskolás raj-
za képezhette elemzés tárgyát [201. o.], ez fakítja az ered-
ményeket, becsületére legyen mondva a kutatónak, hogy
nem mismásolta el ezt a zökkenõt).

Az adatok nyelvén a könyv 202–207. oldalain példá-
san készített táblázatokból megtudjuk, hogy a Waldorf-
iskola negyedik osztályában a fentebb említett CDT-
teszt alapján képzett komplex indikátor alapján 104
pontról 137 pont értékû a tesztfeladatok megoldásában
a fejlõdés, 5–6–7. osztályokban mind a „kísérleti” intéz-
ményben, mind a kontrolliskolákban ennek a fejlõdés-
nek 10-es nagyságrendben marad az értéke.

A Waldorf-pedagógia vizuális nevelési stratégiái,
technológiái (a formarajzok modelleket adó feladatai, a
festés dominanciája a ceruzás, grafikus ábrázolások fe-
lett, a térbeli alakítás, tárgykészítés hangsúlya, más tár-
gyaknál sûrûn és tudatosan alkalmazott vizuális-rajzos
megoldások) mind-mind olyan eszközök, melyek példá-
san igazolják az alternatív iskola hatékonyságát. A kötet
305. oldalán ír errõl meggyõzõen a szerzõ. A 285. oldalon
közölt diagramból meggyõzõen kitûnik, hogy a vonalmi-
nõség, a képi minõség, a ritmus, az egyensúly, az egysé-
gesség, a kompozíció, a hangulati hatás, az originalitás,
technikai ismeretek, problémamegoldás, címadás szem-
pontjai szerint jobb a „waldorfos gyerekek” teljesítmé-
nye, a forma és a textúra szempontjaiban maradnak el a
kontrolltól. Az originalitás és a problémamegoldás, vala-

mint az egységesség értékeiben mutatkozik a legnagyobb
különbség a Waldorf-iskola javára. 

Illusztráció: 
válogatás a 10–11 évesek „futó embert” ábrázoló rajzaiból.

Mindehhez igen gazdag illusztrációs anyag társul. A
szerzõ alapos munkáját dicséri a kutatási eredmények
szemléletes, táblázatos, színszimbólumokat is alkalmazó
megoldása, s megannyi gyerekmunka bemutatása (jó mi-
nõségû reprodukciókban), melyekhez minden esetben
gondos mûelemzés is társul.

Jó forgatni a kötetet. Lapozgatni, kedvet, erõt meríte-
ni a módszerek kipróbálásához, s nem utolsósorban to-
vább gondolkodni a vizuális nevelés területét érintõ
gyermeki motiváció erõsítésének, fenntartásának le-
hetõségeirõl.

Pajorné Kugelbauer Ida (2015): Vizuális nevelés a
Waldorf-iskolában. A rajzi képességek fejlõdése és fejlesztése
egy longitudinális vizsgálat tükrében. Takács Etel Pedagógi-
ai Alapítvány. TEPA könyvek. ELTE Eötvös Kiadó, Buda-
pest

Irodalom
Barkóczy Ilona–Pléh Csaba (1977): Kodály zenei nevelé-

si módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. Bács megyei
Lapkiadó Vállalat.

DICE Konzorcium (2010): DICE – a kocka el van vet-
ve; Kutatási eredmények és ajánlások a tanítási színház és
dráma alkalmazásával kapcsolatban. A drámapedagógia ha-
tása a lisszaboni kulcskompetenciákra. http://www.dra-
manetwork.eu/file/DICE_kutatasi_eredmenyek.pdf

Jegyzetek
1 A magyar közoktatás eredményességérõl rendelkezésünkre álló

adatok szintetizált, értelmezõ bemutatása megtalálható a Csapó
Benõ által szerkesztett Mérlegen a magyar iskola címmû kötetben
(Nemzeti Tankönyvkiadó 2012., honlapunk könyvtárából elérhe-
tõ).

2 Csaknem e kutatással egy idõben a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemen Makai Éva folytatott kutatást (csokorba fonva az „al-
ternatívokat”, benne a Waldorfot is) a zenei nevelést illetõen. A
kutatási jelentés kéziratban maradt, az oktatáspolitikai változások,
a NAT átalakítása, a kerettantervek tartalmának változása kikezd-
te a kutatás aktualitását.

3 Ld. „A 9. kompetencia” címû elemzõ tanulmányomat. Megjelent a
Pécsi Egyetem kiadásában közreadott „A mûvészeti neveléstõl a
gyermekkultúráig” címû gyûjteményes kötetben 2013-ban.

4 Vö. Csõregh Éva (1991): Rajzoktatásunk története. Eidos füzetek
5. MROE

5 Ld. Kárpáti Andrea: A Clark rajzi képességteszt, In: Farkas András
(szerk.) Mûvészetpedagógia II., Nemzeti Tankönyvkiadó 1977.
(Honlapunk könyvtárában megtalálható).
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Kulturális kontextus
Az olvasás több ezer éves kultúrtechnika. Az ókortól

kezdve minden emberi közösségre jellemzõ, hogy szim-
bólumokkal jelölték a környezet objektumait és gondo-
lataik szubjektumait. Bármi volt is a célja ezeknek a je-
leknek, információhordozó egységgé váltak, akár az utó-
kornak is. Az utókor feladata: olvasni a jeleket.

A tudás felhalmozódásának hatásos lehetõsége a „ma-
radandó jel”. Az írott kultúra, szemben az orálissal: eg-
zakt. A népköltészetnek pont a lényege a „szájról szájra”
adott információ, melyben mindenki hozzáköltötte saját
elképzeléseit. Azonban az írásbeliség nagymértékben
megõrzi a szerzõ saját elképzeléseit. Az értelmezések nem
kerülnek bele, ahogy az orális kultúrában ez elkerülhe-
tetlen volt. Az információ generációkon keresztül marad
fenn eredeti formájában.

A szó konzerválható. Szókonzerveket hozunk létre,
amikor írunk. Ám, ahogyan a konzervhez szükséges egy
konzervnyitó, hogy elérhetõvé váljon a táplálék, ugyan-
úgy szükséges a tudásra éhes emberiségnek is a technika
a szókonzerv felnyitásához. Ez a technika pedig nem más,
mint az olvasás.

Mondják, a Gutenberg-galaxis halott. A nyomtatott
média uralta sok száz éves információs kultúra véget ért.

A primér információforrás ma már nem a nyomtatott
médiáé, hanem az elektronikus világé: a digitális-gala-
xisé.

Noha jelentõs területet foglalt el az írásbeliségtõl az
audiovizuális információ, kulturális fundamentumunk
mai napig az írott szó. Az olvasás praxiája a 21. századi lé-
tezéshez is elkerülhetetlenül szükséges.

Az információcsere alapja tehát ugyanaz marad: az ol-
vasás. Hiszen a televízió számtalanszor oszt meg informá-
ciót írott formában, a telefon használatához ismerni kell
a betûk-számok rendszerét, sõt, századunk legnagyobb
vívmánya, az internet sem manipulálható olvasási kész-
ség nélkül. A világ nem hagy fel sem az olvasás, sem az
írás mûveletével. Csak megváltoztatja a rítus környeze-
tét. Sokkal több „szó hangzik el” képernyõk, hangszórók
elõtt, mint a papírok, könyvek fölött. Ha a digitális-gala-
xis le is váltaná a Gutenberg-galaxist, az információ-
áramlás technikájára, azaz az olvasás (és persze az írás)
praxiájára akkor is szükség lenne.

A közoktatás egyik elemi fontosságú feladata tehát to-
vábbra is az írásbeliség kialakítása marad. A helyzet azon-
ban megkívánja, hogy változások következzenek be az
olvasás-írás tanításában, hogy a pedagógiai folyamatok
jobban alkalmazkodhassanak a korhoz, melyben élünk.
Egy olyan innovációt, a Mesezene módszert szeretnénk
bemutatni, mely az olvasástanításban paradigmaváltó
törekvéseként a motiváció oldaláról közelíti a témát, és
próbálja a 21. századra hangolni a gyermekek elsõ men-
tális „kalandját” az iskola világában.

Kottmayerné Bálint Enikõ–Szûcs Antal Mór

„A fejlõdés azokon a területeken a leggyorsabb, amit örömmel és kitartóan végez a
gyermek, ahol maga a tevékenység jelenti a jutalomforrást. Játszik, és közben fejlõdik,
tehát nem fejlesztésnek, nem tanulásnak éli meg a tevékenységet, hanem játéknak.”
Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva elõzõ lapszámunkban a matematikatanítás

kapcsán megfogalmazott gondolatai természetesen az olvasástanításra is érvényesek. Régóta lé-
teznek olyan programok, melyek a gyerekek természetes érdeklõdésére és az érzékszervek minél
szélesebb körének bevonására építve eredményre vezetnek a hátránnyal induló gyerekek olvasás-
tanításában is. Például a Waldorf olvasástanítási metódusának alapja, hogy a megtanulandó
hangok és betûk mesékbõl, képekbõl, rajzokból bomlanak ki. Kiemelt célként jelenik meg a prog-
ramban, hogy a gyerekek megérezzék: „a betûk nem csupán megtanulandó absztrakt jelek, hanem
a világunk részei, amelyekben a gyerekek, a betûk és a világ összetartoznak”*. (A módszer részletes
leírása megtalálható a www.tanitonline.hu Feladatbankjában, az 1-2. évf. módszertani leírásai
között.) Alábbi írásunkban egy olyan programot mutatunk be, mely hasonló megfontolásokból a
Meixner-módszert alapul véve egészül ki az elsajátítási motivációt erõsítõ elemekkel. (A szerk.)

Mesezenével az élményszintû 
olvasástanulásért 1. rész

* Bakonyi Katalin-Kulcsár Gábor: Írással kezdõdõ program III., Szöveg-
értés-szövegalkotás kompetenciaalapú programcsomag, Sulinova 2006.

KottmayernØ.qxd  2015.09.22.  9:18  Page 13



14

A mesezene módszer lényege
Kétmodulos rendszer: olvasás 
elõkészítéséhez, a betûk megtanításához

Az impulzív, információktól roskatag 21. század olva-
sástanítását nem a technikai vívmányok (laptopok,
tabletek, mobiltelefonok stb.) integrálásával akarja vé-
gezni. Pont ellenkezõleg. A gyerekeket régi technikák
bevetésével szeretné motiválni és fejleszteni/tanítani.
Mesével és zenével: speciálisan megírt Mesefolyammal
és a zenét sajátosan értelmezõ Zenezörejes elemekkel.

A módszer mindehhez egy kétmodulos eljárást bizto-
sít, melyek az óvodai nagycsoportok számára az olvasás
elõkészítéséhez, az általános iskola elsõ osztályában pe-
dig az olvasástanulási motivációhoz használhatók. Az
óvodai verzió önálló metódus, mely a magyar artikuláci-
ós bázis bizonyos hangjaira történõ érzékenyítéssel fej-
leszti a gyermekekben az olvasás elsajátításához nélkü-
lözhetetlen fonológiai tudatosságot. Az iskolai verzió je-
len pillanatban a Meixner-módszer köré épülõ, azt me-
todikailag is támogató motivációs rátét. A 2015/16-os
tanévben kezdõdik meg a Mesezene módszer adaptáció-
ja az OFI által kiadott kísérleti tankönyvre.

Mindkét modul mesefolyama, mely a rendszer vázát biz-
tosítja, közös szereplõgárdával rendelkezik. Izgalmas, aktív
zenei élmények, mozgásos játékok tarkítják a gyerekek
kognitív tréningjét. A két modul egymástól függetlenül
használható, ám egymásra épülésük esetén érzelmi bizton-
ságot nyújthat az intézményváltásban lévõ gyerekeknek.

A Mesezene olvasáselõkészítõ, diszlexiaprevenciós
egysége a nagycsoportos óvodás gyerekek és a velük fog-
lalkozó szakemberek (óvónõk, logopédusok, fejlesztõpe-
dagógusok) számára összeállított eljárás. Fókuszában a
fonológiai tudatosság fejlesztése áll, mely a késõbbi sike-
res iskolakezdést segíti elõ. Az egész éves foglalkozásrend-
szer érzékenyíti az óvodásgyerekeket a beszédhangokra,
kiépíti a beszédhang- beszédmotoros tevékenység- és vi-
zuális objektum kapcsolati rendszert, mely az olvasáshoz
szükséges és elengedhetetlen képesség, valamint kiala-
kítja a gyerekekben a két vizuális jel egységben szemlélé-
sét, amely az összeolvasás lényegi mentális mozzanata.

Az általános iskolai modul pedig lehetõséget ad arra,
hogy az elsõs gyerekek mesével, mesékbe integrált zene-
zörejjel tanulhassák meg a betûket. A Mesezene módszer
élménypedagógia, melynek alkalmazása során emocio-
nális híd épül a gyerekek és a betûk közé, melyen halad-
va játékká, élménnyé válik a betûtanulás. A betûket em-
beri tulajdonsággal rendelkezõ szerethetõ hõsök jelení-
tik meg: Sihu Huba, Bubo Réka, Moto Rozi, Au Tóni. 

