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Ráhangolódás
A tanterem zárt ajtaja mögött szakemberként mindannyian magányosak vagyunk, s a sikerrel kecsegtetõ meg-
oldást nehéz megtalálni egyedül. Nem csoda, ha néha úgy érezzük, jó volna, ha nem is egy konzíliumot össze-
hívni, de legalább beszélni valakivel. 

Bizonyára sokat, sokkal többet kellene egymással beszélgetnünk módszertani kérdésekrõl. Az ilyen típu-
sú közös gondolkodáshoz szeretnénk hozzájárulni a magunk szerény eszközeivel.

A matematikatanítás területén két olyan probléma körvonalazódik egyre markánsabban az utóbbi években, me-
lyekkel kötelességünknek tartjuk a Tanító hasábjain foglalkozni:

1. A tanítók közül nagyon sokan egyre kevésbé használnak a gyerekek tevékenykedtetésére alkalmas eszközöket,
helyette gyakran mindent elborítanak a feladatlapok.

2. A tanítók közül nagyon sokan mintha elfeledkeztek volna arról, esetleg nincsenek tisztában vele, milyen jóvá-
tehetetlen kárt okozhat az absztrakció indokolatlan és differenciálatlan erõltetése.

Külön elgondolkodtató az a tény, hogy mindez Varga Tamás hagyatéka mellett történhet meg a mi szakmánk-
ban. 

Bármennyire is sokrétû lehet a jelenség magyarázata, s közöttük akár szakmai kompetenciánkon kívül esõket is
találhatnánk, a 2. pontban megfogalmazott problémára érdemes koncentrálnunk. Ez ugyanis önmagában az elsõ
probléma egyik legfõbb magyarázatául is szolgál, ráadásul le sem söpörhetjük magunkról egykönnyen. 

Nem felelõst, hanem megoldást keresünk, s bízunk az érvek erejében. A matematikatanításról szóló cikke-
inkben ezért nem pusztán módszereket, eszközöket mutatunk be, hanem hazai kutatási tapasztalatokkal alátá-
masztva, meggyõzõ érveket is sorakoztatunk a módszertanra vonatkozó, olykor nagyon is súlyos megállapítások
mellé. (A szerk.)

„Olyan ez a tevékenység, mint egy kastély építése…” (idézet C. Neményi Eszter és dr. Szitányi Judit cikkébõl)

Gécs Hanka 1. osztályos tanuló rajzai (Gárdonyi Géza Általános Iskola, Budapest)
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A Kertész utcaiak
(1976., Magvetõ Könyvkiadó)

„Az ilyen gyerek valóban nehezen kezelhetõ. A pedagógu-
sok, akik a magas osztálylétszámok és meglehetõsen mostoha
tárgyi feltételek miatt amúgy is túlterheltek, boldogok, ha az
ilyen gyerek megül a helyén, és nem zavarja az oktatást. A
passzivitás tehát kívánatos erényként jelenik meg ezeknek a
gyerekeknek az értékrendszerében, hiszen mióta csak átlép-
ték az iskola küszöbét, a magatartásukra vonatkozó tanári
mondatok túlnyomó többsége tiltó szócskával kezdõdött. Aki-
tõl viszont elsõsorban azt várják el, hogy ne csináljon valamit,
az közömbössé válik, és szellemileg tovább tompul.”
(136–137. o.)

„Ha nem építettük volna ki elõzõleg a gyerekek iskolai éle-
tének demokratikus kereteit, ha nem biztosítottunk volna jo-
gokat számukra, és nem terheltük volna meg õket felelõsség-
gel, ha nem bizonyítottuk volna be nekik, hogy minden bajuk-
ban mellettük igyekszünk állni, ha nem tapasztaltak volna
száz és száz esetben megértést, akkor semmire sem tudnánk
kényszeríteni õket.

Régi igazság, hogy a gyerekek kedvenc tanárai mindig a
szigorú tanárok közül kerülnek ki, de korántsem válik ked-
venccé minden szigorú tanár. A szigorúság humánuma a hu-
mánum szigorúságában van. Szigorúság nélkül a humánum
olcsó liberalizmussá züllik és megszûnik humánum lenni, de
humánum nélkül a szigorúság is megszûnik szigorúság lenni,
mert kegyetlenséggé válik.” (249. o.)

Hét kérdés – hét válasz az értékelés
funkcióiról és eljárásrendjérõl
a komprehenzív iskolában

(Új Pedagógiai Szemle 1998. április)

„1. kérdés: Milyen helyet foglal el az iskolai nevelés mai
rendszerében az értékelés?

Válasz: Központi helyet!
Ez persze indoklásra, illetve magyarázatra szorul. Marad-

hatnánk ugyan egyszerûen a tapasztalatnál, és mondhat-
nánk: minden jel arra mutat, hogy az iskolába kerülés pilla-

natától kezdve az iskola elhagyásáig mindenben az értékelés
játssza a fõszerepet. De ennél mélyebbre kell hatolnunk, és
meg kell kísérelnünk feltárni a tapasztalat mögött meghúzódó
okokat.

a) ... Mert – ne szégyelljük kimondani – legszívesebben
minden iskola megszûrné már a »végzõs« óvodásokat is abból
a célból, hogy a számára – mármint az iskola (azaz a pedagó-
gusok!) számára – a legproblémamentesebbnek, a legköny-
nyebben »megmunkálhatónak« látszó, a legkevesebb befek-
tetés mellett a legnagyobb sikerekkel kecsegtetõ gyerekeket
vegye fel. Ahol megtehetik, már az elsõ bemeneti pontnál –
mint raktárak bejáratánál teszik a tehergépkocsikkal –
»lemázsálják« a gyerekeket, szó szerint »megmérik« – no,
nem õket emberi egészükben, hanem csak bizonyos szem-
pontok szerint felértékelt – teljesítményeiket, amelyekbõl az-
tán »képességeikre« vélnek következtetni. És akkor jöjjenek
rangsor szerint a legjobb képességûek, a többiekkel meg ve-
szõdjenek más iskolák más pedagógusai!

b) Mérlegeljük-e eléggé annak a mindennapos ténynek a
súlyát, hogy az iskola világában a legfõbb motiváló tényezõ
az érdemjegy, a bizonyítvány? A gyerekek megítélésének osz-
tályzataik – némi eufemizmussal mondva: »érdemjegyeik« –
a mércéje. A tanítók megítélésének ugyanez. Ebben a világ-
ban már nem az ember az ember mértéke! Az iskolákban kö-
telezõen minden évben és minden félévben összeülnek az egy
osztályban tanítók. Miért is? Azért netán, hogy a gyerekek-
rõl, ezekrõl a csodálatos mikrokozmoszokról, a velük kap-
csolatos pedagógiai kérdésekrõl beszélgessenek? Vagy arról,
hogy miként is lehetne megtalálni mindegyikükhöz azt a kul-
csot, amellyel értelmük és szívük felnyitható volna? Netán
didaktikai vagy pszichológiai problémákról tanácskoznak?
Ugyan! Az osztályzatokról, mindenekelõtt a magatartás- és
a szorgalomjegyekrõl folyik a disputa! Mert ez az, ami kell!
Ez kötelezõ! Pedagógiai viták, esetmegbeszélések nélkül
nagyszerûen megvan az iskola. De ki hallott már olyan isko-
láról, amelyben nem tartanak osztályozó konferenciát!? ...

c) Az iskolának ez a dehumanizáltsága – nyugodtan
mondhatjuk: elembertelenedése – a szülõket is megfertõzi. A
szülõ egyszerûen képtelen a saját értékrendjét követni. Az is-
kola ezt is alárendeli magának. Rákényszeríti a szülõt arra a
képtelenségre, hogy már számára se gyereke egészleges világa
legyen a legfontosabb, hanem csak azok a teljesítményei, ame-
lyeket az iskola érdemjegyekkel visszaigazol... Ezért van, hogy

DR. LÓRÁND FERENC
1930–2015
Dr. Lóránd Ferenc a neveléstudomány kandidátusa, a magyar pe-
dagógusszakma kiemelkedõ nagysága, az OKNT korábbi elnöke
volt. Tanítók sokasága igazolhatja, hogy személyében szakmai
konferenciáink magával ragadó, szellemes, ugyanakkor nagy tu-
dású és fáradhatatlan, egyik legnépszerûbb elõadója távozott kö-
zülünk. Úgy gondoltuk, mûveibõl válogatott gondolatainak fel-
idézésével emlékeznénk méltóképpen varázslatos személyiségére
és kivételes életmûvére. (A szerk.)
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a szülõk többségét nem az érdekli, mit tanult a gyerek az isko-
lában, hanem az, hogy milyen jegyet kapott ott. Vagy tán nem
errõl szólnak nagyrészt a szülõi értekezletek és a fogadóórák?

d) És a gyerekek? Mi mást tehetnek: alkalmazkodnak a
szisztémához. Számukra is az érdemjegy a lényeg, és nem az,
hogy miért kapták. Ezért elfogadott körükben az érdemjegy-
szerzõ csalás minden rafinériája.”

Az emberi minõség tisztelete 
a komprehenzív iskolában

(Új Pedagógiai Szemle 1999. január)

„Mivel az iskola standardokból indul ki, az építkezés e
standardok, e normák felõl kezdõdik: a norma felõl közelít az
egyén részjellemzõi felé. A pedagógus tudja, hogy hova, illet-
ve meddig kell eljuttatnia a tanulókat az elsõ osztály végére, a
második osztály végére és így tovább. Mindig standardok fe-
lõl kezdjük tervezni a munkát, fölülrõl építjük meg azt a lét-
rát, amelyen meghatározott idõn belül kell fölmászni arra a
fokra, amelyet e rendszer a tanártól és a diáktól is megköve-
tel.

Mivel pedig a tantárgyi rendszernek megfelelõen az iskola
a részképességekre koncentrál, ezen részképességek mentén
ítéli meg a gyerekeket úgy, hogy a standardhoz való viszony
szempontjából két nagy csoportra osztja õket. Az egyik cso-
porthoz azok tartoznak, akik a standard alatt teljesítenek, rá-
juk vonatkozik a »felzárkóztatás«. Elgondolkodtak már azon,
hogy ebben a szóban: »felzárkóztatás«, mi van? Ebben ott
van egy elõvételezett szint, amelyhez fel kell zárkóztatni a ta-
nulót. Ez tehát egy zárt végû folyamat, ennek a felsõ határá-
hoz (vagy ennek közelébe) kell eljuttatni azt, aki alatta van.
De vannak e szint felett álló gyerekek is. Az õ fejlesztésükre
vonatkozik a »tehetséggondozás«. Gyönyörû, nem?”

…
„Most – legalább gondolatban – fordítsuk meg az építke-

zés logikáját. Mi volna, ha nem a standard felõl közelítenénk
az egyénhez, hanem az egyénbõl indulnánk ki? Abból a bizo-
nyos »gömböcskébõl«. Jó, de mi felé induljunk? Nem elég azt
mondani, hogy ne a standardból induljunk ki, meg is kell
mondani, hogy mi felé tartsunk! A válaszom: a véges végte-
len felé. Mert hol van a »vége« annak, amit »ki lehet hozni«
egy emberbõl?”

Loránd Ferenc: Hogyan látja 
a kudarcokat az iskola?

(Új Pedagógiai Szemle, 2001. 2. sz. 4–8.)

„Az iskolázásnak fontos szerepe van abban, hogy felnõtt-
ként ki hol fog elhelyezkedni a társadalmi munkamegosztás-
ban. Az iskolázás elsõdleges társadalmi funkciója az, hogy
segítségével feltáruljanak a gyerekek adottságai, hogy kifej-
lõdhessenek az adottságaiknak megfelelõ képességeik, ki-
alakulhasson érdeklõdésük. Mind a társadalom, mind az
egyén érdeke, hogy az iskola ezt a funkcióját a legszabadab-
ban, a társadalmi determinizmusoktól – értsd: a gyerekek
társadalmi és családi helyzetétõl – a lehetõ legfüggetleneb-
bül tudja teljesíteni, hogy minden egyént hozzásegítsen a tõ-

le telhetõ legjobb teljesítmények eléréséhez. Ehhez azonban
olyan iskolarendszerre és olyan pedagógiai gyakorlatra van
szükség, amelyik ezt a célt kívánja szolgálni és mindent en-
nek rendel alá.

Csakhogy a mi iskolarendszerünk nem ilyen. Sosem volt
ilyen – hogy félreértés ne essék. A porosz mintára szervezõ-
dött magyar iskolarendszer kezdettõl fogva keményen szelek-
tív volt. Ameddig pedig az iskolarendszer a társadalmi szelek-
ció legitim eszköze, szüksége van a kudarcra. A legtöbb, ami
tehetõ, hogy »humanizáljuk« a kudarcot, igyekszünk meg-
szabadítani végzetszerû jellegétõl. Megkíséreljük orvosolni,
azaz pótlólagos segítséggel »felzárkóztatni« a lemaradtakat,
és már az iskolai tanulás elsõ éveitõl kezdve a gyerekek hozott
deficitjeihez alkalmazkodó differenciált technológiával taní-
tani õket, illetve bánni velük.

Ez utóbbit tekintve még meglehetõsen megosztott a peda-
gógusok társadalma. Nem kevés azoknak a száma, akik úgy
vélik, hogy külön kell oktatni az ígéretesebbeket, a könnyeb-
ben oktathatókat, külön a nehézségekkel küzdõket és nehéz-
ségeket okozókat. Így – úgymond – »hatékonyabb« a folya-
mat. Mások – épp ellenkezõleg – úgy vélik, hogy a társadalom
valóságos heterogenitását kell a pedagógiai közösségeknek is
leképezniük, részben az egészséges szocializáció érdekében,
részben didaktikai okokból, mert így eredményesebben lehet
tanítani.”

Újévi töprengés…
(http://www.tani-tani.info/ujevi_toprenges 
2013. jan. 6.)

„Eleget éltem és tapasztaltam meg már ahhoz, hogy meg-
értsem: a boldogság egyéni termék, ami ott virágzik ki, vagy
huny ki, mielõtt szárba szökkenne, ahol kinek-kinek a múltja
a jövõjérõl szõtt álmokkal, vagy a jövõjétõl való szorongással
találkozik. A boldogság mindenekelõtt az önmagunkkal való
elszámolás függvénye. Bonyolult és sokrétû elszámolás ez,
amely az egyéni élethelyzetektõl függõen sok és sokféle tétel-
bõl áll.