Cikkünkben a Mesezene módszer iskolai modulját sze-
retnénk részletesebben ismertetni.

Az elsõ alappillér: Mesefolyam
Betûtanításkor a hangokat megidézõ hívóképek a Me-

sezene módszerben hívómesékké alakulnak, melyeknek
fõszereplõi a mássalhangzók esetében a Hangok Erdejé-
ben lakó játékok, magánhangzók esetében pedig a Han-
gok Erdejében élõ lufik. Minden mesének a fõszereplõje
hozza el az új betût. A mássalhangzókat megjelenítõ sze-
replõk harmonizálnak a Meixner-módszer hívóképeivel,

azonban személyes formá-
ban, hiszen történetbe
ágyazva, névvel felruház-
va jelennek meg. A kissé
személytelen maci Medve
Ede, a kocsi Au Tóni, a
mozdony Sihu Huba, a ku-
tya Vau Vali… Minden
szereplõ vezeték- és ke-
resztnevet kapott, ugyan-
úgy, mint az emberek is.

Így a hívókép–betû–hang–beszédmotoros jelenség mellé
egy emberi tulajdonságokat hordozó karakter is becsat-
lakozik az asszociációba.

A betûmesék figuráinak neve sugallja a megtanulan-
dó hangot/betût. A karakterek a gyerekek betûtanulási
folyamatát vagy alliterációval (pl.: Vau Vali – v, Bubo
Réka -b), vagy logikus következtetéssel (Lágy Szellõ – f,
Meleg Lehelet – h) segítik.

A mesék azonos struktúrával rendelkeznek. A rövid
tartalom végére a konfliktus úgy oldódik fel, hogy a me-
se fõhõse iskolába vágyakozik. Vau Vali például nagyon
kíváncsi a világra. Mindig többet szeretne megtudni ró-
la, mint amennyit egy-egy séta alkalmával felfedezhet
belõle. Ezért egyszer elszökik. Nagy viharba kerül, és nem
talál haza. Amikor végül a gazdái rátalálnak, elhatároz-
zák, hogy Valit beíratják a Játékiskolába. 

Vagy például Moto Rozi, a sebességõrült, ám jószívû
kismotor, aki logopédus szeretne lenni. Segíteni akar
azoknak a gyerekeknek, akik nehezen ejtik ki a hangját.
Sihu Hubától megtudja, ahhoz, hogy logopédus lehes-
sen, egyetemre kell majd járnia. De jaaj, hisz még iskolá-
ba se jár! Gyorsan beiratkozik hát õ is a Játékiskolába. 

A mesehõsök a szó valódi értelmében is megérkeznek
az osztályterembe. Ennek a mozzanatnak hangsúlyt
adunk, és a szereplõk valódi, fizikai megjelenésükkel te-
szik teljessé az élményt. A tanítók szemfülesek, óra elõtt
okosan kicsempészik az adott hívóképet/plüssfigurát,
amely a mese megfelelõ pillanatában „valóban bekopog”,
majd a gyerekek legnagyobb örömére be is lép az osztály-
terembe. Magával hozza a hangját, a kis elsõsök pedig íz-
lelgetik, mondogatják, a fõhõs társsá fogadásával meg-
szeretik, végül segítségükkel a hozzá tartozó betût is meg-
ismerik. A fõhõs megérkezése az osztály életében olyan
izgalmas, várva várt közösségi élmény, mely a szeretet ér-
zelmi burkába csomagolja a hangot és a betût.

A mesezenés mesefolyam, mint rendszer, hasonlít az
ókori mitológiákra, ahol számos karakter jelenik meg az
egyes mítoszokban. Valaki az egyikben játszik kulcssze-
repet, valaki a másikban fõbb szereplõ. A mesefolyam is
hasonlóképpen épül fel. S mivel laza láncon kapcsolód-
nak egymáshoz a mesék, egyfajta folytonosságérzetet is
adnak a gyermekeknek. Mindig nagy öröm számukra,
amikor valamelyik betûmese fõhõse egy másik történet-
ben mellékszereplõként visszatér.

Vau Vali például, akibõl szorgalmas iskolás lett, töb-
bek között a „ny” betû meséjében tér vissza, melynek fõ-
hõse Nyau Cili. Nyau Cili a legidegesítõbb, leghango-
sabb, legutálatosabb lény a földön, mert soha nem hagy-
ja Valit nyugodtan tanulni. Persze Vau Vali, az iskolában
igencsak megokosodott stratéga, a mese végére rábeszé-
li Nyau Cilit is arra, hogy iratkozzon be a Játékiskolába.

Lágy Szellõ
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Ott meg tudja tanulni, ho-
gyan legyen tekintettel
másokra. S láss csodát, mi-
óta mindketten iskolások,
Vali és Cili igaz barátokká
váltak. 

A magánhangzók köz-
vetítése a Mesezenén be-
lül arckifejezéssel, ajakál-
lással rendelkezõ lufikkal
történik. Különlegessé-
gük abban rejlik, hogy emberi érzelmeket közvetítenek,
melyeket a gyermek könnyen fordíthat át a sajátjává. 

A „Lufimesék” esetében is egymással összefüggõ mese-
folyamról van szó, melyekben (a mássalhangzókhoz ha-
sonlóan) egy-egy mesehõs, azaz színes lufi segíti a gyerme-
ket a számára még az iskolakezdéskor is absztrakt folya-
matban, a hangok percepciójában. Lehetõség adódik álta-
luk, hogy kalandos, humoros, elgondolkodtató története-
ken keresztül ismerkedjenek meg a magánhangzókkal.

A Mesezene dramaturgiája szerint a színes lufik is a
Hangok Erdejében, méghozzá Lufilakban éldegélnek.
Egy idõ után azonban elkezdenek unatkozni. Elhatároz-
zák hát, hogy világot látni indulnak. Mivel a levegõn kí-
vül fejecskéjükben semmi más nincs, tanulni akarnak.

A színes lufik hazatértükkor elmesélik társaiknak, mit
tapasztaltak, mit tanultak a világban. Zöld Lufi például
egy kutyájára mérges kisfiú által megtapasztalja, milyen
érzés a harag, a düh, melynek hangja az „û”. Piros Lufi
Márti néni lakásában látott vicces tárgyakat látva megéli
milyen a kacagás, nevetés érzése, melynek hangja az „í”.

Csodálatos módon azonban minden, az osztályterem-
be visszaérkezõ Lufinak már arca is van, mely hûen tükrö-
zi az adott érzelmet, melyet a világban megtanult, s amely
egyben személyiséggel ruházza fel õt. Arcukon hangsú-
lyos az ajakállás, amely a vokális artikuláció idézi fel.

A második alappillér: Zenezörej
A mesehallgatás a gyerekek belsõ képalkotó mecha-

nizmusát segíti elõ. Olvasáskor is ezt a mentális képessé-
get alkalmazzák. A mesébe ékelt úgynevezett zenezörej
szintén ezt a jelenséget hivatott trenírozni. Zenezörej
bármilyen hangeffektus, amely figyelemfelkeltõ, belsõ
képalkotó mechanizmust segítõ és katartikus hatású.

Mesébe ékelt zenezörej esetében a gyerekek olyan
hangi impulzust hallanak, amely (1) felkelti a figyelmü-
ket, (2) a mese aktuális eseményét kihangsúlyozza, (3)
katartikus hatású lehet. 

Integrálható a mesék folyamatába az a robaj, puffanás,
csettintés, kiáltás, suhogás, nyekkenés, klikkenés, csen-
dülés, zendülés, csattanás, pattanás, nyikorgás, kaffogás,
suttogás, tapsolás, dobbantás, koppantás, zuhanás, do-
bogás, zihálás, koccanás, amely gazdagabbá, élménysze-
rûvé, élõvé teszi a mesélést. Ezeket a kísérõ hangeffek-
teket könnyedén, egyszerû segédeszközök igénybevéte-
lével lehet megjeleníteni. Hangszerekkel: csörgõkkel, sí-
pokkal, kisdobokkal. Vagy a fizikai világ kínálta lehetõ-
ségekkel: bögre, kanál, gyufaskatulya, dísztárgyak, ter-
mések vagy a testünk mind rendelkezésre állnak. A me-
sében megjelenõ zenezörejes elemekre épül fel a történet
további feldolgozását szolgáló zörejkórus. Mind a vokáli-

sok, mind a konszonánsok meséi további életteret kap-
nak az ún. Továbbélés során. Didaktikai célok megvaló-
sítására, a monotónia oldására és pihentetésre alkalmaz-
hatók a zenezörejes elemekbõl létrehozott zörejkórusok
és mozgásos zörejkórusok, melyekkel visszavihetõ a gyer-
mek a betûmesébe: annak egy-egy részét újraélve, vagy a
mesét továbbgondolva. 

A zörejkórus nem elõre megírt zenemû, amit el lehet
rontani, ahol hamis hangot lehet énekelni, játszani, ha-
nem egy íratlan, absztrakt zenei improvizáció, ahol sza-
badon mozoghat az ember képzelõereje. A gyermek meg-
kapja a szabadság és az énmegvalósítás élményét is. Hi-
szen Õ kelt zajokat, és úgy, ahogyan Õ akarja.

A hagyományos oktatás folyamata alapvetõen pasz-
szivitásra épít, miközben magas szintû mentális kon-
centrációt igényel a tanulóktól. Ez a hét év körüli gye-
rekek esetében gyakorlatilag ellentétes az életkori sa-
játosságaikból fakadó igényükkel. Aktivitásra vágy-
nak, mozgásra, kiáltásra, kurjantásra, ricsajra, morajlás-
ra. Nem véletlen, hogy pont ezek a jelek bukkannak elõ
a „rossz” magaviseletû osztályokban. Izegnek-mozognak
a padban, sziszegnek, sustorognak. Igen, mert elemi
szükségletük az aktivitás. A vokális és a „hangszeres”
zörejkórus lehetõséget ad arra, hogy a gyermek „kizenél-
je” magából a benne felhalmozódott feszültséget. 

Nemcsak azt a feszültséget, amit a kötelezõ csöndben
és nyugton maradás kelt, hanem azt is, amit a mai, sokfé-
le frusztrációt hordozó világ ébreszt bennük. Miközben a
gyerekek átélik a zenélés õsi, ösztönös élményét, érde-
mes megfigyelni reakcióikat: ki a leghangosabb, kinek
mennyire ösztönös a mozgása, ki tud leginkább megfe-
ledkezni magáról és a zenébe képzelni magát. A jó észre-
vételek információt adnak a csoportdinamikáról, a pe-
remgyerekekrõl, és azokról a gyerekekrõl, akiknek na-
gyon hiányzik élettani szükségletük: a mozgás**. A taní-
tás ideje alatt szükséges, hogy rend legyen az osztályte-
remben. A zörejkórus csak látszólag függeszti fel ezt az ál-
lapotot. Végig a pedagógus irányítása alapján dolgoznak
a gyerekek, miközben egy kicsit mégis sikerül a korábbi
rendszert mozgással, zenével megtörni.

A zörejkórus, mint közösségi tevékenység, a valahova
tartozás élményét is kiépítheti a gyerekekben. Aktívan
mûködõ kollektív individuum élményét tapasztalhatják
meg. A társas kooperáció pedig csúcsélménye lehet az
együttléteknek. A zenélés nemcsak a kollektív élmény
miatt jelenik meg szorongásoldó effektusként, hanem
szabad keretei miatt is. Megkötések nélkül mûködik,
nem lehet elrontani, nem lehet hibázni.

A zenezörejes továbbélés által lehetõvé válik, hogy a
mesezenés gyerekek lelkét az óra elejétõl az óra végéig, a
tanév elejétõl a tanév végéig ugyanannak a mesefolyam-
nak az oltalmazó biztonsága vegye körül. Emellett ott
van a mesefolyam konstanciája. A biztos tudat, hogy a
meseszövet, a meseszereplõk jelen vannak az idõ minden
pillanatában: az olvasásórán, szünetben, matematika-
órán, és talán még iskola után is.

A Tanító novemberi számában a Mesezene módszer
egyik hangsúlyos elemét, a magánhangzók tanítását mu-
tatjuk be részletesen.

** A zene és mozgás témában ajánljuk Kokas Klára filmjét a
www.tanitonlina oldal Filmtárában.

Nyau Cili
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A hangsúly szerepe
Miért van kiemelt szerepe a fejezetcímben kiemelt

hangzósajátosságnak, s miért oly nehéz helyes használata?
Az írásbeli szövegekben a helyes hangsúlyozásra nézve

a szórend nyújtja a legfõbb segítséget. A mondatzáró írás-
jelek közül a felkiáltó- és a kérdõjel kétségtelenül utal a
nagyobb nyomatékra, ám a szükséges hangsúly helyes al-
kalmazását nem jelzi pontosan. Bár a helyes hanglejtést
a fentieken kívül több nyelvi elem is segíti (pontosvesz-
szõ, vesszõ, pont), ám e nyelvi jelek értelmezése, élõszó-
beli megjelenítése, a mondandó kifejezése a beszélõ fel-
adata és felelõssége, hiszen abban az esetben, ha a tolmá-
csolandó mondatokat a beszélõ, a szöveget felolvasó nem
értelmi és érzelmi tartalmuknak megfelelõ hangsúllyal és
hanglejtéssel ejti ki, olvassa fel, akkor e hibák következ-
ményeként zavar áll be a szövegjelentés, a nyelvtani szer-
kezet, valamint a hangsúlyozás és a hanglejtés egységé-
ben.

A hangsúly beszédbeli szerepe és jelentõsége
Gondolatainkat és érzelmeinket a beszédhelyzetek je-

lentõs hányadában mondatokban fejezzük ki. Így fejez-
zük ki most e nyelvi fogalom lényegét, bár tudott, hogy a
mondat a teljes szövegtesten belül csak relatív egység.

Szóbeli megnyilatkozásainkkor élhetünk egyetlen szó-
ból álló vagy több szót tartalmazó mondattal egyaránt. 

Ha mondanivalónkat egyetlen szavas mondattal fe-
jezzük ki: pl.’Dörög!’, akkor a szó elsõ szótagja a hangsú-
lyos. Egy több szótagú, egy szóból álló mondat elsõ szó-
tagja – akár egyszerû, akár összetett a szó – m i n d e n
esetben hangsúlyos: ’Énekelnek.’; Mi lesz ebbõl a meg-
munkált fából? – ’Asztallap.’

A beszédbõl, beszédkörnyezetbõl k i r a g a d o t t egy-
szerû és összetett szavak elsõ szótagja szintén mindig
hangsúlyos: robog, ’tizenkettedik. E nyelvi szabály és gya-
korlat abból adódik, hogy a szavak elsõsorban mondat-

ban helyezkednek el, ott kapják hangsúlyukat. A szó 3.
és 5. szótagja, valamint a páratlan sorszámú szótagok már
csak úgynevezett mellékhangsúlyt kapnak: huszonötö-
dik, emlékkönyv.

Hangsúlyozásbeli hibának minõsül, ha a beszélõ
a) – kellõ nyelvi-tartalmi indok nélkül – egy összetett

szó m á s o d i k elemének kezdõ szótagját hangsúlyozza:
bazaltkõbõl, tizenhét. Helyesen: bazaltkõbõl, tizenhét.

b) – kellõ nyelvi-tartalmi indok nélkül – egy összetett
szó m i n d k é t tagjának e l s õ szótagját hangsúlyozza:
Ázsia-szerte, tizenötödik;

c) a felsõfokú melléknév -leg elõtagját hangsúlytala-
nul ejti, az utána következõ szótagot viszont – helytele-
nül – hangsúlyozza: legszebbik, legfényesebb. Helyesen:
legszebbik, legfényesebb;

d) az igekötõs ige (igekötõ + ige) igei tagjának elsõ
szótagját hangsúlyozza: megérkezett, meglátogat. Helye-
sen: megérkezett, meglátogat. E hangsúlyozási hiba olyan
esetekben kiváltképp szembeötlõ, amelyekben az igekö-
tõs igét nem ellenpontozzák egy másik igekötõs ige igei
részének jelentésével, vagyis az oly szükséges értelmi
szembeállítás elmarad: ’Nem elvitte, hanem elkérte.’

Ha alaposan tanulmányozzuk a több szóból álló mon-
datok szavainak hangsúlyviszonyait, akkor azt tapasztal-
hatjuk, hogy egy szó hangsúlyos e l s õ szótagját egy vagy
több hangsúlytalan szótag, esetenként egy vagy több hang-
súlytalan szó követ. A hangsúlyos szótagtól a következõ
hangsúlyos szótagig terjedõ nyelvi egységet s z a k a s z nak
nevezzük. A hangsúly minden nyelvi esetben és helyzetben a
szakasz e l s õ szótagjára esik. Egy mondat egy vagy több
szakaszból áll: ’Reggeli után beszélgettünk.’ › 2 szakasz-
ból álló mondat. Az egyes mondatszakaszok értelemsze-
rûen eltérõ szótagszámúak, azonban egy szakaszban hét-
nyolc szótagnál általában nincs több. Hangsúlyozás
szempontjából nyomatékos és nyomatéktalan mondato-
kat tart számon a szakirodalom. Az elõbbi mondattípus
jellemzõje, hogy benne: tartalmában fontos, esetenként
új cselekményt, történést, mozzanatot kifejezõ szó kap
kiemelt helyet, olyan, melynek jelentésére, tartalmára az

D. Kenedli Eszter

A Tanító korábbi lapszámaiban anyanyelvünknek egy-egy, leíró nyelvtani szempontból
ugyan különálló, ám a komplex anyanyelvi nevelés szemszögébõl nézve egymással szo-
ros kapcsolatban lévõ, egymással összefonódó fejlesztésterületeirõl, -módjairól szól-
tunk. Létezik azonban a nyelvnek, Kodály Zoltán szavait idézve: „betûvel le nem írható,
csak füllel hallható része”1; azoknak a zenei elemeknek az összessége, melyek az írás je-
leivel nem rögzíthetõk – kiváltképp: a hangsúly és a hanglejtés. Mostani írásunkban e két
hangtani sajátosság közül az elsõre irányítjuk tisztelt olvasóink figyelmét.

Anyanyelvi figyelõ
Anyanyelvünk zenéje
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adott mondat valamennyi szakaszánál kiemeltebb hang-
súllyal hívja fel a beszélõ a hallgató(ság) figyelmét. A
nyomatéktalan mondat higgadt stílusban közöl tényeket,
megállapításokat: részlet(ek) hangsúlyozása vagy bármi
formában történõ kiemelése nélkül. Összetett monda-
tokban mindkét mondattípus elõfordul, tartalmukban
legtöbbször egymást kiegészítve. A magyar nyelvben a
nyomatékos mondatokban a szórend a f õ h a n g s ú l y
szolgálatában áll, és éppen a helyes fõhangsúly érvénye-
síthetõsége céljából változik a mondat szórendje, s ez a
magyar mondatok gyakorlatban jól ismert szabad szó-
rendjének a nyelvi alapja és lényege. (Lásd még: D.
Kenedli Eszter: A magyar nyelv szórendi szabályairól,
Tanító, 2015. 1.)

Hangsúlyos? Hangsúlytalan?
Összefoglalva azt mondhatjuk: mindenfajta szó lehet épp-

úgy hangsúlyos, mint hangsúlytalan, ha a jelentéstartalom
és/vagy a hangsúlyviszonyok azt kívánják. A teljesség igé-
nye nélkül számba vett, alább bemutatandó példák en-
nek alátámasztását szolgálják.

Hangsúlyos:
– a páros kötõszók pl.: mind – mind: ’Mind az alma,

mind a körte: gyümölcs’; ha – ha: ’Ha elõbb jössz, ha ké-
sõbb, megvárlak’; akár – akár: ’Akár kéri, akár nem, oda-
adjuk’

– a határozott névelõ – érzelmileg telített beszédben
pl.: De a kutyafáját!

– a személyes névmás – hangsúlyos, kiemelt helyzet-
ben pl.: „Holnap fehérebb én leszek, én”2

– a ’nem’ tagadószó – a tagadó kérdõ mondatok egyes
eseteiben pl.: ’Hát nem te kérdezted?’

Megjegyzés: abban az esetben hangsúlytalan a ’nem’
tagadószó, ha saját szakaszán belül valamely fõhangsú-
lyos szó közvetlenül megelõzi. Pl.: ’Senki nem tud olyan
jóízûen nevetni, mint ez a kislány.’

– a határozott névelõ – a nyomatékos egyedítés kifeje-
zésére pl.: ’Ez lenne hát az igazság?!’

– a névutó – kettõs névutós szerkezetekben pl.: ’E he-
lyett a könyv helyett egy másikat kérnék’

– a teljes személynév kimondásakor a családnév
Megjegyzés: Igen gyakori hiba az utónév hangsúlyozá-

sa. A családnév nyelvi szempontból jelzõ: hangsúlyos szó
(Horváth Péter). Társadalmi szempontból a családnév
megkülönböztetõ szerepû (Horváth Péter [és nem] Nagy
Péter).

Hangsúlytalan:
• az e g y e s kötõszók általában hangsúlytalanok (és,

meg, de, vagy);
• az igekötõ + ige szórendû igekötõs igék igéje (meg-

látta, elkérte).

Jegyzetek
1 Gál Zsuzsa idézi Kodály szavait (Gál Zsuzsa: Kodály Zoltán, Zene-

mûkiadó, Budapest, 1972, 21. o.).
2 Ady Endre: A Gare de l’Esten (részlet) – Hét évszázad magyar ver-

sei II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (585. o.); (kieme-
lések tõlem: D. K. E.).

! ! !

D_Kenedli_Anyanyelvi.qxd  2015.09.23.  11:07  Page 17



18

1. Indul a rádumálás
Manapság a rádumálás korát éljük. Reklámnak is ne-

vezhetjük, ha jobban tetszik, de egy biztos: mindenfelõl
elárasztanak a jobbnál jobb ajánlatok. Erre épül egész vi-
lágunk, és ezt nyilván a gyerekek is jól látják.

Érdemes indításként kicsit kikérdezni a diákokat, hol
találkoztak efféle jobbnál jobb, kihagyhatatlan javasla-
tokkal. Ki próbálta már meg õket rádumálni személyesen
vagy a médián keresztül, és mire.

– Szerezd be a leghatékonyabb mosóport, és minde-
ned tiszta lesz!

– Tornázz velünk, és minden zsírod elpárolog!
– Végy húst akciósan, autót hitelre, házat kölcsönre!
– Vásárolj mindenbõl jobbat, újabbat, olcsóbbat, töb-

bet!
– Gyûjtsd a pontokat!
– Moss fogat mindig, de csak ezzel a fogkrémmel!
– Utazz utolsó pillanatban, szinte ingyen!
– Szervezd be még öt barátodat, és hallatlan kedvez-

ménnyel kapod termékeinket!
– Meditálj a mi módszerünkkel, és minden gondod el-

illan!

Nos, amire Vörösmarty szeretné rádumálni az embe-
reket, nem más, mint hogy hazájukat szeressék. Vajon
miért van szükség reklámkampányra ebben az ügyben?
Hiszen a haza nem árucikk, amit népszerûsíteni kelle-
ne… Vajon mit láthatott Vörösmarty, ami nem tetszett
neki, aminél szebb, jobb magyarságot képzelt el? Próbál-
junk találgatni! Itt is az lenne a fontos, hogy a diákok
kezdjék szórni az ötleteket!

– Ünnepségen unják magukat az emberek, vagy el se
mennek?

– Vagy elmennek és ünneplés helyett szidják valaki
anyukáját?

– Külföldi ruhákat viselnek I am a crazy girl meg I love
NY felirattal? 

– Külföldi szavakkal beszélnek, úgy mint flessel, kúl
vagy szorika? 

– Külföldi ételeket esznek, tortillát, giroszt vagy piz-
zát?

– Külföldi zenéket hallgatnak, Beyoncét vagy Wizz
Khalifát?

– Külföldre mennek élni abban a reményben, hogy ott
jobban megy majd a soruk?

– Vagy mindezekkel együtt is szeretheti valaki az or-
szágot? És ha igen, hogyan?

Most következik a vers strófáinak felolvasása és ma-
gyarázata. Miképpen akarja rádumálni Vörösmarty a
magyarokat, hogy szorgosabb magyarok legyenek? Ol-
vassunk egy-egy strófát, utána hozzátéve a szabadabb ki-
fejtést, az alábbiak szerint vagy saját szavakkal. Buta pró-
za ez persze, de a szöveg öregedése miatt nem árt kicsit
felfrissíteni a szó szerinti értelmet:

– Legyünk odaadóbb magyarok, mert ide születtünk,
és az emberek többsége ott hal meg, ahová születik. Ha
meg elmegy, viszi magában, magával a hazáját.

– Mert õseink itt éltek, és harccal is megvédték ezt a
földet, ezt tisztelnünk kell. Hátborzongató belegondolni,
hogy esetleg tényleg a talpunk alatti földre folyt ki apáink
apáinak a vére!

Lackfi János A nagy rádumálás
(Rendhagyó ötletek Vörösmarty Mihály
Szózatának tanórai feldolgozásához)

Raffay Zsófia fotója

Parti Nagy Ármin 2. osztályos tanuló rajza
(Budapest, XIII. kerületi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola)
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– Mert nagy királyok, vezérek is küzdöttek azért, hogy
megmaradjon nekünk ez a föld, s rajta mi magunk. 

– Mert amikor elnyomva éltek itt az emberek, a sza-
badságért is hajlandóak voltak megküzdeni.

– Mert az is csoda, hogy törökök, tatárok, mindenféle
megszállások után az ország egyáltalán még létezik.

– Mert borzasztó lenne, ha õseink halála hiába lett
volna, ha mégis eltûnne az ország és a nyelve.

– Mert jönnie kell egy felvirágzó, szép kornak, amikor
mindenki a lehetõ legjobban fog élni.