A társadalmi egyenlõtlenségek már itt erõsen differenciál-
ják a képet. A személyes jövõrõl szõtt álmodozások vagy egy-
szerûen csak az elérhetõnek vélt személyes jövendõ elképzelt
dimenziói maguk is társadalmi helyzettõl meghatározottak.
Akinek napi gondja, hogy gyermekeinek legszükségesebbek-
kel való ellátásáról gondoskodni tudjon, annak a jövõrõl szõtt
álmai az élelmiszerárak és a legszükségesebb ruhanemûk ára-
inak karanténjába zártan vergõdnek. Hogy is írta szegény Jó-
zsef Attila? »Szövõlány cukros ételekrõl álmodik, nem tud
kartelekrõl.«

Mit kívánhatnék fontosabbat társadalmunk valamennyi
tagjának annál, mint hogy személyes emberi kapcsolataik
harmóniáján túl leljenek harmóniára a társadalom
makrovilágában zajló folyamatokkal is anélkül, hogy megal-
kudniuk kelljen a személyiségüket mozgató értékekkel.
Olyan társadalmi létet kívánok, amely szélesre tárja az
anyagi és szellemi boldogulás kapuit, amelyben nem írja elõ
a hatalom, hogy mirõl mit kell vagy illik gondolni, és végül, de
nem utolsósorban, amelyben a közoktatás a szuverén gon-
dolkodáshoz szükséges tudás és képességek mellett a szuve-
rén állásfoglaláshoz szükséges magatartás elemi normáira is
megtanít.”

3
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Akarhat-e ennél szebbet és jobbat egy gyerek, egy pe-
dagógus, egy szülõ? Hogy többet is megtudjak a
„BMM”-rõl, beszélgetésre kértem Béres Máriát, a
módszer kidolgozóját, aki most a Debreceni Bárczi
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény elsõ osztályosainak tanítója. Az osztályába
járó 7 kisgyerek középsúlyos értelmi fogyatékos – értel-
mileg akadályozott. Van közöttük Down-szindrómás és
autizmus spektrumzavarral élõ, beszélõ és nem beszélõ
kisdiák is.

Az interjúból kibontakozó modellértékû pedagógiai
hitvallás és nevelési stratégia nem kevés tanulsággal és
biztatással szolgálhat mindnyájunknak, szeretném ezért
lényegét megosztani a lap olvasóival is.

A tanulás tervezésérõl 
és irányításáról

P. J.: Mindaz, amit a módszerrõl a bevezetõben idézett so-
rok sugallnak, rendkívül vonzó, miközben az is tudható, hogy
az osztályodba járó gyerekek nevelhetõsége, taníthatósága
nagyon összetett és sokszínû képet mutat. Ezért az elsõ kérdé-
sem a tervezõmunkádra irányul: hogyan készülsz fel a gyere-
kek foglalkoztatására? Milyen óravázlatot írsz nap mint nap,
és azt hogyan tudod megvalósítani? 

B.M.: Semmilyet! Én nem készítek óravázlatot.
Ahogy most Önök, én is igencsak meglepõdtem a rövid és

gyors válaszon és azon, hogy ismét az én térfelemen pattogott
a labda! Ám, aki ismeri Béres Marcsit, aki hallotta már õt be-
szélni, látta a módszerét, a munkájáról készült bemutató vi-
deókat, netán részt vett képzésein, vagy olyan szerencséje

volt, hogy láthatta az osztálytermét a benne foglalatoskodó
kisdiákokkal, az tudja, hogy a gyorsan lecsapott labda mögött
nagyon is tudatos elõkészület, komoly tudás, tartalom és ta-
pasztalat van. Nem is kérdeztem tehát tovább, csak néztem
rá mosolyogva, várakozó szemmel. Nem kellett sokat vár-
nom, mert hamarosan így folytatta: 

Részben fényképes dokumentációval bizonyítom,
hogy dolgozom. Részben pedig a munkamódszeremhez
tartozik az órákon készített video és fénykép. Otthon
átnézem a napközben rögzített felvételeket, és melléjük
írom, hogy éppen mivel foglalkozik a gyerek. Ennek vé-
gül egy fejlõdési út folyamatos lekövetése lesz az eredmé-
nye. Ezt már évek óta így csinálom. A mostani elsõseim
esetében még a naplóírást is bevezettem. Tehát miután
délelõtt elkészítek a gyerekek foglalkozásáról kb. 40-50
képet, este és másnap, a tanítás elõtt átnézem õket, és
melléjük írom, hogy melyikük mivel, milyen szinten fog-
lalkozott. Így látom, hogy ki, hol tart, milyen eszközre
van esetleg a közeljövõben szüksége, mi az, ahová már el-
jutott. Ezzel teremthetem meg az optimális feltételeket
ahhoz, hogy az eszközök közvetítésével, a felfedezés örö-
métõl motiváltan tanuljon ki-ki a maga tempójában.
Nem én írom elõ, hogy ma honnan hová kell eljutnia
egy-egy gyereknek. Ez utóbbit nagyon is helytelennek
tartom!

Részint, mert a felfedezés, a megértés mindenkinél
más idõben történik meg, részint pedig azért, hogy ne én
akarjam kívülrõl a fejükbe tömni az elsajátítandót,
mert abból könnyen lehet érdektelen, unalmas és nem
jókor érkezõ információ.

P. J.: A gyerekek tehát ezek szerint teljesen szabadok an-
nak megválasztásában, hogy mit „tanulnak”. Nem okoz ez
káoszt a nap folyamán?

Petõ Judit

A Montessori pedagógiából táplálkozó „BMM” tanítási módszer nem véletlenül keltette
fel az érdeklõdésemet. Ismertetõjében ugyanis ilyen mondatokat olvastam: „… feladat-
helyzetben a rád bízott gyermekek képesek lesznek akár 1 óráig, sõt azon túl is tevékenyked-
ni, önállóan dolgozni, nem várják az örökös megsegítést, szabadon, önállóan választanak
a felkínált lehetõségek (eszközök) közül. Valószínûleg nem lesznek magatartási problémák,
illetve jelentõsen csökkennek…”

Akarhatunk-e szebbet
és jobbat a gyerekeinknek?
Beszélgetés egy Montessori ihletésû módszerrõl
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B. M.: Ellenkezõleg! Ez okozza a csendet, az elmélyü-
lést, hiszen a diák azt választja, ami érdekli. Arra hasz-
nálja az eszközt, amire õ éppen akarja, és azt teszi, amit
el tud érni az eszközhasználattal. Lehet, hogy ma a pi-
ros-kék rudakból még csak házikót épít maga köré, ami-
be beleül, de holnap már észreveszi az arányokat és mu-
tathatok is neki valami olyat, amire eddig nem figyelt
fel.

P. J.: Tehát mégsem hagyod õket teljesen magukra?
B. M.: Természetesen nem. Jóllehet, az önálló és el-

mélyült foglalkoztatás a célom. Ahogyan látod is a falon
az idézetet: „Segíts, hogy önmagam csinálhassam!”
Igyekszem ebben a szellemben tanítani.

A bánásmódról és 
a pedagógiai optimizmusról

P. J.: Ha jól sejtem, ez azért is fontos, mert az elsõseid egy
része verbálisan nem tudja kifejezni a válaszát, a kérdését, a
panaszát. Az elégedetlenségükbõl fakadó feszültség pedig
mindenképpen magatartási problémákban: szomorúságban,
sírásban, dühöngésben jelentkezhetne.

B. M.: Pedig én éppen ezektõl szeretném megkímél-
ni õket. Sokszor persze fárasztó ez a fajta pedagógiai
munka, és igazából, ahogyan el is mondtam, egész na-
pos figyelmet igényel. Még akkor is, ha a külsõ szemlé-
lõ számára mindez egyenesen lazának tûnhet. Azt
mondom azonban, hogy ki lehet próbálni bátran, mek-
kora feladat is ez! Szabad az út, a felfedezés lehetõsége
mindenki elõtt nyitva áll. Sok nagyszerû pedagógust is-
merek, és bízom benne, hogy lesz követõje a módsze-
remnek, és megindul az ehhez szükséges szemléletbeli
változás. 

A kis tanítványaimra visszatérve, 2014-ben új osztály-
lyal kezdtem a tanévet. Nem könnyû hónapokon va-
gyunk túl. A mindennapos nehézségekért azonban kár-
pótol annak tudata, hogy bármiként is alakul majd a ké-
sõbbiekben az életük, legalább szereztem nekik nyolc
boldog évet, amelynek során sok érdekes tapasztalathoz
jutottak, alapvetõ dolgokat sajátíthattak el általuk szíve-
sen vállalt tevékenységek keretében. 

P. J.: Mik azok az alapdolgok, amelyekre utaltál?
B. M.: Alapdolog például az én kis tanítványaim ese-

tében az, hogy el tudják foglalni magukat, hogy fejlõdik
a kreativitásuk, feltalálják magukat abban a környezet-
ben, amely körülveszi õket. Vagy az, hogy jól tudják a
kezüket használni akár írásra, ha eljutnak annak megta-
nulásáig, de elõbbre jutnak az önkiszolgálásban is: képes-
sé válhatnak arra, hogy ügyesen megkössék a cipõfûzõt,
begombolják a kabátot. Továbbá a legfontosabb fejlesz-
tési céljaim között szerepel az is, hogy észrevegyék és ér-
tékeljék a rendet, és ne csak meg akarják, hanem meg is
tudják tartani azt maguk körül. 

Én a polcaikhoz ritkán nyúlok azért, hogy valamit a
helyére tegyek. Ott minden úgy van, ahogyan azt a gye-
rekek odarakták. Megfigyelik, mi, hogyan volt elrendez-
ve, mielõtt levették az eszközt a helyérõl. Eleinte még
kell egy-egy pillantás is ahhoz, hogy például a szögre pon-
tosan úgy tegyenek vissza valamit, ahogyan az korábban
ott volt. Késõbb aztán már az odapillantás sem kell, csak

a szemem sarkából gyönyörködöm, hogyan igyekeznek –
adott esetben –, hogyan küzdenek meg a polc rendjéért. 

A távlatokról
P. J.: És amikor majd nem lesz már nyolc olyan év, amit

veled tölthetnek, akár ezek a most induló kis elsõs gyerekeid?
Hogyan lesz akkor?

B. M.: Én nyitott vagyok, nem rejtem véka alá, amit
csinálok; szívesen mutatom meg minden érdeklõdõ-
nek. Így a velem most együtt dolgozó asszisztens vagy a
délutános tanító is ugyanebben a szellemben foglalkozik
a gyerekeinkkel. Ezért azt remélem, hogy lesz majd foly-
tatása az osztály és az egyes gyerekek életében is annak,
amit együtt elkezdtünk. 

P. J.: Ahogy látom, nemcsak az eszközöket tartalmazó
polcok rendjére figyelnek a diákjaid, hanem a szõnyeg, az
alaplapok pontos elhelyezésére is.

B. M.: Ha szeretném, hogy egyszer használni tudják
majd a füzetet, balról jobbra haladva megtanulhassa-
nak írni, tudjanak rajzolni, festeni, vonaltól vonalig
kitöltsék a helyet, akkor nagyobb tereken kell õket
beleszoktatnom e tevékenységekbe. Elõször a szõ-
nyeg az „irka”, aztán az alaplap, s majd csak ezután
jöhet a füzet. Elõször a nagy nyomtatott betûk, azu-
tán, ahogy egyik tanítványom nevezte, a „hullámos
betûk” is sorra kerülhetnek azok számára, akik képe-
sek a leírásukra.

A teljesítményelvárások 
és a módszer összhangjáról

P. J.: Jól látom, hogy te a képességek aktuális fejlettségéhez
méred az elsajátítandó tananyagot, és nem a tananyaghoz
erõlteted a gyermeket?

B. M.: Ez egyértelmû! Ha nem így tennék, csak kira-
kat lenne az egész, a gyereknek pedig érdektelen, ha-
szontalan és értelmetlen szenvedés.

P. J.: Értem, bár sajnos láttunk már ilyet! És megvallom,
én ilyenkor legalább annyira szánom a pedagógust, mint a
diákot. Hiszen éppen olyan a helyzete, mint szegény
Sziszifuszé, aki jottányit sem jutott feljebb a hegyen, mert
mindig maga alá temette a nagy nehezen felgörgetett, ám
visszacsúszó szikla, s mindent kezdhetett elölrõl! A pedagó-
gus és diák erejét, kedvét és energiáját is így emésztik fel –
minden eredmény nélkül – az elérhetetlen, rosszul meghatá-
rozott célok. 

B. M.: Nincsenek, és nem lehetnek elérhetetlen cé-
lok, ha a gyerekbõl indulok ki. Ha hozzá mérem az elvá-
rásaimat és a megvalósuláshoz használt eszközöket. Ha
kifigyelem, melyiket hogyan fogadta egy-egy tanuló: húz-
ta a száját, vagy örült neki? Ezeket a tapasztalatokat épí-
tem bele a következõ, felkínált eszközömbe. A kiválasz-
tásukra, megalkotásukra való a délutáni, esti képfeldol-
gozás, amikor alaposan átgondolom a gyerekekkel töl-
tött idõt. „Módszerem az eszközöm.” Mária
Montessoritól származik ez a felismerés, és az én pedagó-
giai munkámnak is ez a legfõbb mottója. 
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P. J.: Ez teljesen logikus, mégis feltámad bennem a gya-
nú: valaki megtekinti az eszközeidet, netán titokban le is
fotózza õket, majd pedig megalkotja s kiteszi a saját osz-
tályának, esetleg óvodai csoportjának a polcára. Ám az
mégsem mûködik úgy, mint nálad. Hogyan és miért lehetsé-
ges ez?

B. M.: Ahogyan az elõbbiekben céloztam erre, az esz-
közök nem esetlegesen készülnek és kerülnek a gyere-
kek látókörébe. Azok ugyanis egy egész struktúra logi-
kusan illeszkedõ részei. Ha tehát valaki lesipuskásként,
csak a fotók alapján – a dolog lényegének megértése nél-
kül – alkalmazza, és nem a munka folyamatában építi fel
eszközeit, nem sokat ér el velük. 

Sõt – tapasztalataim alapján – mostanában már jól lá-
tom, hogy nem is csak az iskolai struktúrában kell gon-
dolkodnom. Mivel a legutóbbi tanfolyamaimon a taní-
tók mellett óvodapedagógusok is részt vettek, felismer-
tem, hogy ha folyamatában nézzük a gyerekek fejlõdé-
sét – legyenek azok SNI-sek vagy sem –, akkor már az
óvodába lépéstõl kezdve célszerû együtt gondolkodnia
szülõnek és pedagógusnak a fejlesztés tartalmáról és
módszerérõl. Sok szülõ szán is idõt arra, hogy megismer-
kedjen a BMM módszerrel, hogy otthon õ is az óvodához
és az iskolához hasonló szellemben és szemlélettel foglal-
kozhasson a gyermekével.

A hajtóerõrõl
P. J.: Kedves Marcsi, látom, azt a pólót vetted fel, amin ez

az írás van: „Mást akarok”. Hadd kérdezzem meg tõled,
hogy mit szeretnél? Miért akarsz mást?