– Vagy jönnie kell a hatalmas, véres pusztulásnak, és
az összes nép megsiratja a magyarokat, akik olyan jól fo-
ciztak, fõztek és olyan szépek voltak az asszonyaik.

Na, hát ezért kell jobban szolgálni az országot, állítja a
költõ. 

Hogy vajon hogyan? Arról a rádumálós vers hallgat,
de találgatni nem tilos. Nyilván Vörösmarty is azt akarta
elérni, hogy mindenki ott akarjon javítani a dolgokon,
ahol éppen él. 

Megpróbálhatunk udvariaskodni, kedveskedni, nem
szemetelni, önkénteskedni és így tovább. És akkor talán
Vörösmarty szándéka szerint is kicsit élhetõbb orszá-
gunk lesz, könnyebb lesz egymást elviselni. A legfonto-
sabb, hogy hallgassuk meg a diákokat arról, mikor érzik,
hogy nem jó így, s mit tennének õk, hogy kicsit jobb le-
gyen…

2. Életrajzi rap
Az életrajztanulás unalmas és hasznos dolog. Kérjünk

meg egy lelkes diákot (nem biztos, hogy a legjobb magya-
ros fog felpattanni erre a feladatra), hogy a mobilján
nyomjon be egy jó kis rap-alapot. Ha nincs más, íme egy
link a sok közül. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOEPDJ0igwg
&list=PL3E92A771D2D8AB39

Az alább következõ életrajzi rapet próbáljuk a osztály-
lyal együtt „lenyomni” erre a ritmusra. Nem baj, ha ki-
esünk a lüktetésbõl, próbáljuk újra, játsszuk újra, neves-
sünk, süljünk bele, állítsuk meg, indítsuk újra, kérjük a
jól rapelõk segítségét! Kiválaszthatunk egy helyi rap-
királyt is, aki elõre mondja nekünk a sorokat, mi pedig is-
mételjük el vele. 

Könnyen lehet, hogy ez az osztály az érettségin fejben
pörgeti majd a száraz adatokból lett mondókát. Az órák
kezdõdhetnek vagy végzõdhetnek is életrajz-rapeléssel,
választhatnak a diákok, melyik szöveg legyen soros. Bá-
torság, az se tragédia, ha a diákok maguk is elõállnak egy-
egy hasonló szöveggel… Emlékeztetõül: a rejtélyes RAP
megnevezés annyit tesz, mint Rythm and Poetry vagyis
Ritmus és Vers. Van kifogás bármelyik ellen a kettõ kö-
zül?

Vörösmarty születését, ugye, megjegyzed szépen?
Pont ezernyolcszáz, ez a mázli!
Éppen Kápolnásnyéken!
Ügyvédnek tanult, majd eposzt írt, ez a Zalán futása,
ettõl lett õ országosan a romantika nagy ásza.

Refrén:
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, 
ki a nagy király?
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tutira 
Vörösmarty Mihály!

Több lapot is szerkesztett: Athaeneum meg Koszorú,
de szerelemben pattintották, 
s ez egy csöppet szomorú.
Tanítványa volt a lányzó, a neve Perczel Etelka,
de nem gerjedt, úgy látszik, a menõ verses vakerra.

Refrén:
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, 
ki a nagy király?
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tutira 
Vörösmarty Mihály!

Mihály egyik elsõ tagja lett az Akadémiának,
az õ darabjával nyitották a Nemzeti Színházat,
Negyvennyolcban képviselõ, a labanc ellen küzdve,
vicces színpadi tündérmeséje a Csongor és Tünde.

Refrén:
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, 
ki a nagy király?
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tutira 
Vörösmarty Mihály!

Ezernyolcszázharminchatos a Szózat, 
ne vedd kamura,
boldogan élt feleségével, aki Csajághy Laura.
Temetése tömegtüntetés, 
minden Habsburg ledöbben,
vésd agyadba, mikor halt meg: 
ezernyolcszázötvenötben.

Refrén:
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, 
ki a nagy király?
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tutira 
Vörösmarty Mihály!

3. Dalol a vers
A Szózat könnyen énekelhetõ, ám nemcsak Egressy

Béni jól ismert dallamára, mellyel három évvel a vers ke-
letkezése után, 1839-ben vezényelte elõször Erkel Fe-
renc. A közismert Gyertyafény-keringõ ritmusára is
pompásan rásimul. Próbáljuk csak meg! Ennek szövege-
zett változatát régi ballagási dalként tartjuk számon:

Ó gondolj, gondolj néha rám,
a sors bármerre hajt.
emlékül küldöm, kedvesem,
a régi-régi dalt.

Elénekelhetjük azonban a Tavaszi szél vizet áraszt nó-
tájára, itt-ott a prozódia nem tökéletes ugyan (ez a ma-
gyar népdalok esetében is így van sokszor), de a szótag-
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szám szépen passzol, egy kalandot megér. Így sokkal in-
kább érzékelhetõvé válik az, amiben a költészet gon-
dolkodott, részben még a romantika korában is, ám sok-
szor mind a mai napig. Szövegek és dallamok keringe-
nek a levegõben, olykor elválnak, máskor újra találkoz-
nak, formálódnak, formálják egymást. Ugorjunk bele
mi is ebbe a játékba, és keressünk pár régi slágert, me-
lyeknek ritmusára a szöveg bátran átpofozható. Az
okostelefonos gyermekek készséggel segítenek megta-
lálni a dallamot. Vegyük csak a népszerû Most múlik
pontosant:

Hazádnak rendesen
Légy híve, ó, magyar!
bölcsõd az, sírod is, 
mely ápol csendesen, s eltakar!
Ha hív a nagyvilág,
nincs ott számodra hely,
jó vagy rossz sors alatt
itt élned, halnod kell.

Kalandozhatunk külföldi vizekre is, az irodalomnak
nem kell útlevél, se vízum. Az Abba nevezetes Money,
money, money címû számának refrénje kis átalakítással
épp megfelel:

Haza, haza, haza!
ez a haza!
Élni nincs más hely!
Haza, haza, haza!
hív a haza!
Élned, halnod kell!

Vagy ott a Beatles örökzöldje, a She loves you:

Hazádnak, je, je, je,
Hazádnak, je, je, je,
Hazádnak, je, je, je, je...

Hazádnak híve légy,
rendületlen, ó, magya-a-ar,
ez bölcsõd, sírod is,
amely ápol s eltaka-a-ar.

A játékot lehet „lekeverni”, ha úgy tûnik, fejetlenség
lesz belõle, lehet óra végére tartogatni, oldásnak, de le-
het folytatni is a végtelenségig és tovább, ha a diákok be-
lelendülnek, keresve más dallamokat, átszabva a vers
anyagát új s új kaptafára. Egy a lényeg: forrjon és formá-
lódjon szabadon a zene és a szöveg.

4. Vasutasok, hentesek, 
kocsmárosok, cicák

Ha már egyszer rádumálás, nyugodtan felvonul-
tathatunk egy pár szakembert, akik saját mesterségü-
ket népszerûsítik, afféle pályaválasztási tanácsadás
gyanánt, a Szózat erre kiváltképp alkalmas formájá-
ban.

KALAUZ
Vasútnak rendületlenül
légy híve, ó, utas,
a büfékocsink isteni,
vécénk alul lukas!

HENTES
A húsnak rendületlenül
légy híve, ó, vevõ,
zöldséget a marha eszik,
s a marha ehetõ.

KOCSMÁROS
A bornak rendületlenül
légy híve, ó, ivó,
a víztõl torkod vízköves,
csak mosdani való.

A házi kedvenceket is sorra vehetjük, õmellettük is
gyakran és megszállottan érvel boldog-boldogtalan:

Kutyádnak rendületlenül
légy híve, gazdikám,
halálig engedelmes õ,
hûséges is, lazán.

Cicádnak rendületlenül
légy híve, gazdikám,
oly selymes és hízelkedõ,
kész hercegnõ, az ám!

Elmehetünk retorikai irányba is, megpróbálva a macs-
ka fejével gondolkodni, és az egérfogyasztást propagálni:

Egérnek rendületlenül
légy híve, ó, cicus,
kergetni õt vicces dolog,
és jó olcsó a hús!

Fordíthatunk egyet a dolgon, és nézhetjük ezt a vér-
mes párost az egér felõl:

Cicusnak rendületlenül
légy híve, ó, egér,
úgyis õ lesz a végzeted,
izmos, merész, kövér.

Megpróbálkozhatunk a macska átnevelésével is, a re-
torika nem ismer lehetetlent:

Répának rendületlenül
légy híve, ó, macsek,
a húsevés véres buli,
nem trendi. Rendicsek?

A sor folytatható, megint csak határtalanul. Nem az a
lényeg, hogy az itt szereplõ változatok elhangozzanak,
erre talán csak azért lehet szükség, hogy feloldjuk a me-
revebb hangulathoz szokott gyermekeket. Lényeg a kö-
zös alkotómunka, sebaj, ha a rímek, a szótagszám nem
tökéletesek, kerüljön táblára a közös mû, alakítson rajta
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mindenki, a tanár pedig bátor kézzel, ésszel, szívvel vá-
lasszon az ezer változat közül, és vezényelje a mûhely-
munkát!

5. Egy csepp társadalomkritika
Arany János maga is továbbírta kortársa, Vörösmar-

ty gondolatait, emlékmûvet állítva a haspók magya-
roknak:

Hasadnak rendületlenûl
Légy híve, oh magyar!
Bölcsõdtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivûl
Nincs más, amit mivelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.

Nosza, rajta, mi is keressünk egy-két olyan testrészt,
melyek révén túlzásokba eshetünk, melyek egykönnyen
megszállottá, függõvé, szenvedélyek rabjaivá tesznek:

Szemednek rendületlenûl
légy híve, oh magyar!
Számítógépezz jó sokat,
ha vakság nem zavar!

A kilátásba helyezett hatások tekintetében elmehe-
tünk egészen a falig, akár a cigarettásdobozra nyomta-
tott, rémisztõ feliratok...

Fülednek rendületlenûl
légy híve, oh magyar!
Nyomasd metállal jól teli,
süket leszel hamar.

Izmodnak rendületlenûl
légy híve, oh magyar!
Feszegess a tükör elõtt,
a netre told hamar.

Más modern bálványok felé is kitérhetünk:

Verdádnak rendületlenül 
légy híve, oh magyar!
Elõzgess, nyomjad esztelen,
majd kinyír a kanyar!

Ennél a gyakorlatnál az ésszerû tiltások és korlátozá-
sok vicces formába önthetõek, és a pedagógiai mondani-
való sem ébreszt akkora tiltakozást, mint amekkorával
prózai felvezetés esetén találkozhatunk.

6. Írjunk gyászbeszédet!
A romantika szerette a túlzásokat, a világvége-láto-

másokat, a hatásos égszakadást-földindulást, a kitörõ
vulkánokat, a viharok pusztította városok képét, a ha-

talmas hegyeket és a mindent elsodró tengerhullámo-
kat. 

A vadság kultuszát úgy is érzékeltethetjük a diákok-
kal, ha megkérjük, mondjanak szerintük romantikus és
nem romantikus dolgokat. 

– A cuki pici cica biztos nem lesz nyerõ, az antilopot
elkapó oroszlán igen. 

– A kéklõ lagúna kevés, a süvítõ hóvihar (farkasok-
kal) pompás. 

– A szépen felújított villa nem az igazi, a pókhálós kí-
sértetkastély nagyszerû.

Így megtisztogathatjuk a romantikáról alkotott ké-
pünket, mert ami a köznapi használatban romanti-
kusnak minõsül (gyertyafényes vacsi, álomesküvõ, ér-
zelgõs zenék, rózsaszín Cadillac), az általában csak szen-
timentális vagy egyszerûen ízléstelen.

Különösen hatásos és vad részlet viszont Vörösmarty
versében az a jelenet, amelyben az egész magyar nemze-
tet fogják eltemetni: „S a sírt, hol nemzet sûlyed el, / Né-
pek veszik körûl, / S az ember millióinak / Szemében
gyászköny ûl.” Nem teljesen alaptalan persze az elképze-
lés, hiszen rengeteg nép, ország, állam tûnt már el a süly-
lyesztõben a történelem során, a nagyszabású temetést
azonban elég ütõs elképzelni. Mekkora sírgödör lesz?
Mekkora koporsó? Milyen zene? Hány sírásó? A kérdé-
sekre izgalmas válaszokat kaphatunk a diákoktól.

Írjunk hát gyászbeszédet, amit felolvashatnánk az el-
hunyt magyar nemzet sírjánál. Keressük össze mindazt,
ami számunkra fontos, és sírba szállna vele? Az alább kö-
vetkezõk megint csak támpontok, fantázia-beindító
ötletek. A lényeg egy saját sírbeszéd lenne, melybõl kide-
rül, kinek mit jelent magyarnak lenni manapság…

Gyászoló barátaim!
Vigasztalhatatlanok vagyunk, hiszen olyan nép ha-

gyott itt bennünket, melynek nyelve mindenki más szá-
mára érthetetlen. 

Gyászoljunk sûrûn hulló könnyekkel! 
Mostantól senki nem fõz igazi halászlevet és gulyásle-

vest! 
Senki nem süt és nem eszik kakaós csigát. 
Senki nem mondja, hogy az élet keserû, de az Unicum

keserûbb. 
Senki nem nevezi a Balatont tengernek és a

Kékestetõt Himalájának.
Senki se panaszkodik amiatt, hogy a balsors régen tép.
Senki se mondhatja, hogy a magyar nõk a legszebbek

a világon.
Senki se nyeri meg a Nemzeti Vágtát.
Senki sem szaval Petõfit március 15-én, és senki sem

locsol húsvétkor.
Senki sem vész össze azon, hogy a diós vagy a mákos

bejgli a jobb.
Emléke örökké szívünkben él!

Vigyázat, megrázó gyakorlat következik, az alábbi-
akat már ki-ki saját felelõsségre olvassa el! Ha ugyanis
kicsit merészebbek vagyunk, ha az osztályközösség jól
mûködik, ha nem félünk az esetleg felháborodó szülõk
bosszújától, kellõ elõvigyázatosság után nagyon hasz-
nos, félelemoldó játékra kerülhet sor. 
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Ha cikkünkkel sikerült érvek megfogalmazását inspirálnunk, hogy mit, mi-
ért nem szabad ehhez hasonlatosan vagy egészen másképpen csinálnia, az
már fél siker. A közös nevezõk kereséséhez azonban nem elég: kérjük, osz-
sza meg velünk véleményét is!

NE CSAK OLVASSA, ÉRTÉKELJE CIKKÜNKET 
1 kattintással honlapunkon, vagy fejtse ki szakmai álláspontját

szerkesztõségünknek küldött levélben!

Novemberi témánk a Nemzeti dal lesz. Illusztrációként fekete-fehér gye-
rekrajzokat várunk digitális formátumban október 20-ig a
tanito@sprintkiado címre. Együttmûködésükre feltétlenül számítunk, s
elõre is köszönjük! (A szerk.)

! ! !

Ugyan melyik gyermek nem játszott még el azzal a gon-
dolattal, hogy majd jól meghal bánatában, és akkor aztán
sirathatják õt a hálátlan szülõk, akik életében sosem be-
csülték meg, és még egy nyamvadt nyalókát vagy új
mobiltelót is sajnáltak tõle? Majd vennének õk még
tabletet is, de már nem lesz kinek! Kosztolányi Dezsõ kis-
gyermekhõse viszi végletekig ezt a képzelgést angyalian
az Én öngyilkos leszek… kezdetû versben. 

Nos, ha már megvolt a nemzethalál-vízió, akár saját
gyászbeszédét is megírhatja ki-ki, megszelídítve az isme-
retlentõl való rettegést, egyszersmind minden eddiginél
élesebb szemszögbõl véve szemügyre önmagát. E korosz-
tály gyermekei tévéképernyõn, híradóban, számítógé-
pen sokkal nyersebben, szériában találkoznak a halállal,
hagyjuk õket beszélni róla! Erre (is) jó lehet ám az iroda-
lom! Vagyis ki mit mondana magáról saját sírja felett?

Gyászoló barátaim!
Vigasztalhatatlanok vagyunk, hiszen olyan gyermek

hagyott itt bennünket, aki megismételhetetlen, egyszeri
lény volt. Soha többé nem születik még egy pontosan
ilyen ember! 

Gyászoljunk sûrûn hulló könnyekkel! 
Többé senki nem fújja fel ilyen hatalmasra a rágót, mi-

elõtt kidurrantaná! 

Senki nem futja csámpásan kifelé álló lábbal a Coo-
per-tesztet. 

Senki sem könnyezik, ha forró leves fölé hajol. 
Senki sem eszi meg a testvérei titokban rejtegetett

csoki-Mikulását.
Senki sem szeret majd megázni, senki se szereti a viha-

rokat.
Senki se fogja meg a végén az evõeszközt.
Senki se dugja ki szája sarkán a nyelvét, ha erõsen gon-

dolkodik.
Senki sem álmodja, hogy leül egy fotelba, melynek

karjai nõnek, átölelik és nem engedik el.
Senki sem kezd pakolászni utolsó pillanatban, mikor

már félõ, hogy lekési a buszt.
Emléke örökké szívünkben él!

A fenti feladatok közül nyugodtan szemezgessen, aki
arra érdemesnek ítéli õket! Egyik megél, megáll a másik
nélkül, másik az egyik nélkül. Segítségükkel közel ke-
rülhetünk a vers alapproblémájához, anyagához, szin-
te tapinthatjuk annak pulzusát. Némi bátorság kell hoz-
zájuk, szent igaz. Ám nem kell-e bátorság ahhoz is, hogy
hosszú évek során minden áldott reggel kinyissuk az osz-
tályterem ajtaját, találgatva, vajon mit tartogat nekünk
éppen az a nap?
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Sok panasz van az eszközök használatával kapcsolatban.
Nemcsak az elsõ idõkben gyakran hallható kifogásra
gondolunk, hogy „zörög”, „leesik, és kész a rendetlenség”.
Az is gondot okoz, hogy nem tudja a kisgyerek rendelte-
tése szerint használni, csak játszik vele. Mások meg arról
beszélnek, hogy a tanulók egy része „hamarabb tudja a vá-
laszt, mint ahogy meg tudná jeleníteni a felvetett problémát.
Minek akkor erõltetni?” „Nemcsak a pedagógusnak lenne
egyszerûbb a dolga, ha nem kellene minden gyerek kezébe ad-
ni – esetleg egy-egy órán belül is – 3-4 különbözõ eszközt, ha-
nem a figyelmüket is könnyebb lenne odairányítani arra, amit
a tanító kérdez, mond, magyaráz”.

A panaszok nem alaptalanok. A színes rudak való-
ban leesnek, zörögnek. A kis kockák lassan elfogynak,
igen könnyen elvész közülük évente néhány. A logikai
játék lapjai is el-eltûnnek, ráadásul igen hosszadalmas és
figyelmet igénylõ teendõ az eredeti dobozba visszarakos-
gatni õket. És valóban idõigényes feladat megtanulni a
célszerû használatot a lassabban haladóknak és a fejlet-
tebbeknek egyaránt. 

Mégis újra és újra fontos megerõsítenünk magunkban
a meggyõzõdést, hogy mind a fogalmak kialakításának,
mind a fogalmak közti kapcsolatrendszer kiépülésé-
nek, mind pedig a gondolkodás formálódásának alap-
ja az, amit az ember a saját cselekvése, nagymozgásos
és manuális tevékenysége során végez. Nagymozgás-
sal: azaz a saját testével, és manuálisan, azaz eszközök
mozgatásával. 

Azt már igen régrõl tudjuk, hogy a szemléltetésnek – a
pusztán szóbeli vagy írásos közléssel szemben – milyen
nagy szerepe van a fogalmak kifejlesztésében. Hogy még
ennél is többet jelent a cselekvõ tapasztalatszerzés a
belsõvé és egyre absztraktabbá válás folyamatában –
ennek fõképpen a kezdeti szakaszában –, ezt csak az
elmúlt évtizedek kísérletei és kutatásai igazolták. Az
ilyen tárgyú tények felderítésében az agykutatók és fejlõ-
déspszichológusok eredményei mellett élen járt az új ma-
tematikatanítási mozgalom, amely az egész világon szin-
te egy idõben indult útjára. Igaz, hogy nem mindenütt

formálódott belõle sikeres tanterv, nem mindenütt ter-
jedtek el hasznos módszerek. A személyes, tárgyi tevé-
kenységnek az ismeretszerzésben betöltött szerepét azon-
ban már nem kérdõjelezi meg a gondolkodó ember. 

Az értelmes tanulás alapja
a megértés

Mi a megértés?
Közelítsük meg elõször ezt a fogalmat így: akkor ér-

tünk meg valamit, ha képet alkotunk a fejünkben arról
a dologról. Képet, amely jól beleilleszkedik a már kiala-
kult, illetve alakuló ismeretek, fogalmak, összefüggé-
sek rendszerébe.1 A beilleszkedés által egyben a többi,
kapcsolódó fogalmak tartalma is teljesebbé válik, a rend-
szer is módosul.

Egy 4. osztályban történt: 
A táblán a következõk voltak láthatók: 

5300 + 4200 5100 + 4200
3800 + 2700 3800 + 2900
4120 + 3500 4100 + 3520
4700 – 2300 4900 – 2300
8100 – 2000 8100 – 2100
6750 – 2400 6700 – 2450

A tanító utasítása szerint a gyerekek összehasonlítot-
ták az összeg-, illetve különbségalakú számokat: melyik
nagyobb, melyik kisebb? Kiszámítás nélkül, „okoskodás-
sal” kérte az összehasonlítást. 

• Továbbolvasás elõtt érdemes magunknak is meg-
fogalmazni az indoklást úgy, ahogy a gyerekektõl vár-
nánk! 

Leírom, ahogy történt. Az elsõ néhány számpár össze-
hasonlítása hiba nélkül ment; hibátlanok voltak az in-

C. Neményi Eszter Nem könnyebb 
eszköz nélkül?
„Dolgokra gondolj, ne szavakra!” 

(Holmes)
„Minden, mi taníttatik, az valóság legyen!”

(Bolyai Farkas)
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doklások is. Az utolsó elõtti sor következett. A felszólí-
tott kislány a következõt mondta: „A jobb oldali szám a
nagyobb, mert ha a kisebbítendõ nem változik, a kivonandó
nagyobb lesz, akkor a különbség is nagyobb lesz.” A tanító
intésére ez a kislány leült, egy másik pattant föl a helyé-
rõl, és így módosította az állítást: „A jobb oldali szám a ki-
sebb, mert ha a kisebbítendõ nem változik, a kivonandót meg-
növeljük, akkor a különbség kisebb lesz.”

A „kijavított mondat” megnyugtatta a tanítót, és min-
den ment tovább a „rendes” kerékvágásban. (Az óra utá-
ni megbeszélés során még az is elhangzott dicsérõ hang-
súllyal, hogy milyen jól használják már a gyerekek a ma-
tematikai szakkifejezéseket.)

De vajon miféle kép volt a fejében az elõbbi kislány-
nak, amelyrõl megfogalmazta a mondatát? Érthette-e
azt, amirõl beszélt? És jobb kép, jobb megértés született-
e benne azzal, hogy az igaz állítás is elhangzott utána?
Aligha!

Gondoljuk meg a kiemelt állítás indoklását 3 változa-
tában!

Ugyanazt fejezik ki a mondatok? Vagy van valami lé-
nyeges különbség köztük? Melyik megfogalmazás lehet
kifejezése egy 9–11 éves gyerek képi gondolkodásának?
Aki saját gondolata alapján képes önállóan megfogal-
mazni ezt az összefüggést.

A harmadik állítás mögött ilyenféle képek sorakoz-
hatnak:

• Két pohár szörp: az egyikbõl többet, a másikból ke-
vesebbet ivott meg valaki.

• Két kupac homok; az egyikbõl többet, a másikból
kevesebbet hordanak el.

• Két egyforma hosszú szalámi: az egyikbõl nagyobb, a
másikból kisebb darabot vágnak le.

• Két egyforma csomag bonbon; az egyikbõl többet, a
másikból kevesebbet ettek meg.

• Esetleg számegyenesen is láthat távolságokat: egy
nagyobb számnak két különbözõ számtól való távolságát
hasonlítja össze képzeletben: a nagyobbikhoz van köze-
lebb, a kisebbiktõl távolabb: bár a kivonásnak ezt a „tá-
volság-értelmét” nem fejezi ki a fenti fogalmazás. 

Lépéssel értelmezve a kivonást, így láthatja az össze-
függést: „Ha egy számtól kevesebbet lépünk vissza, akkor
nagyobb számhoz érkezünk.”

A második megfogalmazás már nem „képekrõl” be-
szél, hanem számokról, számok körében végzett mûvele-
tekrõl. Sok egyedileg kiszámított számfeladat állhat mö-
götte, s a mondat tartalma a kiszámított számfeladatok-
ra vonatkozó megfigyelések kiterjesztése, általánosítása.
Valószínûleg sok gyakorlással ez a mondat is felidézhetõ-
vé válik, de 10–12 éves kor elõtt az ilyen fogalmi szintû
állítás önmaga nem válik a gondolkodás eszközévé.
Csak úgy lesz hatékony része egy-egy gondolatmenet-
nek, ha kép is kapcsolódik hozzá.

Az elsõ, az idézett órán is elhangzott mondat még
egy szinttel elvontabb fogalmakról beszél. A kisebbí-
tendõ szó azokat a számokat fogja össze új fogalommá,
amelyek a kivonás mûveletében „elöl” állnak (amelyek a
másik két szám összegét alkotják). A kivonandó a min-
den kivonásban szereplõ második szám, s a különbség az
= jel „túloldalán” szereplõ számokat képviseli. A szavak
idegen hangzása és a kivonást értelmezõ tevékenysé-
gek nagyobb részéhez nem is illeszkedõ jelentése még
fokozza azt a nehézséget, amit a fogalmak elvontsága
és általánossága jelent. Az a gyerek, aki ezekkel a kifeje-
zésekkel akar megbirkózni, a legtöbb esetben a kapott sé-
ma mechanikus memorizálására van kárhoztatva, és
mindenki számára egészen nyilvánvalóan semmire nem
használható lommal tömi meg szegény fejét. 