B. M.: A válaszom nagyon egyszerû. Csupán azért sze-
retném másképpen és jobban csinálni, hogy boldogab-
bak, kiegyensúlyozottabbak legyenek a gyerekeink.

P. J.: Ugye, nem feltételezed, hogy a hozzád képest más-
képpen gondolkodóknak nem lehetnének hasonló, megvaló-
sulásra váró „álmai” ?

B. M.: Nem feltételezem. Csak az a baj, hogy sokuk-
nak nincs merszük a változtatáshoz: lépni, kilépni,
szembe menni a megszokásokkal. Tartanak attól és
fontolgatják erõsen, hogy a járt utat a járatlanért elhagy-
ják. 

P. J.: Úgy gondolod, hogy hiba a megszokott eljárásokra
hagyatkozni; s az elhíresült mondás szellemében – „a gyerme-
kek mindenek felett álló érdekére” hivatkozva – olykor kénye-
lembõl, megszokásból és az idõhiány felpanaszolásával véde-
kezve elutasítani mindenfajta innovációt? 

B. M.: Egyetértünk! Én rengeteg energiát, idõt, pénzt
dobtam be, hogy kidolgozzam és folytonosan javítsam,
tökéletesítsem a módszeremet. Sokszor tapasztalom a
tanfolyamaimon, hogy éppen az tetszik a hallgatóknak,
ha bemutatom azt az önfejlesztõ folyamatot, ahogyan
idáig jutottam pedagógiai tudatosságban és a módsze-
rem gyakorlatának dinamikus alakításában. Ezt a tapasz-
talatátadást azért tartom fontosnak, hogy nekik már ne
kelljen oly sok idõt és energiát beleadni módszereiknek,
a  tanítványok  fejlesztési  szükségleteihez  való  igazításá-
ba, mint nekem. Meg is szoktam kérdezni hallgatóimtól,
hogy csak a végeredményt adjam tovább, vagy kíváncsi-
ak a kudarcokkal, próbálkozásokkal teli útra is, ami idá-
ig vezetett. Persze, mindig ezt az utóbbit választják. 

A munkám folyamatában készült videókat sem vágva
vetítem le nekik, hanem úgy, ahogyan elkészültek, a hét-
köznapok teljességében, hogy jól lássák a küzdelmein-
ket. 

P. J.: Beszélgetésünk elején a tervezõmunkádról, az óra-
vázlatod felõl érdeklõdtem. Most – a beszélgetésünk végére
érve – már pontosan értem lakonikus tömörségû válaszod
hátterét! Azt, hogy az itt vázolt pedagógiai koncepciód meg-
valósításához egészen másfajta nézõpontból kell közelíteni a
tanulás tervezésének és irányításának kérdéseihez. Külön-
leges módon és elõrelátással, nem pedig pontosan, percrõl
percre kidolgozott óravázlattal lehet felkészülni a gyerekek
személyre szabott fejlesztéséhez. Fõként, ha oly sokfélék a
tanítványaid, s ráadásul autisták is vannak a csoportod-
ban.

B. M.: Az autizmussal való megküzdés munkám egy
külön fejezete! Az idei tanév indításakor kizárólag csak
az õ fejlesztésükkel töltöttem az elsõ 2-3 hónapot.
Elképzelhetetlennek tartottam volna a további ered-
ményes munkát, ha nem teremtem meg hozzá a megfe-
lelõ feltételeket: az iskola, az új környezet elfogadását,
a nyugalmukat, azokat a körülményeket, a helyet és
azt a módot, ahol és ahogyan egy autista gyerek jól és
biztonságban érezheti magát. Na, mi is lett volna ak-
kor a hagyományos óravázlataimban nap mint nap?!
Abban az idõben az volt az én „óravázlatom” lényege,
hogy milyen segítséget tudok adni aktuálisan ahhoz,
hogy autista kis tanítványaim békét találjanak a köze-
lemben, az új, a korábban ismeretlen környezetükben.
Abban a 2-3 hónapban több mint 20-25 helyet és mó-
dot találtam ki nekik ahhoz, hogy ez a mostani rend,
amit itt megtapasztalhattál, kialakuljon. Óriási ered-
ményként könyvelhetem el, hogy ma már az autista
kisdiákjaim is tartósan és csendben tevékenykednek,
és tudják, hogy van egy paravánnal elkülönített hely,
ahova elvonulhatnak, ha éppen arra van szükségük.
Biztonságérzetükhöz tartozik ugyanis, hogy ha nekik
már túl sok az inger és szeretnének kikapcsolni, legyen
számukra egy erre megfelelõ, nyugalmas hely a környe-
zetükben. Ha türelmes beszoktatásukat év elején elo-
dázom, még ma is mindennap velük küzdenénk, s ez
nemcsak nekik, hanem a csoport többi tagjának is ká-
rára volna. 

E munka fontos tanulsága, hogy nem lehet sémákban
gondolkodni olyan élethelyzetekben, ahol maga az élet
sem sémák szerint mûködik. 

P. J.: Bizonyára mindehhez a kollégáid segítségére is nagy
szükséged van.

B. M.: Természetesen. Nagy könnyebbség, hogy két
kiváló kolléganõvel dolgozhatok együtt. Illésné Szakolyi
Erika, a nagyszerû asszisztensünk egész nap velünk van,
és mindig készen áll, hogy türelmesen segítsen a nehéz
pillanatokban. A délutános kolléganõmmel, Kovácsné
Bárány Ritával pedig egymást erõsítõ értékrend és gya-
korlati eljárásrendszer mentén gondolkodunk és tevé-
kenykedünk céljaink eléréséért. 

P. J.: Amikor bejelentkezésemet elfogadtad, s hozzád igye-
keztem, titokban eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi-
lyen is lenne, ha egyike lehetnék – a földön most is itt üldögé-
lõ – elmélyült tanulást „játszó” kisdiákjaidnak. Mi tagadás: a
sok csoda között megtörtént ez is, és nagyon jól éreztem ma-
gam. Köszönöm, hogy veletek lehettem!
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S hogy mit hoz az új tanév? Minden bizonnyal szép szám-
mal lesznek kiszámítható és váratlan feladatok. Hiszen
most indul be a 3 éves kortól kötelezõ intézményes óvo-
dai ellátás. Van, ahol már felkészültek a várható zsúfolt-
ságra, és van, ahol ez az intézkedés a zökkenõmentes mû-
ködést feltétlenül segíti, azaz optimális csoportlétszámok
jönnek össze. Ez a törvényi akarat – több szakember sze-
rint – hatással lesz az alsó tagozatra is, hiszen kénytelen
lesz az óvoda a gyerekek egy részét elsõ osztályba küldeni
még akkor is, ha egy év halasztás érettebbé tehetné a gye-
rekeket. 

Bizonnyal vannak iskolák, amelyek a szünidõben meg-
újultak, a tantermek festése megtörtént, a kényelmetlen
padok helyére korszerû bútorzat került, és van olyan isko-
la is, ahol továbbra is pislákol a neoncsõ, ahol az ablakok
lemosására sem tellett, s a mosdókba sem került szappan,
papírtörlõ stb. És vannak iskolák, ahol semmiféle szemé-
lyi változás nem történt, az igazgató és munkatársi köre
egymást jól ismerve folytatja a megkezdett munkát. Ez az
állandóság jó üzenet a szülõknek, biztonságérzetet jelent.
Sajnos vannak olyan helyek is, ahol jelentõs a pedagógus-
mozgás. Többen egyszerre mennek nyugdíjba, helyükre
új nevelõk érkeznek, az igazgatónak a fenntartó nem
hosszabbította meg a megbízását, s nyár végén kezdõdött
el az ismerkedés a környezettel, a kollégákkal, az iskolai
programokkal, sõt az intézmény belsõ világával. 

Ne feledjük azt sem, hogy a pedagógusok minõsítési
rendszere most érkezik arra a szintre, amikor az a kollé-
gák zömét közvetlenül érinti. Aki közel van a napi peda-
gógiai gyakorlathoz, látja, az érintettek szoronganak. A
munkájukról mondanak véleményt. Többen ítéletként
élik meg ezt a procedúrát. Hogy miért? A saját nevelõkö-
zösségen belül is ritkán fordult elõ a szakmai eredmé-
nyességrõl szóló beszélgetés. Az új forma szokatlan volta
enyhébb esetben csak szorongást eredményez, sokan
azonban kifejezetten félnek, hiszen a minõsítés fogalma
nem mindannyiunknak jelenti ugyanazt. A pálya derék-
hadát alkotók tudják, mit jelentett a minõsítés a rend-
szerváltozás elõtt. Az ifjak csak hallomásból ismerik. Saj-
nos a visszaemlékezõk egy része negatív élményként élte

meg ezt a folyamatot. Állíthatom, mindig az igazgató
szakmai profizmusán, elkötelezettségén múlt a minõsítés
hangneme, értéke. A minõsítõknek legalább annyi szo-
rongásra van okuk, mint a minõsítetteknek. 

Most tehát elkezdõdött az év. Várakozunk, készülünk.
Csak egyrõl ne feledkezzünk meg, munkánk középpont-
jában a gyerek áll, aki feltétlenül bízik bennünk. Egyál-
talán nem mindegy, mit közvetítünk számukra. Tehát
mosolyra fel!

Egyedül nem megy
Cili most lett harmadik osztályos. 
Az élete igen érdekes, de nem egyedi. Talán több ilyen

kislánnyal is találkoztunk munkánk során. Még négy hó-
nap, és betölti a kilencedik évét. Egy háromgyerekes csa-
lád elsõ, azaz legnagyobb gyereke. Vili ötéves és Detti há-
rom.

Az édesanya lelkiismeretes, kötelességtudó, kissé ag-
gályoskodó. Cili születése óta nem dolgozik, hiszen a gye-
reknevelést vállalta magára. Mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy gyerekeinek jó anyja legyen, ezért élete
csakis a gyerekeirõl szól. A gondoskodáson, az ellátáson
túl a játszótárs, barát, tanító, ápoló és minden egyéb, ami
csak elképzelhetõ. Amikor a családjáról beszél, akkor a
következõt mondja: 

– Magamnak szültem a gyerekeket. Minden rám hárul, le-
gyen az betegség, óvodába szoktatás vagy az élet megszerve-
zése. Szeretem, ha a gyerekeim körülöttem vannak, de azt is
látom, hogy éppen a gyerekek nem értik a mi családunkat. Ez
különösen a nagyobbaknak okoz gondot, hiszen az óvoda- és
iskolatársakon keresztül látnak más családmodellt is, ahol az
apuka foglalkozik a gyerekekkel, azaz részt vesz a családi
életben. A férjem erre nem hajlandó.

A gyerekek apja sikeres üzletember. Napi 12–14 órát
dolgozik. Szinte minden hétvégén távol van a családjá-
tól. Presztízskérdést csinál abból, hogy a család biztos
anyagi hátterét megteremtse. Senki semmiféle anyagi

Csillag Ferenc

A tanév elkezdõdött. Egy megterhelõ, sokszor fárasztó tanév után – minden bizonnyal –
mindenki kipihente magát, s újult erõvel lát neki a feladatának. Több ízben is szóltunk ar-
ról, milyen fontos a kollégák megfelelõ mentális állapota. Azok az emberek, akik hivatás-
ként az embertársaik nevelését, gondozását, segítését, fejlesztését választják, mindig to-
pon kell legyenek. Ha sikerült a feltöltõdés, akkor az mindenkinek az épülését szolgálja.

Párhuzamos történetek
Szeptemberi útravaló
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hiányt nem szenved, ám ezzel ki is merül az apai szerep.
A gyerekek megszületése óta egy közös nyaralást, egy kö-
zös programot sem szerveztek a szülõk. Azon kivételes
hétvégéken, amikor mégis otthon van, akkor a tévéné-
zésen kívül semmire sem hajlandó. Ilyenkor a gyerekek-
nek csendben kell lenniük, illetve az a legjobb, ha el-
mennek az anyai nagymamához, ami a gyerekek részére
maga a boldogság. Ott melegséget, mosolyt kapnak. 

– A legkisebbnek más az életritmusa, így korábban fürösz-
töm, fektetem. Ilyenkor Cili és Vili a tévé elõtt ül. Nézik az
adást, alig beszélgetnek. A kicsi lefektetése után van idõm ve-
lük foglalkozni. Megpróbálom elmeséltetni a látottakat, nem
sok eredménnyel. Lassan vége az estének, s õk is ágyba kerül-
nek. A férjem 9 elõtt nem érkezik haza, s még azt sem kérde-
zi meg, mi van a gyerekekkel. Még az alvó gyerekeihez sem
megy be. Tulajdonképpen tudomást sem vesz róluk. A vacso-
rát feltálalom, mond két-három mondatot arról, hogy meny-
nyit dolgozott, majd õ is lefekszik. Még kérdése sincs arról,
hogy telt a nap. Nehéz, de meg lehet szokni. Ez jutott nekem.
Így még erõsebbre fonom a köteléket a gyerekeimmel.

Cili a második osztályban megállta a helyét. Szorgal-
masan tanult, jó eredménnyel fejezte be az évfolyamot,
de mind tanítója, mind osztálytársai számára feltûnt,
hogy megváltozott. Ez úgy március környékén követke-
zett be. A korábbi barátaival megszakította a kapcsola-
tot. No, nem veszekedéssel, vitával, egyszerûen nem
ment közéjük, nem beszélgetett velük. A szünetekben
magányosan ült a helyén. Ha a tanító valamilyen rendkí-
vüli feladattal bízta meg, akkor azt elvégezte, de önként
semmire sem vállalkozott.

– Lehangoló a bezárkózása. Koravén öreggé változott a
gyerek – panaszolta a tanító elõször az édesanyának. 

– Higgye el, otthon beszédes – magyarázta az anyuka. –
Dirigálja a testvéreit, szeret állandóan a középpontban lenni. 

– Sajnos ez itt nem tapasztalható. 
S miután semmi nem változott, a tanító megkereste az

iskolapszichológust. Mindenrõl beszámolt, s kérte a szak-
ember segítségét. A pszichológus nagy tapasztalattal ren-
delkezõ kolléga volt. Cilivel elõször egy szünetben talál-
kozott. Bement a második osztályba, s pontosan azt ta-
pasztalta, amirõl a kolléganõ beszámolt. A második pad-
ban egy sápadt, mosolytalan kislány ült, s maga elé ré-
vedt. Ennyi elég is volt. Felhívta Cili anyukáját, s kérte,
keresse fel. 