A „betanított” mondatok nagy veszélyt jelent-
hetnek a mély megértést tekintve. Ugyanis viszonylag
könnyû visszaidézni egy-egy sokszor hallott mondatot
akkor is, ha nincs semmi értelme, vagy ha a jelentését
nem ismeri a gyerek. Ez a helyesen visszaidézett mondat
azonban ugyanakkor el is fedheti a tanító elõl – de a gye-
rek elõl is – a tartalom hiányát, és az üregekre épített vár
egyszer csak mindenestõl összedõl. Ha e téren türel-
metlenek vagyunk (esetleg mert minket is sürgetnek, s
nem érezzük még át, mit veszélyeztetünk), gyakran elõ-
fordul, hogy a gondolat megszületése elõtt fognak tudni
válaszolni bizonyos kérdésekre a gyerekek, s csak nagyon
késõn derül ki, hogy valahol régen elmaradtak, nincs mi-
re építeni. Ilyenkor nincs más igazi segítség, mint vissza-
kanyarodni akár a szavak nélküli cselekvéshez.

„Minden, mi taníttatik, az valóság legyen!” – foglalt
állást Bolyai Farkas, a zseniális fiát oktató matematikus.
De mit értett rajta?

1. Ha a kisebbítendõ nem változik, a kivonandót nö-
veljük, akkor a különbség kisebb lesz.

2. Ha ugyanabból a számból nagyobb számot ve-
szünk el, kisebb a maradék.

3. Ha ugyanannyiból többet veszünk el, kevesebb
marad.
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Nem azt, ami természetesen szintén elvárható, hogy
csak igazat tanítsunk. Többet is, mást is jelent. Azt, hogy
ne a valóságról szóló mondatokat közvetítsük a gyere-
kekhez, ne – esetleg már általánosított – állításokat, ki-
jelentéseket ismerjenek meg tõlünk, egymástól, vagy egy
könyvbõl, hanem magát a tárgyi valóságot. 

John Holt így számol be egy kislánnyal folytatott
tevékenységérõl2. 

„Egyik nap Dorotyval gyakoroltam. Megkísé-
reltem a számokkal kapcsolatos értetlenségének a
mélyére hatolni, hátha találok valami szilárd ta-
lajt, amelyen újból kezdhetjük az építkezést. Azt
hiszem, ez sikerült is, de igen hosszú idõt vett
igénybe.

Két, 5-5 darabból álló sort raktam ki az asztalo-
mon fehér rudakból. „Itt van két sor, mindegyikben
ugyanannyi rúd van” – mondtam közben. Helye-
selt. Megkérdeztem, összesen hány rudat használ-
tam föl e két sorban. „Tízet” – válaszolta. Ráírtam
egy darab papírra, hogy tíz, és kipipáltam. Ezután
két 7 darabos sort raktam ki. Elfogadta, hogy a két
sor egyenlõ, és kérdésemre közölte, hogy 14 rudat
használtam föl. Természetesen meg kellett szá-
molnia. Fölírtam, és kipipáltam ezt is.

„Most te csinálj egypárat” – szólítottam fel. Az én
soraimat visszatolta a kupacba, majd csinált két 6-
os sort. Megkérdeztem, hányat rakott ki, mire
megszámolta: 12. Felírtam, kipipáltam. Megkér-
deztem, tudna-e két egyenlõ sort alkotni 11 rúd-
ból úgy, hogy egy se maradjon ki. Visszatolta az
elõzõ 12 rudat a kupacba, majd kiszámolt egyesé-
vel 11 darabot a kupacból, és megpróbálta kétfelé
osztani õket. Kis idõ múlva közölte: „Így nem le-
het.” Helyeslõen bólintottam, leírtam a 11-et, és
nagy „X”-szel jelöltem meg.

„Néhány számmal megy a dolog, ilyen például a 10
vagy a 14, másokkal viszont nem, mint például a 11-
gyel – fûztem tovább gondolataimat. – Szeretném,
ha 6-tal kezdve megmondanád, melyikkel lehet, me-
lyikkel nem.” Gyakorlásunkat figyelembe véve, az
utasítás világos volt. Kiszámolt 6 rudat, és két 3
darabos sort állított össze. Leírtam a 6-ot, és kipi-
páltam. Ekkor ért az elsõ meglepetés. A kislány
ahelyett, hogy még egy rudat, a hetediket odahúz-
ta volna a meglevõkhöz, valamennyit visszalökte
a kupacba, aztán szépen kiszedegetett hetet, és
megpróbálta két egyforma sorba összehozni. Kis
idõ múlva jelentette: „Ez nem megy.” Leírtam a 7-
et, és melléje az X-et. Megint csak az összest visz-
szatolta, kiszámolt 8-at, és két 4-es sort alkotott
belõle. „A 8 az jó.” Újra visszatette az egészet, majd
kiszámolt 9-et, amibõl nem tudott két sort csinál-
ni, és ezt jelentette is. Végigcsinálta ugyanezt a
procedúrát egészen 14-ig.

Akkor viszont egy óriási lépést tett! A 14. után
nem rámolt vissza a halomba, hanem kivett még
egyet, és a 15.-et egyszerûen az egyik sorhoz rakta,
majd közölte, hogy nem jó. Megint meghagyta a
sorokat, és a 16.-at hozzátette a rövidebbhez, majd
jelentette, hogy ez mûködik. Ezt a hatékonyabb
módszert követte körülbelül 24-ig. Ekkor, kiderít-
vén, hogy a 24 az jó, közölte, de már a rudak hasz-

nálata nélkül, hogy a 25 nem lesz jó. Leírtam. Egy-
re gyorsabb ütemben és egyre magabiztosabban
folytatta, egészen 36-ig. Ennél a pontnál abba-
hagyta a páratlan számok említését, és csak ezt
mondta: „34 jó, 36 jó, 38 jó, 40 jó…”, egészen 50-
ig. Itt megálltunk.

…
… Mindenki hihetetlennek tartotta, amit e

gyerek munkájáról meséltem. A legeslegrosszabb
tanulóról sem tudták elképzelni, hogy ilyen keve-
set értsen a matematikából, vagy, hogy ilyen fá-
radságos és rossz hatásfokú módszerrel oldjon meg
egyszerû feladatokat. De a tény ettõl még tény ma-
rad – a gyerek ezt csinálta. Annak semmi értelme,
ha mi, tanárok azt hajtogatjuk, hogy a gyereknek
többet kellene tudnia, jobban kellene értenie, ha-
tékonyabban kellene dolgoznia és így tovább. A
tények makacs dolgok. Mi az oka annak, hogy ez
a szerencsétlen gyerek hat év alatt nem tanult
meg semmit az iskolában? Az, hogy senki sem
kezdte vele ott a munkát, ahol õ tartott…”

Aki azt hiszi, hogy egy ismeret valóságos, megértett ki-
épüléséhez elegendõ egy bemutatást figyelmesen végig-
nézni, aztán mindig visszaidézni a látottak alapján meg-
fogalmazott általánosított mondatot ahhoz, hogy alkal-
mazásra kész tudás legyen belõle, az sohasem vette ko-
molyan az alsó tagozatos kisgyerek tanulása során kifej-
tett óriási erõfeszítéseit! Talán sohasem értette meg,
hogy egy ismeret fogalmi szintûvé és alkalmazhatóvá vá-
lásához mindig szükség van az elegendõ mennyiségû,
tartalmilag és szemléletében is sokszínû konkrétum
megtapasztalására, az általánosítás – specializálás, és
az absztrahálás – konkretizálás menetének sokszori
bejárására.

Az agykutatás eredményei alátámasztják, hogy gye-
rekkorban csak az észleleteket képes mozgósítani az
ember, csak a képeket képes felhasználni gondolko-
dásában, s nem a hozzá kapcsolódó szavak, nem a ró-
luk szóló mondatok mobilizálódnak. Csak a konkré-
tumok mozgósíthatók a gondolkodás számára, a sza-
vak, mondatok, elvont fogalmak nem. (Vigotszkij pl.
így idézi Rimat kutatási következtetését: „… A szemlél-
tetõ momentumoktól elszakított fogalmakban való gon-
dolkodás olyan követelményeket támaszt a gyerekkel
szemben, amelyek tizenkét éves kora elõtt pszichológiai
lehetõségeit túlhaladják.”3) A verbális vagy írott jelek-
hez elõször képeket kell elõhívnia 6–12 éves korában,
hogy azzal kezdhessen valamit. Ha hiányzik a kép, akkor
a szó nem lesz való semmi értelmi tevékenységre.

Ahhoz, hogy az absztrahálás valóban végbemehessen,
minden gyereknek szüksége van arra, hogy a maga nyel-

C_NemØnyi.qxd  2015.09.22.  9:20  Page 25



26

vén próbálja elõször megfogalmazni a minden érzék-
szervvel esetlegesen, vagy szervezettebben gyûjtött ta-
pasztalatokat! Eleinte nagyon az adott konkrét szituáci-
ókra, s csak késõbb – talán csak 4-6. osztályban – általá-
nosítva. A megfogalmazások tisztítgatása, formálása, ké-
sõbb szakszavakkal való lefedése természetesen a mi fel-
adatunk. De csak úgy juthat el a gyerek ahhoz, hogy
gondolatai megszülethessenek egy jelenségrõl, egy ösz-
szefüggésrõl, ha nem kész, visszamondható szöveget töl-
tögetünk a fejükbe, hanem maguk alkothatják meg kez-
dettõl a megállapításaikat is. 

Kérdezem tehát: érték-e a szakszavak ismerete, he-
lyes használata? – Igen, ha ezek a szakszavak már kor-
rektül kialakított fogalmakat, összefüggéseket fejeznek
ki, és saját, alkalmanként végiggondolt gondolatait tud-
ja ilyen formába önteni a tanuló. De akkor nem érték,

hanem inkább komoly veszély forrása lehet, ha a tények,
a valóságos tartalmak megszületése nélkül, vagy akár
csak az elõtt tanulják meg a gyerekek. 

A folytatásban egy eszköz, a színesrúdkészlet hasz-
nálatával kapcsolatban fogalmazok meg néhány gondo-
latot; fõképpen a törtszám-fogalom alakításához. Észre-
vételeiket, kérdéseiket, problémafelvetéseiket addig is
várom a tanito@sprintkiado.hu címen.

Jegyzetek
1 Lásd bõvebben: R. Skemp: A matematikatanulás pszichológiája.

Bp., 1975. Gondolat Kiadó.
2 John Holt: Iskolai kudarcok; Budapest, 1991. Gondolat
3 Vigotszkij: Gondolkodás és beszéd; Budapest, Trezor Kiadó 2000.
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2015. szeptember 12-én, a MOM Kulturális Központban
mutatkozott be a Magyar Templeton Program a hazai te-
hetséggondozó szakma képviselõinek. A Csermely Pé-
ter akadémikus kezdeményezése alapján elindított prog-
ram a MATEHETSZ gondozásában valósul meg. A Ma-
gyar Templeton Program egy olyan egyedülálló kísérleti
projekt, amelynek fõ célja a magyar kivételes kognitív
tehetségek fejlesztése és támogatása a 10-29 éves korosz-
tályban.

2015. szeptembere és 2016. januárja között 300 ma-
gyar kivételes (1 a 10 ezerbõl) kognitív tehetséget (Ma-
gyar Junior Templeton Fellow-t) válogatunk be a prog-
ramba, és õket ezt követõen egy egyéves, személyre sza-
bott tehetséggondozó programmal segítjük. A projekt a
Templeton World Charity Foundation finanszírozásá-
val, valamint a European Social Fund, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma társfinanszírozásával és a MATE-
HETSZ szakmai együttmûködésével, elsõ alkalommal
Magyarországon valósul meg.

A program kifejezetten a kognitív – megismerõ folya-
matokon, gondolkodáson alapuló – tehetségterületeken
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, 10-29 éves magyar
(magyarul jól beszélõ) fiatalok jelentkezését várja ha-
zánkból és a határon túlról egyaránt. A jelentkezõk be-
válogatása összetett, többlépcsõs, sokoldalú rendszerben
történik, az eredmények alapján 300 fiatal számára nyí-
lik lehetõség, hogy bekerüljön a Magyar Junior
Templeton Fellow-k kreatív, értékteremtõ közösségébe.
Az egyéves, személyre szabott tehetséggondozó program
keretében a Fellow-kat a legkiválóbb és legsikeresebb

magyar tudósok, üzletemberek, szakértõk támogatják
majd képzésekkel, mentorálással és a fiatalok egyéni igé-
nyeik függvényében részesülhetnek ösztöndíjakban,
részt vehetnek vállalkozói képzéseken, innovációs és ku-
tatólabor-látogatásokon, országos, illetve nemzetközi
tehetségnapokon, külföldi tanulmányutakon.

Rendhagyó módon a program azoknak is támogatást
nyújt, akik nem kerülnek be a háromszáz Fellow közé: a
legjobb kétezer fiatalt a MATEHETSZ meghívja más,
egyéni fejlõdést segítõ programjaiba. A társadalmi fele-
lõsségvállalás jegyében a szakemberek további százötven
hátrányos helyzetû, 5-8 éves kivételes gyermeknek is te-
hetséggondozó segítséget nyújtanak.

Hogyan lehet jelentkezni a programba?
A tehetséggondozó program beválogatásába 2015.

szeptember 15. és október 20. között jelentkezhetnek az
érdeklõdõ fiatalok az alábbiak szerint.

10-19 éves fiatalok számára a www.templetonprog-
ram.hu oldalon egy, 4 különbözõ típusú feladatsorból ál-
ló teszt jelenti a beválogatás elsõ szakaszát. A fiatalok a
tesztet rövid regisztráció után érik el. A tesztek között
megtalálható adaptív IQ teszt, adaptív szókincs teszt,
munkamemória teszt, valamint egy problémamegoldást
vizsgáló érdekes feladatsor. A tesztek kitöltése összesen
kb. 60-90 percet vesz igénybe, a különbözõ típusú teszte-
ket azonban nem kötelezõ egyszerre elvégezni. Az opti-
mális eredmény elérése érdekében fontos a nyugodt, za-
vartalan körülmények megteremtése és a folyamatos
internetkapcsolat biztosítása.

Forrás: tehetseg.hu

Tehetség szabadon
AA  jjöövvõõ  kkiivváállóóssáággaaiitt  kkeerreessssüükk  aa  MMaaggyyaarr  TTeemmpplleettoonn  PPrrooggrraammbbaann
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A gondolkodási képességek fejlesztésérõl sokszor és sok
helyen esik szó. Szakmai egyetértés mutatkozik abban,
hogy ez nagyon fontos pedagógiai feladat. Ennek ellené-
re alig van olyan fejlesztõ program, ami kísérletileg ki-
próbált, és amely bizonyítottan hatékony. Tanulmá-
nyunkban egy ilyen módszert mutatunk be röviden. A
gondolkodási képességek egyikével, a rendszerezési ké-
pességgel foglalkozunk. Olyan módszereket ismerte-
tünk, melyek a gondolkodás fejlesztésére készültek.
Megmutatjuk, hogy miként épül rá a korai játékos mód-
szerekre a tantárgyakhoz kötõdõ fejlesztés. 

Fejleszthetõ a gondolkodás?
Mit tegyünk, ha gondolkodni szeretnénk tanítani a

gyermekeket? A kérdés már elsõre sem tûnik egyszerû-
nek. Még inkább összetett kihívással találjuk magunkat
szemben, ha a konkrét tennivalóinkat, feladatainkat sze-
retnénk megtervezni. A kérdés azonban valójában nem
is olyan bonyolult, mint elsõ látásra tûnik. Számos olyan
kutatás van, ami a gondolkodás összetevõinek, ezek fej-
lesztésének lehetõségeivel foglalkozik (lásd például Csa-
pó, 2003; Nagy, 2010). Ezek a munkák segítséget nyújta-
nak ahhoz, hogy megismerjük gondolkodásunk lényeges
összetevõit. Ezeknek a leglényegesebb képességeknek az
ismeretében pedig már nem is tûnik olyan misztikusnak
és elvontnak a fejlesztése sem. A gondolkodás egyes ké-
pességeinek a fejlesztéséhez kapcsolódóan pedig már
megadhatóak konkrét játékok, feladatok.

A gondolkodási képességek fejlesztése már kora gyer-
mekkorban elkezdhetõ, mellyel biztosíthatjuk a megfe-
lelõ alapokat az iskolai tanuláshoz. Az óvodai és az alsó
tagozatos fejlesztésnek óriási szerepe van a késõbbi ta-
nulás sikerességében.

Ebben a korai idõszakban a játékba, mesehallgatásba
és más, a gyermekek által kedvelt tevékenységekbe in-
tegrált fejlesztés lehet hatékony. Ezek a tevékenységek
önmagukban is fejlesztõ hatással vannak az értelmi ké-
pességek fejlõdésére. A DIFER Programcsomaghoz (Di-

agnosztikus Fejlõdésvizsgáló Rendszer, Nagy, Józsa,
Fazekasné és Vidákovich 2004a; 2004b) kapcsolódóan
ma már több játékos fejlesztõ program is ismert a 4–8
éves gyermekek számára. Ezek a módszertani kiadványok
játék- és mesegyûjtemény formájában jelentek meg
(Fazekasné 2006; Józsa 2014; Miskolcziné és Nagy 2006;
Nagy 2009; Zsolnai 2006). Fontos jellemzõje e könyvek-
nek, hogy pedagógiai kísérletekben kipróbált és haté-
konynak bizonyult fejlesztõ játékokat tartalmaznak.

A gondolkodási képességek iskolai fejlesztése az óvo-
dai programokra alapozódik. Ez egyben azt is jelenti, hogy
az iskolai fejlesztések akkor lehetnek hatékonyak, ha
az elõfeltételt jelentõ készségeket már elsajátították a
gyermekek. A fejlesztõ programok összehangolása, egy-
másra építése nagyon fontos feltétele a sikernek. Az is-
kolai tanulás során már össze lehet kapcsolni a tantár-
gyak tanítását a gondolkodás fejlesztésével. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy a tantárgyak tartalmába ágyazva való-
sulhat meg a fejlesztés.

A gondolkodási képességek tantárgyi tartalomba
ágyazott fejlesztésére egy jó példa a SZÖVEGFER (Szö-
vegfeldolgozó Rendszer), mely több tantárgy tananyagá-
hoz kapcsol gondolkodási képességeket fejlesztõ felada-
tokat (Nagy, 2010; Pap-Szigeti, Zentai és Józsa, 2007).

Rendszerezõ képesség
A rendszerezés köznapi értelemben is rendrakást, el-

rendezést jelent. Rendszerezés során áttekinthetõbbé
tesszük a környezetünkben lévõ tárgyakat: csoportosí-
tunk, szelektálunk, sorba rendezünk. A rendszerezõ ké-
pesség a gondolkodási képességek körébe tartozik (Nagy,
2010). Lehet rendszerezni tárgyakat, de elvont fogalma-
kat is, ezáltal a rendszerezés különbözõ absztrakciós szin-
ten mûködik. A manipulatív (cselekvéses) szint a leg-
egyszerûbb, ezt elemi szintnek nevezzük. Egészen korán
felismerik a gyermekek például azt, hogy a termések kü-
lönböznek egymástól, külön tudják válogatni a geszte-
nyéket és a diókat; színük, alakjuk szerint csoportosítani

Józsa Krisztián–
Zentai Gabriella

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye;
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”

(Albert Einstein)

Gondolkodást fejlesztünk? –
Hogyan tegyük?
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tudják a tárgyakat. Már ez az egyszerû tevékenység is a
rendszerezõ képességgel valósul meg. A fejlõdés során
egyre komplexebb mûveletek válnak lehetõvé: halmaz-
ba sorolás, csoportosítás, kiválogatás, sorba rendezés egy
vagy többféle szempont egyidejû figyelembevételével. A
fogalmak definiálása során is rendszerben gondolko-
dunk.

A fogalmi rendszerezõ képesség a fogalmi rendszer ki-
alakítását, bõvítését, a tanult fogalmak osztályozását, a
fogalmi gondolkodást segíti. Minden tantárgyunkban
szerepelnek fogalmak, melyek megértését, összekapcso-
lódását, egymásra épülését a fogalmi rendszerezõ képes-
ség biztosítja.

A manipulatív és a fogalmi szint szoros kapcsolatban
áll egymással. Vizsgálataink azt igazolták, hogy azoknál a
gyermekeknél, akiknél a manipulatív rendszerezés ala-
csony szinten áll, a fogalmi rendszerezés sem tud meg-
felelõen kialakulni. A manipulatív szintû rendszerezés
fejlõdésbeli elmaradása gátolja a fogalmak rendszerezé-
sének a fejlõdését. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy segíte-
nünk kell a manipulatív szint fejlõdését, ha azt szeret-
nénk, hogy késõbb megértsék a gyermekek a tantár-
gyakban szereplõ fogalmak rendszerét (Zentai és Józsa,
2015). 

Tipikusan fejlõdõ gyermekek esetén a manipulatív
fejlesztés 4–9 éves életkor között, a fogalmi fejlesztés
pedig 9–12 éves korban a leghatékonyabb. A gyerme-
kek egyéni sajátosságait figyelembe véve ettõl eltérõen
is tervezhetõ a fejlesztés. A megkésett fejlõdésû tanu-
lóknál idõsebb életkorban is alkalmazhatóak az elemi
szintû játékos fejlesztések, a gyorsabban fejlõdõeknél
pedig már valamivel korábban is elkezdhetõ a fogalmi
fejlesztés. A megértést, begyakorlást segítheti, ha egyi-
dejûleg a manipulatív és a fogalmi rendszerezést is
gyakoroljuk azoknál a tanulóknál, akiknek a fejlõdése
megkésett.

Honnan induljunk?
A fejlesztés megtervezéséhez diagnosztikus mérések

jelentik a kiindulópontot. A manipulatív és a fogalmi
rendszerezés mérésére egyaránt létezik sztenderdizált
teszt. Az elõbbi egyéni vizsgálattal vehetõ fel, míg az
utóbbi mérés tanórai keretek között valósulhat meg.

A manipulatív teszt a DIFER Programcsomag teszt-
rendszerébe illeszkedik. A gyermekek a logikai készlet
elemeivel és színes rudakkal dolgoznak, a feladatok meg-
oldása során válogatnak, csoportosítanak, sorba rendez-
nek. A megoldásokat a pedagógus egy adatlapon rögzíti,
ami szerkezetét tekintve a DIFER Fejlõdési Mutató Fü-
zetéhez hasonló (Zentai, 2010). 

A fogalmi teszt kitöltése egy tanórát vesz igénybe. A
9–12 évesek számára készült tesztlapon olyan feladatok
szerepelnek, melyek ugyanarra az elméleti struktúrára
készültek, mint a manipulatív teszt feladatai, de fogal-
makkal végzik el a rendszerezést a tanulók. 

Mindkét teszt esetében a mérést követõen megálla-
pítható, hogy melyek a rendszerezõ képesség fejleszten-
dõ részterületei, összetevõi, ezeknek a fejlesztésére kell
helyezni a hangsúlyt a késõbbiekben.

A fejlesztés módszerei
A manipulatív rendszerezés fejlesztéséhez óvodape-

dagógusok és tanítók segítségével összeállítottunk és ki-
próbáltunk egy játékgyûjteményt. A gyûjtemény össze-
sen 83 játékot tartalmaz, mindegyiknél megjelölve azt a
részterületet, amelynek a fejlesztésére alkalmas. A já-
tékok változatos tartalommal, a gyermekek fejlett-
ségéhez igazodva több nehézségi szinten készültek.
(A gyûjtemény a DIFER könyvsorozat újabb köteteként
várhatóan hamarosan megjelenik.)

A gyakorlati kipróbálás során a kollégákat arra kér-
tük, hogy naponta legalább egy alkalommal játsszanak a
gyûjteménybõl, változatosan variálják a mozgással, ké-
pekkel, tárgyakkal végezhetõ játékokat. Ezek között
vannak olyanok, melyek az egész csoporttal, vagy csak
néhány gyermek bevonásával játszhatók, illetve egyéni-
leg, akár önállóan is alkalmazhatóak. Az egyéni és a
mikrocsoportos játékok felhasználásával megvalósítha-
tó a differenciálás, az egyéni fejlettségi szinthez igazított
fejlesztés. 

A fogalmi fejlesztésre készített feladatokat harma-
dik osztálytól használtuk a programjainkban. Ezek a fel-
adatok a rendszerezõ képesség mûveleteit mûködtették
különbözõ tantárgyakban. A feladatokat úgy állítottuk
össze, hogy megoldásuk mindössze néhány percet ve-
gyen igénybe. Így a tanórák menetébe könnyen beilleszt-
hetõk, a tananyag feldolgozásának ütemét nem érinti a
fejlesztõ feladatok megoldása. A pedagógusok szinte
mindennap adtak a fejlesztõ feladatokból a tanulóknak.
A gyûjteménybõl a feladatokat a diagnosztikus felmé-
rés eredményei alapján választották ki.

Az alkalmazott módszerek szemléltetésére példaként
bemutatunk egy-egy feladatot a sorképzés fejlesztésére
mindkét szint esetében. A sorképzés a rendszerezõ ké-
pesség egyik részkészsége: a tárgyakat, képeket vagy fo-
galmakat egy elõre megadott szempont szerint sorba ren-
dezzük. Az 1. ábra egy olyan játékot mutat be, melyben a
sorképzés alapja a gyermekek magassága. A gyermekek
fejlettségi szintjéhez igazítva többféle nehézségû játékot
játszhatunk, ezeket jelölik az egyszerû és összetett szin-
tek.

1. ábra. Példa a sorképzés manipulatív fejlesztésére

A játék megnevezése: Ki lesz a kapitány?