Figyelmesen meghallgatta az anyukát, majd lement a
kislányért az osztályba. Elkérte a gyereket, s a szobájába
kísérte. Cili érezhetõen szorongott, míg a pszichológus
szobájához nem értek. Abban a pillanatban, amikor a
kislány észrevette az anyját, minden feszültsége elmúlt,
az ölébe pattant, s úgy csimpaszkodott belé, mint aki so-
ha többet nem akarja elengedni. Az iskolapszichológus
úgy foglalkozott anyával és kislányával, hogy mindket-
ten megnyíltak, s rengeteget árultak el érzelmeikrõl. Ar-
ról, mennyire szeretik egymást, milyen kellemesek az
együtt töltött órák. Egy dologról nem ejtettek szót, s ez az
apuka volt. A szakember számára egyértelmû volt, hogy
itt nagyon mély feszültség van a szülõk között, amelyet a
kislány érez, tapasztal, de feldolgozni, kezelni képtelen. 

Cili többször is járt az iskolapszichológusnál, egy kicsit
javult az osztályban a helyzete. Régi barátai közül kettõ-
vel olykor-olykor ismét beszélgetett, de alapvetõ szomo-

rúsága nem változott. Az iskolapszichológus még egy be-
szélgetést folytatott az anyával, s felvetette, hogy ezt az
állapotot csakis családterápiában lehetne feloldani, ame-
lyet szakembernek kell irányítania, s elengedhetetlen az
apa bevonása. 

– Ugyan, a férjem erre nem hajlandó. Ez meddõ próbálko-
zás. Több alkalommal is a tudomásomra hozta, minden pénzt
elõteremt azért, hogy a gyerekek ne szenvedjenek hiányt, de
részérõl ennyi a családi élet. 

Sajnos itt megszakadt a hatékony segítségnyújtás. 
Május folyamán Cilinél ismét érzelmi mélypont kö-

vetkezett. 
A tanítót felkereste az anyuka, s a következõkrõl szá-

molt be: 
– A férjem két héttel ezelõtt elköltözött. Otthagyott ne-

künk mindent, a megélhetésünkrõl továbbra is gondoskodik,
de nem kíván velünk élni. Nem volt vita, nem volt veszekedés,
egyszerûen lezárta eddigi életét. Hogy mindezt egy új társ mi-
att tette-e, azt nem tudom, ám nem is érdekel. Egyedül ma-
radtam a gyerekekkel. Nem hiába mondom mindenkinek,
hogy a gyerekeket magamnak szültem. 

Kíváncsian figyelem, hogy Cili helyzete változik-e,
hogy az anya miként tudja a feladatát hosszú távon ellát-
ni. S azt is szeretném mielõbb látni, hogy Cili nem kora-
vén felnõttként, hanem kotnyeles, cserfes kilencéves-
ként éli mindennapjait. 

Felelõsségteljes szeretet
Kollégám még aktív pedagógus, felesége is pedagógus

volt, de õ két évvel ezelõtt nyugdíjba vonult. Privát éle-
tükben sokszoros nagyszülõk. Három gyereküktõl hat
unokájuk van. A legidõsebb 14. évében jár, a legkisebb
alig 10 hónapos. Az általános iskolát most éppen öt kop-
tatja. Pest mellett, egy kellemes településen laknak. Az
unokákat a teljes szünidõben ellátják. Jó szívvel, öröm-
mel teszik. Mindenkinek megvan a helye, hiszen a ház
korábban nagycsaládnak készült. Az egy érdekes kérdés,
hogy a jó adottságokat vajon miért nem vették igénybe.
Tény, mindegyik gyerekük a nehezebb utat, az önálló
életet választotta. Végigjárták az albérletes idõszaktól, az
idõs beteg gondozásán keresztül az összes lakásmegoldá-
si utat. Az õ gyerekeik már az új otthonban születtek.
Nem távol ugyan, de nem a nagyszülõi házban.

No, de térjünk vissza a nyárra!
Július 2-án érkezett meg Dani, Peti és Rudi. Dani a

legidõsebb, most lép a nyolcadik osztályba, Peti hatodi-
kos lesz, Rudi pedig a harmadikat kezdi. A szülõk elfog-
laltak, sokat dolgoznak, s ezért a fiúk meglehetõsen önál-
lóak. A következõ napon a lányunokák is megérkeztek,
a hetedik osztályos Dia és az ötödikes Julcsi is. Az unoka-
testvérek alig várták az együttlét idõszakát. A gyerekek
érdeklõdése változó, ám mindannyian komolyan spor-
tolnak. Van közöttük vívó, úszó, karatés és kajakozó.
Életelemük a mozgás. 

Kollégám halk szavú, nyugodt, békés, derûs, optimis-
ta ember. Azt vallja, hogy a szabályok kialakítása az élet
legfontosabb része, mert az biztonságérzetet ad. A meg-
érkezéskor mindenki tudja, milyen rend szerint alakul-
nak a napok. Szükség van a napirendre, hiszen semmifé-
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le programot nem lehet szervezni, ha mindig várni kell
valakire. 

Nos, a szünidei kelést ½ 8 és 8 között határozta meg a
nagypapa. A fiúunokák örömmel vették, õk otthon is
korán kelnek, s a nyári reggelek hívogatóak számukra. A
lányok azonnal jelezték nemtetszésüket: 

– Papó, szünet van, szünet van, pihenni szeretnénk. ½ 11
körül szeretnék felkelni. 

– Ugyan, ez hülyeség – mondta Peti –, akkor már a dél-
elõttbõl nincs is semmi.

– Márpedig a szünet azért van, hogy lazítsunk! Én bizto-
san nem bújok elõ olyan korán! – replikázott Dia. 

A nagypapa a távolból figyelte a gyerekek vitáját, sem-
miképpen nem akart beavatkozni. Kíváncsi volt, kik ér-
velnek jobban, s mi lesz a végsõ megoldás. 

Az elõkészített napirend további pontjai fölött is ki-
sebb-nagyobb viták zajlottak. Volt azonban egy prog-
ram, amely mindenki tetszését azonnal elnyerte. A ház
körüli hatalmas kertet este 6-kor kellett locsolni. Ter-
mészetesen mindenki ezt kívánta elsõsorban végezni. 

– Gyerekek – így a nagyapa –, az legalább másfél órás
program, ott lehetne osztozni. Ha mindennap ketten locsol-
nak, akkor gyakrabban locsolhat mindenki. 

– És mi van, ha esik az esõ? – tudakolódott Rudi, a leg-
ifjabb. – Akkor a locsolás elmarad. 

– Nem fog esni mindig – jött Diától a válasz. 
Ez a téma is lezáródott. 
Tehát az elsõ együtt töltött estére nagyjából minden

kialakult. A fiúk 9 óra körül már hatalmasakat ásítottak,
s jelezték, szeretnének lefeküdni. A lányok ekkor kezd-
tek igazán éledni. 

– Még csak szürkület van, nem fekszünk le! Otthon 11 kö-
rül kapcsoljuk le a tévét. 

A fiúk nem is figyeltek unokatestvéreik szavára, elvo-
nultak, fogat mostak, s le is feküdtek. Pillanatok alatt el
is aludtak. A nagypapa lassan, de beterelte a lányunoká-
kat is a szobájukba, s elköszönt tõlük. 

– Ilyen korán nem lehet elaludni – mondta Julcsi. 
– Semmi baj, ne aludj, hoztam neked egy könyvet, olvas-

gasd. 
– De papó, az olyan iskolai dolog, most szünet van. Nem

fogok olvasni. 
– Julcsi, ezt majd holnap megbeszéljük, szép álmokat. 
A búcsúzást követõen a lányok is elég hamar elalud-

tak.
A következõ reggel a legkisebb fiú, Rudi ébredt a gye-

rekek közül elsõként, s mert hallotta a nagymamája moz-
gását, ki is ment hozzá a konyhába. A kölcsönös üdvöz-
lés után Rudi a következõt kérdezte:

– Mit segítsek nagyi? 
– Ha gyorsan felöltözöl, együtt lemehetünk a pékhez kifli-

ért és kalácsért. 
Öt perc alatt készen volt a legény, s boldog örömmel

indult a beszerzõ körútra. Mikor visszaérkeztek, éppen 8
óra volt, s a fiúk fel is keltek. A lányokat biztatni kellett.
Az elsõ napokban „lépcsõzetes” volt a reggelizés, mert a
fiúk valóban 8 körül telepedtek az asztalhoz, a lányok úgy
húzták az idõt, ahogy csak tudták. 10-kor azonban min-
dig elindultak a nagypapa vezetésével valamilyen komo-
lyabb programra. Volt ebben kirándulás, uszodalátoga-
tás, állatkert. Minden. Napközben az elõre elkészített
uzsonnával csillapították éhségüket a gyerekek, az ebéd

természetesen 3-4 órára csúszott át. A sok élmény hatásá-
ra és feltehetõen a nagy meleg miatt is, a gyerekek elpil-
ledtek. Ekkor állt elõ a nagypapa a következõ ötlettel: 

– Minden délután olvasni fogunk. Kikészítettem minden-
kinek olyan könyvet, amely az érdeklõdésének megfelelõ. A
legkényelmesebb székbe, nyugágyba helyezkedjetek el, s ves-
sétek bele magatokat az olvasásba! Mi is ezt tesszük a nagy-
mamával. Utána beszélgetünk is az olvasottakról. 

– Nincs iskola! – mondta haragosan Dia. 
– Ne legyél tanár bácsi! – így Dani.
A kisebbek erõt gyûjtöttek az idõsebbek ellenállásá-

ból, s õk is hevesen tiltakoztak. A nagypapa állta a sarat.
Mindegyik unokájához intézett egy-egy mondatot, volt,
akinek magyarázott, volt, akinek arra utalt, hogy nagy
testvérként fontos a példamutatás, a tudás megszerzésé-
nek fontosságáról is említést tett. Negyed óra sem kel-
lett, s türelmes, nyugodt meggyõzõ szavai után elkezdõ-
dött az olvasás. A mindig szemfüles Julcsi a könyv felnyi-
tása elõtt még beszaladt a konyhába, s kihozta az idõjel-
zõs órát. 45 percre állította be, s a kerti asztalra állította. 

– Ha csönget, akkor vége! – kiáltotta el magát, s fella-
pozta a könyvet. 

A nagypapa pontosan tisztában volt azzal, hogy uno-
kái tanév közben sem igen olvasnak. A szülõk elfoglalt-
sága, a sok-sok különóra, a tévé elõtti élet okozta, hogy a
könyvekkel való megismerkedés kimaradt az unokák él-
tébõl. Márpedig, ha õ felelõs a gyerekekért, akkor az év
során felhalmozódó hiányokat ebben a 6-8 hétben kell
bepótolni. 

Rendszeressé vált tehát az olvasás, sõt a beszélgetés is
a könyvekrõl. És rendszeressé vált a segítés is. Augusztus
elején már a lányok is idõben keltek fel. A nagyszülõk bé-
kés következetességgel elérték, hogy a gyerekek min-
dennapjai kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó ritmus-
ban teltek. 

Augusztus 20-án „zárt” a családi tábor. A szülõk, akik
minden hétvégeken kilátogattak szüleikhez, gyerekeik-
hez, ekkor úgy érkeztek, hogy hazatelepítik a nyaralásból
a csemetéket. A vacsora végén a nagypapa a következõt
kérdezte: 

– Ki hogy érezte magát a nyári táborunkban? 
Nem kell részletezni, minden jó volt. A gyerekek há-

lásak voltak, örültek a kirándulásoknak, a gyümölcsfák
megmászásának, a locsolásnak, a közös ebédeléseknek, a
nyugalomnak. 

– Én belejöttem az olvasásba – mondta Julcsi. – Nem hit-
tem volna, hogy két könyvet is elolvasok. Az egyik különösen
tetszett. 

A többiek nem tettek említést a napi könyvforgatás-
ról, de nem is ez a legfontosabb. Tény, legalább a szün-
idõben megismerkedtek az olvasás ízével.

Amikor a nagyszülõk kettesben maradtak, amikor el-
csöndesedett minden, a nagypapa a következõkkel ösz-
szegezte az eltelt idõszakot:

– Most egy kicsit összerendeztük a gyerekeket. Az asztal-
nál illedelmesen esznek, isznak, figyelembe veszik egymás igé-
nyeit, nem vágnak egymás szavába, figyelnek egymásra, még
nyugodtan el is tudnak tölteni egy tanórányi idõt. Az idei
„szervizünk” is betöltötte a szerepét. Kíváncsi vagyok, med-
dig tart a hatása. 

Felelõsségteljes szeretet – ezzel összegezhetjük kollé-
gám áldozatos munkáját.
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– Jaj, anya, ne!
– Ági! Beszélj rendesen anyáddal!
– Mér’, mit mondtam?! Csak azt ne mondd, apa, hogy te

is odavagy Irénkéért’!
– Nem Irénkérõl van szó.
– Hát kirõl?
– Hogy anyádat hallgasd meg!
– De hát már minden vacsora Irénkérõl szól. Rendben,

hallgatunk anya; Irénke – brazil sikersorozat, második évad,
kétszázharminckettedik rész.

– Nincs kétszázharminckettedik rész.
– Ne foglalkozz Ágival! Mondd, hogy mi történt!
– Hát ez az! Nem kell velem foglalkozni, az idióta Irénké-

vel kell foglalkozni!
– Mondtam már ezerszer, hogy nem idióta, ideje lenne

végre megjegyezned!
– Tudom, autista. Nyelvbotlás volt.
– Ezek miatt a nyelvbotlások miatt tartunk itt.
– A végén még én vagyok az oka, hogy Irénke beteg.
– Nem beteg, autista.
– Na, jó, ezt hagyjátok abba! Tényleg jó lenne nyugodtan

megenni a vacsorát.
– Már te is ellenem vagy?! Tudom, én vagyok a hülye.
– Nem úgy gondoltam, tudod jól. Egyébként mi van a szak-

véleménnyel, megjött már?
– Meg, de nem állapítottak meg semmit.
– Hogyhogy? Akkor nem autista?
– De, autista, tutira az, csak nem állapították meg. Van-

nak kiélezett helyzetek, amikor összekapja magát, és nincs
ember, aki megmondja, hogy van valami baja. Tuti, hogy a
vizsgálaton is ez történt.

– Mondtam én, Irénke egyszerûen hülye.
– Ági!
– A mi osztályunkban is van egy lány, az is olyan, senki

nem akar vele barátkozni.
– Legalább te segíthetnél neki.
– De anya, hogyan?! – õ se akar senkivel szóba állni, min-

denkit lenéz, beképzelt majom, mindenkinek csak beszólogat-
ni tud.

– Ezt mondod te.
– Nemcsak én, mindenki az osztályból.
– Azért megpróbálhatnál beszélni vele. Mit gondolsz, én

miért beszélek annyit Irénkével?

– Tudom. Még a nagyszünetet is vele töltöd. Nem csoda,
hogy olyanokat mond rád a többi tanár.