A játék menete:

Egyszerû szint: Most az lesz a kapitány, aki a legma-
gasabb közületek! Mit gondoltok, ki az? Pisti a legma-
gasabb, álljatok mögé, magasság szerinti sorba!
Új matróz érkezett! Hová álljon Luca? Hol lesz a helye a
sorban?

Összetett szint: Két vagy három sort alakítunk, a
kapitány szerepét vállaló gyermek határozza meg a
sorba rendezés szempontját és ellenõrzi annak
helyességét.
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A 2. ábrán szereplõ feladat ugyancsak a sorképzés fej-
lesztésére készült, a negyedik osztályos környezetismeret
tananyaghoz kapcsolódik. A feladat egy rövid tankönyvi
szövegre épül, melynek elolvasása, értelmezése, a benne
szereplõ fogalmak magyarázata a tananyag hagyományos
módon történõ feldolgozásához is hozzátartozik. A ha-
gyományos tananyagfeldolgozás a képességfejlesztõ fel-
adat megoldásával egészül ki. Ugyanerre a tananyagrész-
re készültek még a rendszerezés más részterületeinek fej-
lesztésére is feladatok.

2. ábra. Példa a sorképzés fogalmi fejlesztésére – Kör-
nyezetismeret 4. osztály

A 3. ábrán szereplõ feladat a felosztás fejlesztésére ké-
szült. Felosztáskor a felsorolt fogalmakat két halmazba
csoportosítjuk. A fejlesztõfeladatok megoldását érde-
mes összekapcsolni a kooperatív munkával, a cselek-
véses tanulással és más módszerekkel is, amelyek erõ-
sítik a tanulási kedvet, motiváló hatásuk tovább erõsít-
heti a képességfejlesztõ folyamatot.

3. ábra. Példa a felosztás fogalmi fejlesztésére – kör-
nyezetismeret 4. osztály

A fejlesztés eredményessége
A rendszerezõ képesség fejlesztésére kidolgozott

módszerek hatékonyságát kísérleti úton igazoltuk.
Mindkét program kipróbálására kontrollcsoportos fej-
lesztõ kísérletet szerveztünk, melyben összehasonlítot-
tuk a fejlesztésben részesülõ és a hagyományos módon
haladó gyermekek fejlõdését. A manipulatív rendszere-
zést óvodásoknál és elsõs gyermekek körében fejlesztet-
tük, a fogalmi rendszerezést harmadik és hatodik osztály
között. 

A programok egyértelmûen hatékonynak bizonyul-
tak. A kipróbálásban részt vevõ gyermekek rendszere-
zõ képessége számottevõen gyorsabban fejlõdött, mint
a kontrollcsoportba tartozó társaiké. Mind a manipu-
latív, mind a fogalmi fejlesztés azoknál a gyermekeknél
volt a leghatékonyabb, akik kiinduláskor az alacsonyabb
fejlettségi zónába tartoztak. Ezeknek a gyermekeknek a
fejlõdési megkésettségét nagymértékben tudtuk csök-
kenteni.

Az eredményesség igazolására példaként a 4. ábrán a
fogalmi rendszerezõ képesség fejlõdését ábrázoltuk. A
bal oldali ábrán a fejlesztõ programban részt vevõ (kísér-
leti csoport) és hagyományos módon haladó (kontroll-
csoport) tanulók fejlõdését hasonlíthatjuk össze. A ta-
nulókat a fejlesztõ program bevezetése elõtt és a kétéves

Tananyag: A reklámok hatása életünkre

A feladatokhoz tartozó rövidített tankönyvi szöveg:
A reklámok egy része fontos, de van sok felesleges rek-
lám is. Ha egy reklám például egészségmegõrzõ ter-
mékeket, szokásokat vagy lehetõségeket hirdet, akkor
fontos. Ez követendõ példát mutat számunkra. A
felesleges termékek megvásárlására vagy helytelen
viselkedési forma átvételére ösztönzõ reklámok pedig
károsak. Fõként a gyermekek számára, hiszen õk
követendõ mintaként értékelik, és próbálják tel-
jesíteni.

Csoportos feladatmegoldás:
A gyermekek 4-5 fõs csoportokban dolgoznak.
Minden csoport ugyanazt a feladatot kapja.
A kártyákon élelmiszerek nevét látjátok. Rendezzétek két
csoportba az élelmiszereket az alapján, hogy a fontos vagy
a feleslegesen reklámozottak közé tartoznak-e!
Indokoljátok meg a döntéseteket! Válasszatok ki egy olyan
élelmiszert, aminek a reklámozását fontosnak tartjátok!
Írjatok egy rövid reklámszöveget hozzá, majd mutassátok
be a többi csoportnak!

cukros üdítõ joghurt gyümölcs

kávé gumicukor gyógynövény

csokoládé alkohol sajt

Tananyag: Táplálkozási kapcsolatok (tápláléklán-
cok)

A feladatokhoz tartozó rövidített tankönyvi szöveg:
Minden élõlény táplálkozik valamivel, s a legtöbbjük
maga is táplálékul szolgál egy másik állatnak.
Egymásra vannak utalva, egyik sem élhet a másik
nélkül. Az élõlények közötti táplálkozási kapcsola-
tokat táplálkozási láncnak nevezzük. Ennek elsõ lánc-
szeme mindig növény, mely képes környezete egyszerû
anyagaiból elõállítani saját testét. A lánc következõ
tagjai növényevõ állatok, melyeket húsevõk követ-
nek. Az elpusztult élõlényeket a talajban lévõ apró
élõlények, a lebontók bontják le, s ezzel zárják a
táplálékláncot. A lebontók által visszakerülnek a tala-
jba az élõlényeket alkotó egyszerû anyagok.

Feladat:
Írd a téglalapokba a táplálkozási lánc felsorolt elemeit!
Kezdd a növényekkel!

falevél

héja

róka

fû

rigó

mókus

búzaszem

farkas

hernyó

mogyoró

pocok

õz
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fejlesztést követõen (harmadik és ötödik osztály elején)
mértük fel. A két csoport átlagos fejlettsége a kísérlet
kezdetén megegyezett. Két év múlva a fejlesztõ program-
ban részt vevõ tanulók fejlõdési üteme meghaladta a
kontrollcsoportét. A jobb oldali ábrán a minta alsó ne-
gyedének, azaz a harmadikos korukban legalacsonyabb

fejlettségû tanulóknak a fejlõdését láthatjuk. A fejlesztõ
hatás ezeknél a tanulóknál nagyon intenzívnek bizo-
nyult. Az ábrákból az is egyértelmûen kitûnik, hogy a fej-
lesztésben nem részesülõ, azaz hagyományos módon ta-
nított gyermekek esetében a képesség szinte alig fejlõ-
dik harmadik és ötödik osztály között.

Összegzés
Írásunkban a gondolkodási képességek egyikével, a

rendszerezéssel foglalkoztunk. Gondolkodásunknak ez a
fontos pillére óvodában és iskolában is hatékonyan fej-
leszthetõ. A fejlesztõmunkának köszönhetõen a gyerme-
kek könnyebben vehetik az akadályokat, eredményeseb-
bek lehetnek a tanulásban, pozitívan alakulhat a viszo-
nyuk a tanuláshoz, hosszú távon pedig a személyiségük
fejlõdéséhez is hozzájárulhatunk.

A fejlesztõmunka nem igényel jelentõs többletmun-
kát a pedagógusoktól. Sokkal inkább szemléletváltásra
van szükség. A siker egyik kulcsa a gyermek fejlettsé-
gi szintjéhez igazított, tudatosan megtervezett fejlesz-
tés. A képességfejlesztõ feladatok beépíthetõk az iskolai
tantárgyakba. Ezek felhasználása a tananyag megértését
is jelentõsen segíti. A cselekvésre, társas feladathelyze-
tekre, gyermekek közötti együttmûködésre épülõ já-
tékos tanulás nagyon hatékony tud lenni. Nem szabad
sajnálni azt az idõt, amit esetleg úgy érzünk, hogy a
„tantárgyunk tanításától” veszünk fel. A közös játé-
kokba, képességfejlesztésbe fektetett idõ kamatostól
megtérül.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmányban ismertetett fejlesztõ program az

OTKA K83850 pályázat támogatásával valósult meg.
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Fonyódi Gábor

Az okostelefonok világában egyre nagyobb nehézséget jelent a motiváció
megteremtése a tanórákon. Detektíviskola címû sorozatunkkal gyakorlati se-
gítséget nyújtunk e nagyszerû pillanatok tanórai megteremtéséhez, melyet
reményeink szerint diák és pedagógus egyaránt örömtelinek, ugyanakkor
hasznosnak is ítél majd. (A szerk.)

Detektíviskola

Az eltûnt órásmester
Rejtélyes eset
Egy kisváros lakóit különös eset tartja izgalomban.

Nyoma veszett az órásmesternek, aki már ötven éve vé-
gezte megbízhatóan munkáját. Azt beszélik, egy óra javí-
tása áll eltûnésének hátterében. Bezárt boltjának ajtaján
tábla lóg. 

A csalódott ügyfelek morgolódnak: 
– Az öreg mindig kedvelte a fejtörõket, na de ilyet? Miféle

nyitva tartás ez, kérem? Milyen óra ez, mutatók nélkül, be-
tûkkel a számlapon? És az az érthetetlen mondat a végén?!

HOVÁ TÛNT AZ ÓRÁSMESTER?
MILYEN FELADATOT KAPOTT?

EZT NEKED KELL KIDERÍTENED!

A nyomozás
A nyomozók felkeresték az órásmester unokáját. A fiú

emlékezett egy esetre, amikor õ az ebéd felõl érdeklõ-
dött, és nagyapja, aki szeretett rejtvényekkel bíbelõdni,
egy papírt nyomott a kezébe. Egy óra számlapja volt rajta
betûkkel és négy idõponttal.

– Állítsd a mutatókat a megadott idõpontnak megfelelõen
úgy, mintha a betûk helyén az óra számai állnának. A kis-
mutató a szó elsõ betûjére, a nagymutató a szó második
betûjére mutat. Haladj sorban az idõpontokon és a betûk
szép lassan kiadják, mit fõztem mára – magyarázta az órás-
mester. A fiú kezébe vette a feladványt, és így okosko-
dott:

Ha a mutatókat 7 órára 
állítom, akkor a kismutató 

a H-ra, a nagy az A-ra mutat.
Az 1. és 2. betû tehát:

H…             A…

A kismutató elmozdult 
az L-rõl, de még hozzá van 
közelebb, a nagy Á-t jelez.
Megvan a 3., 4. betû is:

L… Á…

A kismutató pontosan félúton
van a G és az S között, tehát

lehet GZ vagy SZ is a folytatás.
Majd a végén kiderül.

GZ? vagy SZ?

A kismutató mindjárt 
az L-hez ér, így

az utolsó két betû nem lehet
más csak:

L…       É!!!

7:00 9:10 3:30 8:55

A megoldás 
Tehát halászlé volt aznap ebédre, de ennél sokkal fontosabb, hogy most már tudod, hogyan fejtsd meg a rejtvényt.

Haladj végig a nyitvatartási idõpontokon balról jobbra, fentrõl lefelé! Az így kapott betûsort tagold szavakra, és
fejtsd meg, hol van, és milyen órát javít a mester!
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Házaspárok keresik egymást és az autójukat egy parkolóban. A hölgyek a rendszámtábla három betûjérõl, a férfiak há-
rom számáról mondanak állításokat. 

DERÍTSD KI, HOGY KI KINEK A PÁRJA! MILYEN AUTÓVAL INDULNAK HAZA A PÁROK?

Párkeresõ

Emma: Egy betû hozzáadásával mindhárom betûbõl két-
jegyû betû képezhetõ.

Sára: A betûk kis és nagy nyomtatott alakja között nincs
különbség.

Eszter: A betûk ugyanúgy követik egymást a rendszám-
táblán, mint az ábécében.

Ágnes: Minden betû egy magánhangzó után következik
az ábécében.

Péter: Mindhárom szám csak eggyel és önmagával osztha-
tó. 

Márton: A 3 számból képezhetõ legkisebb és legnagyobb
szám összege 989.

Tamás: A 3 számból képezhetõ legkisebb és legnagyobb
szám különbsége 396.

Zoltán: Palindrom szám, azaz visszafelé olvasva is ugyan-
azt a számot kapjuk.

Talányos firkák
Éjjel egy grafittis járta a város utcáit, és néhány épület feliratát átrajzolta. Meg tudod

fejteni, melyik épület tábláját alakította át? 

SEGÍTS A TÁBLÁKAT RENDBE HOZNI!

Fekete filccel színezd át a felesleges vonalakat, vonalszakaszokat úgy, hogy a felirat
újra tisztán látható legyen!
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban meg-
jelent cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisz-
tikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt for-
málhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, ame-
lyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói ösz-
szetételû intézményben dolgozunk. 
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradha-
tunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdeké-
ben, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk ja-
vaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK

Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzété-
telére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasz-
talatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyá-
ban hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés. 

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT

Tan�t�_B4.qxd  2015.09.25.  10:54  Page 1