– Milyeneket mondanak rám?!
– Honnan tudjam, én szerencsére nem oda járok. Te

mondtad, hogy azt mondják, nincs jobb dolgod.
– Azt hogy kell értenem – szerencsére nem oda járok?
– Szerintem ciki, ha valaki oda jár, ahol az anyja tanít.
– Hagyjátok ezt! Már pont elégszer megbeszéltük.
– Megbeszéltük, és látod, szégyelli az anyját.
– Nem szégyell téged senki. Túl érzékeny vagy. De tényleg

hagyjuk ezt! Azt mondd inkább, mit csinált Irénke?
– Tévézett.
– Na, ne! Az iskolában, a tabletjén?
– Nem, otthon nézte a tévét.
– És?
– Az apja meg beszélni akart vele.
– Ezen vagy annyira kiakadva? Ez szerintem tök normális

dolog.
– Biztos horrort nézett.
– Ági, állj már le!
– Persze, normális, hogy az apja beszélni akar vele, de az

nem normális, hogy kihúzza a zsinórt a konnektorból. Nézi a
gyerek a tévét, neki meg eszébe jut valami, és se szó, se beszéd,
kihúzza a zsinórt. Ez egy egészséges gyereknél is durva, Irén-
kénél meg végképp nem lehet ilyet csinálni. Erõmön felül min-
dent megteszek, ez meg egy mozdulattal tönkretesz mindent.
Fogalma sincs, hogy kell bánni egy ilyen gyerekkel.

– Homályosítsd fel!
– Reménytelen. Egy fogadóórára sem jön be. Komolyan

mondom, ezekkel az agyoniskolázott, hoch-értelmiségiekkel
több baj van, mint a gépsoron dolgozó melósokkal. 

– Akkor most mi van? Az apját nem tudod kicserélni.
– Nem. Bár, ha rajtam múlna… Gondoltam, szólok a

gyermekjólétiseknek, de…
– Csak nem akarod elvitetni a Gyámmal?!
– Dehogyis. A Gyermekjólétit mondom. Azok kimennek

és finoman elbeszélgetnek az apával.
– Na, hát akkor nekik kell szólni.
– Telefonon beszéltem velük. Azt mondja a családgondozó,

van egy nyomtatványuk, egy jelzõlap, azon írjam le az esetet.
– És leírtad?
– Nem. Még gondolkozom rajta. Félek, többet ront a hely-

zeten, mint használ. Mi van, ha begorombul az apja? Jó fél

Korányi István

Minden osztályban van perifériára szorult gyerek. Bátornak és magabiztosnak
tûnhet ez a kijelentés, de ha elvonatkoztatunk az alábbi történetben szerep-
lõ Irénkénktõl, és azokra a gyerekekre gondolunk, akik nehezen vagy „ros-
szul” teremtenek kapcsolatot osztálytársaikkal, már nem is olyan merész ez
az állítás.

Nem csak magunk közt
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éve már az is gázos volt, hogy a szakvizsgálatra vigye el. Meg
a másik, mondta a családgondozó, ha Irénke megkapja az ál-
lapotának megfelelõ ellátást, akkor nincs veszélyeztetõ körül-
mény. Az, hogy az apa kihúzza a zsinórt, nem veszélyeztetõ
körülmény. Azzal nem veszélyezteti a kiskorút. Így mondta,
a kiskorút. Nem a gyereket, a kiskorút. Nem tudom, mit csi-
náljak? Hogy írjam le Irénkét egy jelzõlapon? Másfél éve nap
mint nap látom, én tudom, hogy mi van vele. Majd egy évem-
be telt, míg elfogadtattam az osztállyal. És még most sem il-
leszkedett teljesen be. Ezt nem lehet leírni egy nyomtatvány
rubrikájába. Ja, meg van egy rovat ezen a jelzõlapon, hogy
mit tettünk eddig a probléma megoldására. Oda meg írjam le
a másfél évet?! Nem. Ez így képtelenség.

– Ági! Légyszi, vidd ki a tányérokat! Ha már kivitted, el is
mosogathatnád, kösz! – Nem akartam Ági elõtt. Szerintem
ne emészd magad, hagyd a francba az egészet.

– Irénkét meg a két évi munkámat?!
– Nem. Az apját. Nem kell foglalkozni vele, és azért Irén-

kébõl is visszavehetnél.

A helyzet meghatározása
Van-e egyáltalán valami dolgunk Irénke periférikus

helyzetével, s ha van, akkor mi az? Bizonyos pedagógiai
elv és értéktételezés szerint mondhatjuk, hogy nincs,
mert minden csoportban szükségszerûen vannak szélsõ
helyzetû gyerekek. A másik póluson mondhatjuk, ha a
fene fenét eszik is, meg kell próbálni betuszkolni azt a
gyereket a centrumba. Nagy valószínûség szerint a taní-
tók többsége valamit mégis csak tesz a periférikus helyze-
tû gyerekekkel, s ez így van rendjén. De vajon mit te-
szünk, mit kellene tennünk?

Elõször is határozzuk meg a lehetõ legpontosabban a
periférikus helyzetet. Az egyszerûség kedvéért képzel-
jük egy korong pontjainak a gyerekek pozíciójának hal-
mazát. A középponttól kiindulva a korong széléig, határ-
vonaláig sok-sok pont van. El kell dönteni, hogy a ko-
rong sugarán haladva a középponttól a határvonal felé,
honnantól tekintjük már periférikusnak a gyerek
helyzetét. Ezt a kölcsönös választások számával jól tud-
juk mérni. Ehhez nem kell feltétlenül felvennünk a
Moreno-féle szociogramot (lásd a jegyzeteknél), mert
különösebb erõfeszítés nélkül meglátjuk a népszerû, kez-
deményezõ, véleményvezér és kevésbé népszerû gyere-
keket az osztályban. Korongképünknél maradva, azt is
érdemes átgondolni, hogy a középponthoz viszonyított
pozíció tevékenységi körönként hogyan változik, vál-
tozhat. Gondoljunk az ügyes, készségtárgyakban jól tel-
jesítõ, és a más tárgyakban jeleskedõ gyerekek társaik
elõtti sikereire. Ez már eleve feltételezi, hogy több koron-
gon érdemes vizsgálni a periférikus helyzetet. 

Periférikus helyzetûnek tekintek egy gyereket, ha
több „korongon” csak egy kölcsönös kapcsolata van,
vagy egyetlen sincs. Ezekkel a gyermekekkel minden-
képp van dolgunk.

Miért? Miért „stabilan” periférikus a gyerek helyzete a
csoportban? A stabilan azt értem, hogy hosszabb idõ fo-
lyamán sincs elmozdulás. A miértre többféle válasz ad-
ható, sõt, egy-egy esetben a többféle válasz csak együtt
magyarázza a szélsõ helyzetet. A teljesség igénye nélkül
íme néhány a lehetséges válaszok közül: szélsõségesen

pozicionális vagy személyi orientációjú családban1 szoci-
alizálódik a gyerek, szocializációjának valamely elemé-
ben elmaradt (szerepfelismerés, szerepdistancia2 stb.),
valamely képességében akadályozott (mozgáskoordiná-
ció, beszédkészség stb.), viselkedési zavar (agresszív, alá-
rendelõdõ, visszahúzódó, szervilis stb.), külsõ megjele-
nési jegyek, s a sor még hosszan folytatható.

Az okok nem rangsorolhatók, mint egy betegség ese-
tén a rizikófaktorok. Így a fenti felsorolás sem jelent fon-
tossági sorrendet olyan értelemben, hogy milyen gyako-
risággal fordul elõ a periférikus helyzet okaként. Ugyan-
akkor a család, mint a szocializáció elsõdleges színtere,
nyilvánvalóan a legfontosabb meghatározója a gyermek
iskolai helyzetének.

Nincs biztos tudásunk arról, hogy a pozicionális, illet-
ve a személyi orientációjú családban nevelkedõ gyere-
kek között milyen arányban oszlanak meg a periférikus
helyzetûek, de ha van információnk a szélsõ helyzetû
gyerek családjáról, eredményesebben segíthetjük a beil-
leszkedését. A kétféle családtípusban más-más minták
alapján tanulják meg a gyerekek a társas viszonyokat, és
más-más kommunikáció is kapcsolódik hozzájuk. A pozi-
cionális típusban a pozíciófogás a viszonyok rendezõelve,
és ehhez jellemzõen az egyirányú kommunikáció sûrûbb
elõfordulása kapcsolódik. Az ilyen gyerek helyzetének
javításakor a segítõ feladatokat a pozíciófoglalás stratégi-
áinak bõvítésével érdemes megcélozni. Ez nem azt jelen-
ti, hogy csak az alá-fölé rendelt viszonyrendszerben kell
gondolkoznunk. A mellérendelt viszonyban is vannak
pozíciók, például feladatmegosztás szerint. A személyi
orientációjú típusban a személyiség áll a központban, s a
kétirányú kommunikáció gyakorisága a jellemzõ. Itt ér-
telemszerûen a kapcsolatépítés támogatását a személyi-
ség felõl érdemes megközelíteni, például a képességfej-
lesztéssel. Nagyon fontos tudni, hogy egyik típus sem lé-
tezik vegytisztán, hanem a családok jellemzõ mûködésé-
re vonatkozik. Ahhoz, hogy támogató munkánk sikeres
legyen, semmiképp sem menjünk szembe a családdal,
ne akarjunk egy pozicionális típusú családban szocializá-
lódó gyereket személyi orientációjúra áthangolni, vagy
fordítva. Ezt hagyjuk meg a család kompetenciakörében. 

Mit tehetünk?
Azt is érdemes átgondolni, ha megtaláltuk az okot,

okokat, melyekre tudunk saját tanítói szerepünkbõl ér-
demben reagálni. Itt egy nagyon fontos aspektushoz ju-
tottunk el, a kompetencia kérdéséhez. Mi az, amit peda-

1 Pozicionális család, ahol a szerepkészlet a pozíciók szerint (pl. eltar-
tott/eltartó) rendezõdik, személyi orientációjú családban a szerep-
készlet a személyiség szerint rendezõdik, az egyes szerepek között át-
járás van. A családok nem tisztán pozicionális, vagy személyi orientá-
ciójúak, a típusmegjelölés a család jellemzõ mûködésére vonatkozik.
Mindkét típus szerint mûködõ család lehet harmonikus, a típus sze-
rinti megkülönböztetés nem jelöl rangsort.
2 Szerepdistancia: szerep-távolságtartás (differenciált szerepekbõl ál-
ló szerepkészlet, a szerepek külön kezelése, a szerep kívülrõl való meg-
ítélése, pl. feleség – anya – munkatárs – barátnõ – stb.)
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gógiai eszköztárunkkal kezelni tudunk, s mi az, ami
más szakterület hatásköre?

Egyedül rendelkezünk-e, rendelkezhetünk-e egyálta-
lán elégséges információval? Szülõi értekezlet, fogadó-
óra, ehhez jön még a gyerektõl közvetlen és közvetett in-
formáció, esetlegesen további informális csatornán hoz-
zánk érkezõ hír. Lássuk be, ez nem túl sok. Többnyire a
habitusunk, tapasztalataink szerint kialakított képze-
tek alapján alkotunk véleményt, sõt néha nagy bátran
ítéletet is. 

Miután a jelzõrendszer tagjai vagyunk, a veszélyezte-
tõ körülmény jelzése mindenképp a mi kompetenci-
ánk. A gyermekvédelem veszélyeztetõ körülménynek
tekinti a gyermek testi, lelki, szellemi fejlõdését veszé-
lyeztetõ körülményt, így a gyermek nem megfelelõ ellá-
tását (rossz higiénés viszonyok, étkezés, ruházkodás), a
szükségletének megfelelõ kiegészítõ ellátáshoz való hoz-
zájutás biztosításának hiányát (pl. logopédus, konduktor
stb.) és természetesen súlyos veszélyeztetést jelent a tes-
ti, lelki bántalmazás. Lehetõség van a bejelentõ szemé-
lyének védelmére, ami azt jelenti, hogy nem fedik fel a
bejelentõ nevét és más adatait a bejelentett gondviselõ
elõtt. Hangsúlyoznom kell, hogy jelzésrõl, és nem felje-
lentésrõl van szó. Arra biztatok mindenkit, éljen jelzési
kötelességével, ha gyermek veszélyeztetésérõl tud. Akkor
is, ha bizonytalan a veszélyeztetés tényét illetõen. A gyer-
mekjóléti szolgálat családgondozója fel fogja tárni, hogy
van-e veszélyeztetõ körülmény, vagy nincs. Ez az õ dolga,
az õ kompetenciája, az õ szakértelme. Inkább egy okta-
lan jelzés, mint védelem nélkül maradt gyerek!

Hogyan kérjünk segítséget?
A fent leírt esethez hasonlóan gyakran elõfordul, hogy

nincs veszélyeztetõ körülmény, de úgy érezzük, hogy va-
lami még sincs rendben, nem kap a gyerek elég támoga-
tást otthon az iskolai tevékenységéhez. Az otthoni érték-
rendben az iskola nem fontos, nem kondicionálják, ösz-
tönzik a gyereket. Pedagógiai eszköztárunk önmagában
nem elégséges az otthoni körülmények ellensúlyozására.
Ugyanakkor a szülõ együttmûködésével a gyermekjó-
léti szolgálat családgondozója alapellátásban – ami
nem minõsül hatósági intézkedésnek – segíthet a meg-
oldásban. Sajnos igaz, hogy a családgondozók is nagyon
leterheltek. Elõfordul, hogy egy családgondozóhoz egy
idõben negyven család, vagy több mint hatvan gyerek
tartozik. Ezért sem mindegy, hogyan kommunikáljuk a
problémát. Érdemes a személyes kapcsolatfelvétel erejé-
re építeni. Meggyõzõdésem, hogy jó kommunikációval
megnyerhetõ a családgondozó. Ehhez azonban elenged-
hetetlen feltétel, hogy határoljuk körül, pontosan fogal-
mazzuk meg a problémát! Igyekezzünk csak egy, a leg-
fontosabbnak ítélt akadályra fókuszálni, ne egy egész
problémahalmazt tálaljunk, s fõleg ne egy kívánságlistát!
Semmiképp sem ítélkezzünk! Bízzunk a családgondo-
zóban, hogy érti a dolgát, ne mondjuk meg neki, mit és
hogyan csináljon! Tudjuk, hogy mit várunk a családgon-
dozótól! Osszuk meg a feladatokat! A feladatmegosz-
tásból a család sem maradhat ki. A sikeres együttmûkö-
déshez (pedagógus, családgondozó, szülõk, gyerek) elen-

gedhetetlen a probléma vállalása. Az anonimitással ne-
hezítjük az együttmûködést, ezért csak nagyon indokolt
esetben érdemes ezzel a lehetõséggel élni. Legyünk tü-
relmesek! Gondoljunk arra, milyen nehezen változta-
tunk mi magunk is szokásainkon, attitûdjeinkrõl nem is
beszélve.

Irénke története 
Elsõ pillantásra a pedagógus anyuka – nevezzük õt

Márta néninek – kompetenciahatár-felismerési problé-
mája ötlik szembe. A történetben két helyen találkozunk
ezzel a jelenséggel: elõször a szakértõi vélemény negligá-
lásánál, ahol ragaszkodik a saját „diagnózisához”, má-
sodszor a szülõi kompetencia tagadásánál. Ehhez kap-
csolódik a harmadik határprobléma, a családgondozó
veszélyeztetettség értelmezésének megkérdõjelezése.

Egy másik aspektus a problémakezelés és az idõ kérdé-
se. Kétévi munkáról beszél Márta néni, mely idõ alatt az
osztállyal elfogadtatta ugyan Irénkét, de Irénke beillesz-
tése még nem sikerült. Mennyi munkabefektetés és idõ-
ráfordítás után várunk eredményt, illetve kérünk segít-
séget? Szakértõi segítséget kért Márta néni, de két év
után nem elégedett az eredménnyel, ezért gondolkozik
további szakember bevonásán.

További aspektus a vacsora melletti, esti beszélgetés a
családi körben. „Hazaviszem a problémát.” Lánya, Ági
epés megjegyzésébõl és az apa/férj „Irénkébõl is visszave-
hetnél” megállapításából tudjuk, hogy többedszer kerül
elõ otthon Irénke esete. A továbbiakat biztosan nem
tudhatjuk, fantáziánkra van bízva: Márta néni megerõsí-
tést vár otthon, munkája elismerését, eredményességébe
vetett hite jogosultságának igazolását? Azt is gondolhat-
juk, hogy Márta néni egyszerûen ventillál, azaz kibeszéli
magából a dolgot, így csökkentve a feszültségét, s választ
nem igazán igényel. Hihetjük azt is a többedszeri, vagy
sokadszori hasonló beszélgetésrõl, hogy Márta néni már
túlzottan bevonódott Irénke problémájába. Ági további
megjegyzése, hogy vele nem kell foglalkozni, illetve a
mögöttes tartalom megfejtése szintén fantázia kérdése:
lehet féltékenység Irénkére, igény a több figyelemre stb.
Ez egy újabb aspektusa a történetnek, de ugyanide tarto-
zik. Fontos, tipikus pedagógusszakmai kérdés, hogy mi-
lyen átfolyást engedünk a magánélet és a munkahelyi
élet között?

Nem állítom, hogy a történet minden, tanítói szem-
mel lényeges nézõpontját lajstromoztam. Könnyen le-
het, hogy a tapasztalt olvasó továbbiakat is talál, vagy az
itt felsoroltaknak más elemeit látja meg, s ha így van, az
már fél siker.

Hasznos lehet, ha a fenti történetet nem csak külsõ
szemlélõként olvassuk, hanem például Márta néni szere-
pébe helyezkedve, elmélyültebben is végiggondoljuk.

1. Az osztályteremben hová ültetné Irénkét?
Elõre, hogy szem elõtt legyen.
Hátra, hogy szabadon kívül kívül illeszkedhessen (a

szociálpszichológia meghatározása szerint).
Olyan gyerek mellé, aki támogatni tudja.
Rábízom a választást.
Egyéb, éspedig…………………
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2. Milyen helyzetekkel, feladatokkal, játékkal kí-
nálná meg Irénkét?

Fõleg egyéni feladatokkal
Fõleg csoportos feladatokkal
Szituációs játékokkal – éspedig ………………
Együttmûködést, kooperációt igénylõ feladatokkal –

éspedig ……………….
Versengõ, kompetitív feladatokkal – éspedig

………………….

3. Ön szerint az apa/férj tudott segíteni a pedagógus
anyukának, Márta néninek?

– ha igen, miben?
– ha nem, miért nem?

4. Márta néni beszéde alatt az apának/férjnek mi-
lyen gondolatok járhatnak a fejében?

Ha van kedve pármondatos monológ megírására, vagy sa-
ját történetét osztaná meg velünk, kérem, küldje el a
tanito@sprintkiado.hu címre!

5. Ha Irénke apukája bemegy a fogadóórára, mire
fókuszáljon Márta néni?

Az apuka együttmûködésének megnyerésére.
A beilleszkedés problémájára.
Az otthoni feladatokra.
Egyéb, más, éspedig ……

6. Próbálja megfogalmazni Irénke problémáját há-
rom, kettõ, majd egy mondatban!

7. Ön szerint mivel segíthetjük leginkább Irénkét?
a) Kapcsolatépítés támogatásával (pl. rajz, síkbáb ké-

szíttetése, mellyel megajándékozza egyik társát).
b) Társak elõtti megnyilvánulások erõsítésével (pl.

feladat, vagy más saját munka ismertetése, bemutatása
az osztálynak vagy egy kisebb csoportnak, történet mesé-
lése stb.).

c) Segítõ beszélgetéssel (Milyennek látja Irénke a köz-
ponti helyzetû – és a hozzá hasonló periférikus helyzetû
osztálytársait? Milyennek láthatják õk Irénkét?)

d) További problémamegoldást célzó lehetõségek, és-
pedig...

Jegyzet
A Moreno-féle szociogram a csoport kapcsolati háló-

ját térképezi fel. A csoport tagjait megkérjük, hogy ne-
vezzék meg választásaikat (pl. Kit, kiket hívnál meg az osz-
tálytársaid közül a születésnapi zsúrodra?) Több kérdést is
fel lehet tenni. Az elutasításokra ne kérdezzünk rá! A be-
gyûjtött válaszokat táblázatba foglaljuk. A táblázatnak
annyi oszlopa és sora legyen, ahány tagja van a csoport-
nak, osztálynak. Az elsõ sor fölé és az elsõ oszlop elé be-
tûrendben felírjuk a gyerekek nevét. Az oszlopokban az
oszlop felett lévõ gyerek választásait jelöljük egy „x”-szel.
A bal felsõ négyzettõl a jobb alsó négyzethez futó átlón
lévõ négyzetekbe csak akkor kerülhet választás, „x”, ha a
gyerek saját magát jelölte meg. A sorokból kiolvashat-
juk, hogy egy-egy gyereket hányan választottak. A szem-

léletesebb ábrázoláshoz a legtöbb választást kapott gye-
reket (akinek a sorában a legtöbb „x” van) a kör közepén
jelöljük, és a felé irányuló választásokat felé mutató nyíl-
lal összekötjük. A kör közepén lévõ gyerek körül jelöljük
a további sok választást kapott gyerekeket és így tovább,
a fa évgyûrûihez hasonlatos elrendezésben. A kölcsönös
választásokat jelöljük külön színnel.

Abban az esetben, ha a saját csoportjában is hasznos-
nak tartja a szociogram elkészítését, érdemes szeptember
végére, október elejére idõzíteni, mikorra a gyerekek már
kicsit „összerázódtak”. Év vége felé megismételhetõ.

Javaslom, hogy elõször a gyerekek megkérdezése
nélkül készítsen az osztályáról szociogramot aszerint,
ahogyan ön látja a gyerekek kapcsolatait! Csak ezután
készítse el a szociogramot a gyerekek választásai alapján,
majd hasonlítsa össze a kettõt!

! ! !
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Tûnõdés
Hogyan lehetséges?

1944 márciusában újpesti zsidó családokkal, gyere-
kekkel, öregekkel elindul a marhaszállító teherautó
Bergen Belsenbe. Néhányan szemlélik a látványt és tap-
solnak, nevetnek. (A teherautó egyik „utasát” ismertem,
neki ez évtizedekig kiheverhetetlen traumát okozott.
Biztosan nem neki egyedül.)

Vajon miért a taps, a nevetés?

Miért félünk az idegentõl?
2001 õszén fõiskolai hallgatókkal, tanítójelöltekkel

utazunk egyhetes gyakorlatra a tiszabõi – szinte csak ci-
gány gyerekeket tanító/nevelõ – iskolába. A hallgatók
egyikének családja a közeli Törökszentmiklósra való. Lá-
nyuknak a lelkére kötötték, ne igyon kútvizet, mert a víz
arzénes; este ne menjen ki az utcára, mert megkéselik.

Öt nap múlva, hazafelé a vonaton mondja András, a
hallgatók egyike: „Tiszabõn sokkal barátságosabbak az em-
berek, mint Pesten; az ismeretlenek is köszönnek nekünk az
utcán.” 

Miért gondolja valaki Törökszentmiklóson vagy má-
sutt, hogy egy fõleg cigányok lakta település biztosan
veszélyes, ott megmérgezhetik, megkéselhetik az em-
bert?

Miért ezt általánosítjuk?
2015 júliusában az egyik keresztény egyházközség lis-

tájára e-mail érkezik1, benne a következõ: az Ásotthalom-
nál határt átlépõ menekültek gazdagok (egyiküknek minden

ujján ezüst gyûrûk voltak), és kábítószereznek (a buszban,
amelyben utaztak, fehér port találtak a földön).

Hogyan lehetséges, hogy egy magát kereszténynek tar-
tó gyülekezet ezt a hírt osztja meg a csoporttagokkal és
nem Ferenc pápa üzenetét, amely többek között így
hangzik: „… Jézus azt várja tõlünk, hogy felismerjük Õt a
vándorlókban és menekültekben, a számûzött és a hontalan
emberekben; általa is arra szólít minket, hogy osszuk meg ve-
lük anyagi tartalékainkat és esetleg még abból a jólétbõl is ad-
junk fel valamit, amelyért valamikor jól megdolgoztunk.2”

Olyan hír nem kelt lábra, hogy „minden menekült füvet
eszik”, pedig – ugyancsak Ásotthalomnál – pár nappal
korábban a Daily Telegraph tudósítója interjút készített
egy 17 éves szír fiúval, és megtudta, hogy hét hónapja
van úton, minden tartaléka elfogyott, már második nap-
ja csak füvet eszik. Az újságíró kérdésére, hogy miért in-
dult útnak, így válaszolt: „Mert az ember szabadnak szüle-
tik”.

Mi az elõítélet?
Miért fordulhat elõ, hogy valakik örülnek, ha másokat

otthonuktól megfosztva kitoloncolnak az országból és el-
indulnak (akkor még) ismeretlen sorsuk felé? Miért gon-
doljuk, hogy egy falu lakói veszélyesek a számunkra? Mi-
ért általánosítjuk a negatív jelenséget? (Fehér por a pad-
lón, biztosan kábítószer, „ezek” kábítószereznek.)

A pszichológia ezt a jelenséget elõítéletnek nevezi; azt
ugyanis, ha egy vagy több tulajdonsággal felruházunk egy
egész csoportot, például a cigányokat, a zsidókat, a me-
nekülteket, a falusiakat, a városiakat, a hajléktalanokat,
a fradistákat, a panelházban lakókat. (Lehetnek persze
pozitív elõítéleteink is: „a magyarság a legvendégszeretõbb
nép”, „aki keresztény, az jó ember” stb.)

Kereszty Zsuzsa

Amikor másokkal találkozunk, szükségünk van arra, hogy minél elõbb tulajdonságokkal
ruházzuk fel õket, hisz ez segít eldönteni, milyen kapcsolatba lépjünk velük. Az elõítélet
így hasznos, rövidíti a megismerésre fordított idõt. Egyúttal azonban komoly kockázat-
tal jár. Ránk, pedagógusokra e tekintetben az átlagosnál is sokszorosan nagyobb feladat,
egyben felelõsség is hárul.

Tûnõdések 
és a gyakorlat (17.)
Jegyzetek az elõítéletrõl
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Az elõítélet haszna 
és a nélkülözhetetlen kontroll

Amikor másokkal találkozunk, szükségünk van arra,
hogy minél elõbb tulajdonságokkal ruházzuk fel õket,
hisz ez segít eldönteni, milyen kapcsolatba lépjünk ve-
lük. Az elõítélet így hasznos, rövidíti a megismerésre
fordított idõt. Egyúttal azonban komoly kockázattal jár.
Tévedhetünk egy helyzet megítélésében. Például rokon-
szenves lehet egy kedves arcú, jól öltözött fiú, és bizal-
matlanok lehetünk az elnyûtt kabátban, szembe húzott
kalappal közeledõ férfi iránt, aztán meglepõdünk, hogy
kettõjük közül ki kész(ül) támadásra és ki a köszön-
tésünkre3.

Az elõítélet – vagyis ha anélkül, hogy ismernénk, fel-
tételezünk egy csoportról, egy személyrõl valamit – ak-
kor hasznos, ha kontroll alatt tartjuk.

Ha nincs kontroll, az veszélyes
Csepeli György szociálpszichológus szerint „Igen kes-

keny a határ a szabad véleménynyilvánítás és a másokat em-
beri jogaikban korlátozó, elszemélytelenítõ (deperszona-
lizáló), jelentõs egzisztenciális hátrányokat okozó elõítéletes
megnyilvánulások között”. E „keskeny határ” felismerésén
alapul Gordon W. Allport híressé vált „fokozatossági”
modellje, amely szerint az elõítéletesség öt egymásra épü-
lõ fokozata különböztethetõ meg:

1. szóbeli elõítéletesség;
2. elkerülés;
3. hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés, kire-

kesztés;
4. fizikai agresszió;
5. üldözés és kiirtás.4

Ránk, pedagógusokra e tekintetben az átlagosnál is
sokszorosan nagyobb feladat, egyben felelõsség is há-
rul. Elegendõ arra gondolni, milyen következményekkel
járhat nemcsak az érintett gyermek, hanem az osztály
egésze számára, ha a mindennapi munkánkban akár az 1.
vagy 2. fokozat jelei mutatkoznak.

Fontos, hogy végiggondoljuk, mi magunk hol tartunk
ebben a folyamatban például az említett három csoport –
cigányok, zsidók, menekültek – tekintetében, és hol tart
a társadalom, amelyben élünk.

Miért nehéz kontrollálni?
Az emberi viselkedés egyik fontos jelensége az azonos

csoporthoz tartozók gondolkodásának, cselekvéseinek

az összehangolódása, együttmûködése – a szinkronizá-
ció. Csányi Vilmos rendkívül érzékletesen ír errõl a je-
lenségrõl. Megemlíti, hogy vannak olyan élettani
szinkronizációs mechanizmusok, amelyeknek a létezé-
sérõl nem is tudunk.

„Ki veszi észre például azt, hogy szoros közösségben (kol-
légiumban, nõi katonai egységekben) élõk menstruációs cik-
lusa összehangolódik. Mindenütt, ahol érett hölgyek egymás-
hoz közel élettevékenységet folytatnak, ez a szinkronizáció
fellép… A biológiai oka is nyilvánvaló: azonos versenyhely-
zetet teremt a szexuális élet számára, valószínûleg nagyon õsi
örökség.”5

Cselekvéseink összehangolása van jelen a táncban, a
közös éneklésben, akár abban is, ha egy kiránduláson va-
laki megéhezik és hozzálát a szendvicséhez, akkor min-
denkinek megjön az étvágya. Így van az érzelmekkel is,
együtt sírunk, a nevetés is „ragadós” – érvel tovább
Csányi.

Nehéz szabadulni az elõítéleteinktõl
Sodor bennünket a családi, munkahelyi, társadalmi

csoportunk véleménye, érzelmi beállítódása felé a ben-
nünk lévõ szinkronizációs készség. Hogyan lehet mégis
szuverén, önálló – minél kevésbé elõítéletes – véle-
ményt kialakítani?

Önismerettel
Kutatások világítottak rá, hogy az olyan ember, aki

jellemzõen alázatos, engedelmes a felette állókkal, de le-
nézi azokat, akiket magánál alsóbbrendûnek tart, sokkal
könnyebben válik elõítéletek rabjává6, mint az, aki – ha
szükségét érzi – konfliktust vállal feletteseivel, és a neki
alárendeltekre – például pedagógus a tanítványaira –
magával egyenértékû személyiségekként tekint.

Fontos, hogy tudjuk magunkról, a kétféle viselkedés
közül melyikre hajlunk inkább, s próbáljunk meg alakul-
ni a szerepünkhöz, hivatásunkhoz méltóbb magatartás-
mód felé. Számunkra az önnevelés ez ügyben különösen
nehéz, ugyanis azon túl, hogy gyerekkori nevelõdésünk
eleve befolyásolja, melyik viselkedésmód jellemzõ ránk,
még maga a pálya is nehezíti, hiszen diákként alárendelt,
pedagógusként folyamatosan fölérendelt helyzetben
élünk. Egyenrangú kapcsolatra való felkészülésre, szo-
cializálódásra kevés alkalmunk volt, van. Bizonyára ez-
zel is összefügg, ha a szülõkkel való kommunikációt oly-
kor nagyon nehéznek, sikertelennek érezzük. 

Tudással, tapasztalattal
Ha spontán reakcióink menekültellenesek, olvassuk

végig Jorge Mario Bergoglio, Ferenc pápa üzenetét7.
Függetlenül attól, hogy ateisták vagy hívõk vagyunk, fel-
tehetõen hatni fog ránk.

Ha cigányellenesek vagyunk, olvassuk el a világhálón
azt a bejegyzést, amelyet egy középiskolás diák az önkén-
tes munka után írt ezzel a címmel: „Utálod a cigányo-
kat? Menj el Gilvánfára és meggyógyulsz!”8 Vagy egy-
szerûen menjünk el cigány tanítványunk családjához
olyan lélekkel, beállítódással, mintha nem cigány diá-
kunk szüleihez mennénk.
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Ha antiszemita reflexeink vannak, akkor olvassuk el a
legismertebb antiszemita vádakról és sztereotípiákról
szóló fejezetet Szunyogh Szabolcs napokban megjelent
könyvében.9

Nézzük meg Nemes Nagy László rendezõ Saul fia címû
filmjét. A film élménye nélkül nem igen lehet elképzelni
az iparszerû gyilkolást. (Ha nehezen látunk borzalmat,
azzal erõsíthetjük magunkat, hogy ha mások átélhették,
mi legalább filmen átélhetjük.) 

Az erkölcstan foglalkozáson
Miért kell minderrõl tûnõdni, hiszen van egy erkölcs-

tan könyvünk és egy tantervünk, egyszerûen aszerint ha-
ladunk. Nem bonyolítjuk túl mindezzel ezt az egyszerû
tényt, hogy egy tantárggyal többet tanítunk, mint koráb-
ban?

Tudjuk, értékekre mintakövetéssel szocializálódunk
mindannyian, az erkölcstan foglalkozásainkon részt ve-
võ gyerekekkel is ez történik. Minden téma, minden gya-
korlat, minden kérdésünk, válaszunk mögött ott van a
személyiségünk, amely meghatározza, hogy milyen fel-
adatokat, gyakorlatokat választunk, milyen kérdéseket
teszünk fel, mit, milyen hangsúllyal válaszolunk a gyere-
kek kérdéseire.

Példák témafeldolgozásra10

A feladatok alkalmazását úgy próbáltuk megkönnyíte-
ni, hogy azok utasításai helyenként közvetlenül a gyere-
keknek szólnak. Természetesen bármilyen más, a tanító
által jónak gondolt feldolgozásmód is helyénvaló lehet.

1–2. osztályosok
Különbözünk és hasonlítunk 

Kapcsolódó kerettantervi témakör: Társaim – Õk és én

Kérdések a tanító ráhangolódásához: 
Mikor láttam elõször más bõrszínû embert? Hogyan

emlékszem vissza erre a találkozásra? Milyen hatással
volt rám? Vannak-e olyan más bõrszínû férfiak/nõk, akik
nagyon tetszenek, vagy olyanok, akiket nagyon csúnyá-
nak látok? Lehetséges, hogy valaki ebben a tekintetben
„színvak”?

Megbeszélhetõ kérdések: 
Ki szeretne a lányok közül olyan frizurát, mint amilyen a

munkafüzetben az afrikai vagy a kínai kislánynak van? Tet-
szik a két frizura közül valamelyik a fiúknak is? Kinek van
otthon, kinek volt az óvodában afrikai vagy kínai babája?

Különösen fontos:
Ha bármelyik gyerekben kellemetlen emlék merül fel

afrikai, cigány, kínai – vagy bármilyen más bõrszínû –
emberrel kapcsolatban, akkor jussunk el a beszélgetés-
ben odáig, hogy nem a „cigányok”, a „feketék”, a „kí-
naiak” ilyenek, hanem XY, akihez a kellemetlen ta-
pasztalat fûzõdik. (Az elõítélet forrásvidékén járunk.)
Ha van színes bõrû gyerek az osztályban, akkor még fon-
tosabb, hogy természetes módon, tárgyilagos stílusban
vezessük a gyakorlatokat.

Milyen színû a haja?
A padtársak fordítsanak hátat egymásnak! Próbáljátok

megmondani, hogy milyen színû a társatok haja, szeme, bõ-
re!

Álljatok sorban egymás mellé úgy, hogy a fekete hajúak le-
gyenek a sor egyik végén, a szõkék pedig a másikon! A barnák
és a vörös hajúak középen helyezkedjenek el! A két szélsõ
gyerektõl kérjük – a legfeketébb és a legszõkébb hajú –,
hogy nézze meg, mindenki jó helyen áll-e, nem kell-e va-
lakiknek helyet cserélniük.

Mit gondolsz? 

Milyen színû lesz a bõre annak a kisbabának, akinek a
mamája sötét bõrû, a papája pedig fehér bõrû? 

Rajzolj olyan színû babákat, amilyen színû lehet a baba
bõre!

Lili története

Kérdések a tanító ráhangolódásához:
Mikor láttam elõször fogyatékos embert? Volt-e olyan

helyzet, amelyben közelebbrõl is megismerkedtem vele? Mi-
lyen érzést keltett bennem ez a találkozás? Ha még nem talál-
koztam ilyen emberrel, ez véletlenül történt így, vagy esetleg
kerültem a fogyatékosokkal való közelebbi kapcsolatot? Van-
e bennem bármilyen ellenérzés velük szemben? Mi lehet az
oka ennek?

Ráhangolás: Ha van Down-szindrómás gyerek az osz-
tályban, akkor kezdhetjük úgy, hogy „most egy olyan kis-
lányról fogunk olvasni, aki hasonlít a mi Borinkra” (ha pél-
dául így hívják).

Lili a kishúgom. Jó játszani vele. / Holdvilág az arca, man-
dula a szeme.

Már amikor megszületett, tudtuk, hogy õ különleges.
Mongólia messzi ország. / Ott csupa mongol születik.
Régen még mongoloidnak hívták volna kicsi Lilit.
Kedves szó a mongol, igaz? Kerek és szinte simogat.
Lili is ölelõs kislány, mindig mosolygós és vidám.
Most úgy hívják, Down-szindrómás. Ez sem ijesztõ szó,

csak más. 
Az emberek mégis félnek: Lilit látva elfordulnak, / nagyon

fura arcot vágnak, 
sietve másról beszélnek. / Csak nem félnek Lilitõl? A világ-

szép kicsitõl?
Aki fél – na, az buta! Nem mindenki egyforma!
Lili jó. Ez nem kevés! Tudom, kicsit más – na és?

(Agnes Lacor-Gwen de Lac: Lili (részlet)

Kérdések a beszélgetéshez:
Miért mondja Lili bátyja, hogy aki Lilitõl fél, az buta? Eset-

leg: Miben hasonlít egymásra Bori (a Down-szindrómás osz-
tálytárs) és Lili? Miben különböznek?

Annak fontos hangsúlyt kapnia, hogy sokkal több jellegze-
tességben hasonlítunk, mint mennyiben különbözünk egy-
mástól.
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Különösen fontos:
Kerüljön szóba (ha van a csoportban Down-szin-

drómás gyerek, akkor nem az õ jelenlétében), hogy a
Down-szindrómának az az oka, hogy amikor valaki az
édesanyja testében elkezd növekedni, akkor egy színes
testecskébõl több jut neki, mint másnak. (Ez bármelyi-
künkkel elõfordulhatott volna.) Ha van Down-szin-
drómás vagy más, tanulásban akadályozott gyerek az osz-
tályban, akkor páros és csoportmunka elõtt minden ak-
tuális feladatnál beszéljük meg „Lili” párjával, csoport-
társaival, hogy melyik szónak, fogalomnak a megértésé-
ben segítsenek neki.

Lili és te (páros gyakorlat)
Mondd el a párodnak, miben különbözik Lili tõled!
Majd azt is, hogy miben hasonlít hozzád?
Mondja el õ is neked, hogy õ miben hasonlít Lilihez és mi-

ben különbözik tõle!

Miben különbözünk még? (csoportmunka)
Alkossatok 3-4 fõs csoportokat! 
Figyeljétek meg jól, hogy a haj, a bõr, a szem színén kívül

még miben különböztök egymástól? Találjatok minél több el-
térést!

Mi mindenben hasonlítunk egymásra?
(beszélgetõkör)

Üljetek le egy nagy körben, és egy darabig csak csendben
figyeljétek egymást! 

Gyûjtsetek össze minél több hasonlóságot! Mibõl van több?
Különbségbõl vagy hasonlóságból?

3–4. osztályosok
Befogadva – kiszorítva 

Kapcsolódó kerettantervi téma: Közösségben és
egyedül – a társaim és én

Hol a kapu, ki enged be?
1. Álljatok körbe, szorosan egymás mellé, úgy, hogy a há-

tatok legyen a kör közepe felé! Fogjátok át egymás vállát!
2. Egy játékos menjen ki a terembõl! Amíg õ kint van,

döntsétek el, hogy melyik két gyerek között lesz a kapu!
3. Hívjátok vissza azt, aki kiment! Az lesz a feladata, hogy

kitalálja, hol a kapu, ahol be tud menni a körbe. Segíteni csak
tekintettel lehet neki, szavakkal nem!

4. Aki próbálkozik, az elindul két játékos felé, akik vagy
szorosan összezárnak, vagy beengedik õt. Addig kell kísérle-
teznie, amíg meg nem találja a kaput.

Hol a kapu, ki enged ki?
1. Álljatok körbe, arccal a kör közepe felé!
2. Játsszatok ugyanúgy, mint az elõbb, de most az a játé-

kos, aki a kaput keresi, a kör belsejébõl induljon el! Vagyis ne
bejutni, hanem kijutni akarjon a körbõl!

Milyen érzés volt?
Üljetek körbe, és mondjátok el, milyen érzés volt,
– amikor nem tudtatok bejutni a körbe,
– amikor nem tudtatok kitörni a körbõl,

– amikor el kellett utasítani azt, aki bejutni vagy kijutni
akart!

Milyen volt kapunak lenni: be- és kiengedni másokat?

Ha meghallgatjuk egymást
Kapcsolódó tantervi téma: Én és tágabb közösségeim

Az Ószövetség szerint kezdetben mindenki egy nyelven be-
szélt. Egyszer azonban az emberek elhatározták, hogy égig
érõ tornyot építenek. Isten megharagudott, hogy ilyen elbiza-
kodottak, és büntetésbõl összezavarta a nyelvüket. Ettõl kezd-
ve nem értették meg egymás beszédét, és szétszéledtek a föl-
dön. Minden embernek az az anyanyelve, amelyen megtanul
beszélni – rendszerint az édesanyjától. Ezért is hívjuk ezt a
nyelvet az anyanyelvünknek.

Meghallgatni
Ki az, aki szívesen hallgat meg téged, amikor mesélsz neki

valamit? 
Ki az, akit te hallgatsz meg szívesen? Írd le a nevét/nevü-

ket!

Honfitársaink anyanyelve
Vannak olyan magyarok is, akik szinte egyszerre tanulnak

meg lovári nyelven és magyarul.
Lovári nyelven így búcsúznak:
Aki elmegy: Ás Dévlészál! Maradj Istennel!
Aki marad, így felel rá: Zsá Dévlészál! Menj Istennel!
(Az aláhúzott szótagon van a hangsúly)
Írj olyan magyar nyelvû köszöntést, amelyben Isten neve

szerepel!

Felhasznált irodalom 
és további olvasnivaló

Erõs Ferenc: Az elõítélet-kutatás dilemmái. www.sulinet.hu/orokseg-
tar/data/Azeloiteket-kutatasdilemmai
Csányi Vilmos: A szinkronizációs készség. In Az emberi természet
Vince Kiadó 1999, 209–223. o.
Szunyogh Szabolcs: Jákób csillaga Noran Kiadó 2015.

Jegyzetek
1 Forrás a szerzõ birtokában.
2 Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek világnapjára,
2015. január 18. Forrás: Vigília, 2015/7., 481. o.

3 Rajz: Simon Tünde.
4 Erõs Ferenc: Az elõítélet-kutatás dilemmái. www.sulinet.hu/
oroksegtar/data/Azeloiteket-kutatasdilemmai

5 Csányi Vilmos: A szinkronizációs készség. In Az emberi természet,
Vince Kiadó, 1999. 209–210. o.

6 Atkinson, Rita. L és mtsai: Az attitûdök funkciói. In Pszichológia,
Osiris, 1997. 525. o.

7 www.magyarkurir/ferencpapauzenete
8 www.hir24.hu/.../tavolrol-nem-latni-mennyi-szeretet-lakik-a-
romakban/

9 Szunyogh Szabolcs: Jákób csillaga. Noran Kiadó 2015. 224–241. o.
(A szerzõ évtizedeken keresztül a Köznevelés c. lap fõszerkesztõje
volt.)

10 A példák forrása: Gönczöl Enikõ–Kereszty Zsuzsa: Én, te, õ; Én, te,
mi; Én és a világ. Erkölcstan munkafüzetek és tanítói segédletek
Raabe MRO Historia Kiadó 2013.
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A vakáció elteltével ismét könyvsarkunkhoz invitáljuk
kedves Kollégáinkat, Olvasóinkat. Ezúttal a Tinta
Könyvkiadó kiváló sorozatának, a Tinta szótárak soro-
zatnak a Magyar értelmezõ szótár diákoknak címû ki-
adványát mutatjuk be. 

E magyar szavakat tartalmazó egynyelvû kéziszótár az
anyanyelvi oktatás és nevelés megalapozásához, annak
továbbfejlesztéséhez nyújt kiváló lehetõséget; rendsze-
res – pedagógusi segítséggel megvalósuló – értõ haszná-
latával a szókincsbõvítés nagyszerû eszközévé válhat. 

E kötet megjelenése kapcsán is felmerül a szokásos
kérdés. Voltaképpen miért is van szükség arra, hogy
anyanyelvünk szóállományáról szótár készüljön? 

Ennek többféle indítéka is van: bár eltérõ, de összessé-
gében nagy mennyiségû szó ismert a ma nyelvhasználói-
nak körében, azonban senki sem birtokolja anyanyel-
vünk szóállományát, sõt, ami még ennél fontosabb, az is-
mertnek vélt szavak jelentéstartalma sem pontos, gya-
korta a nem pontosan vagy hibásan értelmezett szavak
válnak az értelmes párbeszéd akadályává, egyszerûen fo-
galmazva: mást ért egy adott szó jelentésén a beszélõ, és
mást a hallgató. A fenti nyelvi hiány okozhatja azt a hely-
zetet is, amelyben – bár aktívan használnak egy szót, az
adott kommunikációs térben értelmezhetetlenné válik.
Vagy éppen az a kérdés merül föl: mikor kell, illik hasz-
nálni egy-egy szót, kifejezést.

A szótár 16 065 címszót tartalmaz, 32 853 jelentést,
értelmezést, melyek helyes használatát 40 410 példa-
mondat, 585 irodalmi idézet és 3198 szókapcsolat segíti
az elmélyült, ám gyakorlatban is hasznosítható szóisme-
retet. A szótárnak az anyanyelvi nevelésben való ered-
ményes felhasználhatóságát növeli, hogy egy-egy szócikk
valamennyi jelentéséhez példamondat kapcsolódik,
melynek eredményeként a meghatározások és a példa-
mondatok együttesen világítják meg az adott szó jelenté-
sét, jelentés- és használati körét, stilisztikai értékét.

Nyelvünk mely rétegébe, csoportjába tartozó szavakat
mutat be e szótár?

Kiváltképp az a l a p s z ó k i n c s elemeit fedezhetjük
fel, olyan szavakat, melyeket – használati körük és mély-
ségük alapján – a legtöbben s a legtöbbször használunk.
E szavak között fogalomszók (pl.: alma, néz) és formaszók
(pl.: de, hogy) egyaránt megtalálhatók.

A szavak között számos tantárgyi szakszó is helyet ka-
pott (pl.: ige, fõnév, középfok), melyek az anyanyelvi ne-
velés szakszókincsének ismert tagjai. 

A szótár szóállományának gazdagságára utal, hogy
nyelvünk napjainkban használatos szavai mellett szép
számmal találunk több olyan régi szót, melyek már csak
szépirodalmi vagy történelmi témájú szövegekben olvas-
hatók (pl.: estebéd, nábob). (Vö.: Régi szavak szótára,
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.)

Ez utóbbiakkal párhuzamosan mutat be a szótár új,
napjainkban keletkezett és használatos, általában a mo-
dern technikával kapcsolatos szavakat (pl.: laptop,
MMS). Gazdagítják a szótári szóállományt azok a szavak,
amelyek már ismert szavaink új jelentését tárja az olvasó
elé (pl.: ’kukac’ itt: ’számítástechnikai határolójel’, avagy a
gyermekek és a fiatalok nyelvhasználatában elterjedt ’ki-
rály’ szavunk ’elsõrangú, nagyszerû’ jelentésben. 

A fent bemutatottak mellett e szótárban helyet kap-
tak a magyar szókincsnek azok a tagjai is, amelyeket Ma-
gyarországon ritkán hallunk, olvasunk, de a határon túl
élõ magyarok aktív szókincsének tagjai.

Kiegészítések a szótár-
használati útmutatóhoz

A szótár használatát részletes útmutató segíti. Tekin-
tettel arra, hogy az útmutató több pontban is eltér más,
jól ismert szótári útmutatóktól, néhány pontjáról részle-
tesebben írunk:

• A szócikkek felépítésének bemutatását követõen –
a címszót követõen  – a gyakoriság jelzése áll: ¨. A gyako-
riságra utaló jelek növekvõ száma a nagyobb gyakorisá-
got mutatja – egy ötfokú skálán (pl.: ’sajt !!""!!""!!""!!""!!’ sza-
vunk e szerint a skála szerint a leggyakrabban használt
szavaink közé tartozik).

• A címszó toldalékos alakjai. A szófajmegjelölés után
találhatók a címszó legfontosabb toldalékos alakjai. Ha a
címszónak valamely toldalékos alakja nem használatos
vagy nem létezik, helyére kis vízszintes vonalat tettek
(pl.: labdarúgás !!""!!""!!""!! fn –, ~t, ~a).

• A szó jelentését szemléltetõ példamondatokban he-
lyenként aláhúzott szó is olvasható:

„Szótárat lapozgatok. Van-e a szótárnál gazdagabb, élõbb, lelkesebb valami?
Benne van nyelvünk összes szava. … Benne van a múltam, a jelenem és a jöven-
dõm. Benne van az életem.”

(Kosztolányi Dezsõ)1 

D. Kenedli Eszter Szavaink tárháza
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– ha a címszó a példamondatban többször is elõfordul,
az adott jelentésben szereplõ szót aláhúzták:

„reszket !!""!!""!!""!!""!! ige ~ni
„Reszket a bokor, mert Madárka szállott rá, Reszket a
lelkem, mert Eszembe jutottál” (Petõfi S.: Reszket a bo-

kor, mert …).”2

– ha egy példamondatban nyelvi adat szerepel, azt is
aláhúzták:

„rövid I. !!""!!""!!""!!""!! mn ~ek, ~et, ~en
A katona szó csupa rövid szótagból áll.”3

• Álló betûvel írva, zárójelbe vannak téve azok a je-
lek, melyek a szó határon túli voltára utalnak (pl.: Fv:
Felvidék, Szlovákia magyarlakta részei; Õv: Õrvidék,
Ausztria magyarlakta részei).

• A ’Stílusminõsítések’ fejezet a kifejezetten hangu-
lati jelentéselemek sorába emeli a kedveskedõ, a szépítõ, a
rosszalló minõsítést is.

A szótári részt közvetlenül megelõzõ fejezetben talál-
hatjuk azt a további hasznos információkkal szolgáló bib-
liográfiát, mely a korábban megjelent magyar értelmezõ
szótárakról ad számot, továbbá a Magyar értelmezõ szó-
tár diákoknak közvetlen elõzményéül szolgáló Értelme-
zõ szótár+ összeállításakor felhasznált adatbázisok, szó-
tárak és kézikönyvek összefoglaló adatsorát.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Magyar értelme-
zõ szótár diákoknak címû munka remek segítséget nyújt
a tanulók anyanyelvi kompetenciájának fejlesztéséhez,
ugyanakkor kiváló alkalmad ad a tanulók szótárhaszná-
lati ismereteinek megalapozására, elsajátítására és elmé-
lyítésére oly módon, hogy ismereteiket, készségeiket a
késõbbiekben eredményesen kamatoztathassák. E szó-
tárt haszonnal forgathatják a magyar nyelvet idegen
nyelvként tanulók is.

A szótár az anyanyelvi oktatásban és nevelésben be-
töltött kitüntetett szerepéért 2011-ben Budai-díjat ka-
pott. 

MAGYAR ÉRTELMEZÕ SZÓTÁR DIÁKOK-
NAK

Szómagyarázatok példamondatokkal – TINTA SZÓ-
TÁRAK 1. (Sorozatszerkesztõ: Kiss Gábor, Temesi Vio-
la); fõszerkesztõ: Eõry Vilma. Tinta Könyvkiadó, Buda-
pest, 2013 (Elsõ kiadás: 2010).

Jegyzetek
1 Kosztolányi Dezsõ: Szótárat lapozgatok… (részlet) – Nyelv és lélek.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971 (87. o.) – Az írásokat ösz-
szegyûjtötte és a szöveget gondozta Réz Pál. A cikk, melybõl az idézet
származik, a Pesti Hírlap 1929. március 10-ei számában jelent meg. 
2 I.h.: 10. o.
3 I. h.: 10. o.

Ismét sok szeretettel invitáljuk intézményüket a belépõdíjmentes,
közel 110000  kkiipprróóbbáállhhaattóó  ssppoorrttáággaatt felvonultató BBuuddaappeessttii  NNaaggyy
SSppoorrttáággvváállaasszzttóó  rendezvényre, melynek meglátogatása igazán
értékes, hasznos programot jelenthet, hiszen a tanévkezdéssel
a sportágválasztás kérdése is fókuszba kerül a gyerekeknél. 

Azoknál a fiataloknál pedig, akik inaktívak és eddig nem me-
rült fel bennük, hogy sportoljanak, az esemény
„sportvágygerjesztõként” hathat, hiszen er-
rõl az eseményrõl garantáltan pozitív sport-
élményekkel térnek haza.

A szeptember 18-19-i BBuuddaappeessttii  NNaaggyy
SSppoorrttáággvváállaasszzttóó  eellssõõ,,  ppéénntteekkii  nnaappjjaa kkiiffeejjee--
zzeetttteenn  aazz  eellõõrree  bbeejjeelleennttkkeezzeetttt  ookkttaattáássii  iinnttéézz--
mméénnyyeekk  sszzáámmáárraa  ffeennnnttaarrttootttt  nnaapp!!

A szombati, „családi” napon
pedig a szülõket bevonva lehet
közösen meghozni a döntést,
melyik sportág legyen az,
amelyik a késõbbiekben az
élete részévé válik a gyermek-
nek. 

A 9 és 17 óra között nyitva
tartó rendezvény pénteki nap-

jára a szervezõk még várják az oktatási intézmények
csoportjainak bejelentkezését a www.sportag-
valaszto.hu oldalon elérhetõ online regisztrációs
oldalon, vagy a letölthetõ jelentkezési lap vissza-
küldésével. 

HHeellyysszzíínn:: Merkapt Sportközpont, Budapest X.
kerület, Maglódi út 12/A.

AA  BBEELLÉÉPPÉÉSS  IINNGGYYEENNEESS!!
Ezúton hívjuk fel a tisztelt pedagógusok fi-

gyelmét két támogatónk orszá-
gosan meghirdetett pályáza-
tára. Az egyik a MOL Új Eu-
rópa Alapítvánnyal közös,

10-18 éves fiataloknak szóló
„„AA  ccssaallááddoomm  aa  sszzppoonnzzoorroomm””

ccíímmûû  eeggyyéénnii  ffoottóóppáállyyáázzaatt, melynek be-
adási határideje: 22001155..  sszzeepp--
tteemmbbeerr  77..

A másik pályázatunk pedig
a rendezvény fõtámogatója, az

ALDI által általános iskolák számára
meghirdetett „„EEggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd,,
rreekklláámmoozzdd  ééss  nnyyeerrjj!!””  ppllaakkáátttteerrvveezzõõ

vveerrsseennyy,,  aammeellyynneekk  nnyyeerreemméénnyyee::
oosszzttáállyykkiirráánndduullááss  aa  FFõõvváárroossii
ÁÁllllaatt--  ééss  NNöövvéénnyykkeerrttbbee..

Beadási határidõ: sszzeepptteemm--
bbeerr  3300..

A pályázatokról és a rendezvényrõl továb-
bi információ a wwwwww..ssppoorrttaaggvvaallaasszzttoo..hhuu
honlapon található.

TTaannéévvkkeezzddééss  ==  ssppoorrttáággvváállaasszzttááss
# # #
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1. Kunyeráljunk!
A veretes szövegû, összetett gondolati szerkezetû, szá-

mos történelmi utalást tartalmazó szöveg megértéséhez
segítség lehet, ha a diákok számára átélhetõ élethelyze-
tet hozunk fel párhuzamként.

A vers Istenhez szól, vagyis a legfõbb fõnökhöz, akitõl
egy ország sorsának jobbra fordulása remélhetõ. 

És ki a gyermek világának istene, a hatalom birtokosa,
a sors legfõbb befolyásolója? 

Az a felelõs felnõtt, akire rá van bízva. Vagyis legizgal-
masabban az apával (anyával, nagyival, gyámmal, tanár-
ral, edzõvel) folytatott viaskodás modellezheti a Him-
nusz valódi tétjét.

A Himnusz ugyanis igazi kunyerálós vers.
A képlet egyszerû: aki beszél, szeretne valamit attól,

akit megszólít. 
Például megeshet, hogy pénzt szeretnénk aputól fagyi-

ra (mozira, új telóra, Nike-cipõre, a tét emelhetõ-csök-
kenthetõ), õ pedig éppen nem annyira szeretne adni. Itt
érdemes a diákokat megkérdezni, mivel szokta indokol-
ni a szülõ (a nagyfõnök) döntését ilyenkor. Záporozni
kezdenek majd az érvek, érdemes egy-egy szóval (ezeket
bolddal kiemeltem) mindegyiket a táblán rögzíteni. A
diákok aktivitásától függõen a listát a tanár kiegészíthe-
ti az alábbi érvek egyik-másikával, de ha az osztály belen-
dül, biztos, hogy összehoz ennél jobbakat, többet is:

Nem adok fagyit,
– mert nemrég hoztad haza azt az intõt, és még nem

járt le a büntetés,
– mert már délelõtt is kaptál sütit, 
– mert mindjárt ebéd, és ha beeszel fagyiból, nem fogsz

ebédet enni,
– mert a fagyi egészségtelen, csak elhízol,
– mert a fagyi egészségtelen, megfájdul tõle a torkod,
– mert apa nem lopja a pénzt, mindennap egy fagyi, az

hónap végére egy autó ára.

El lehet menni az abszurd vagy a groteszk irányába is,
ettõl biztosan beindul a képzelet, és kimondottan jó, ha
vadabb megoldások is felröppennek. Például effélék:

– mert sajt,
– mert csak,
– mert akkor adok, ha lila zsiráfok hullnak az égbõl,

– mert én vagyok az erõsebb, mindjárt kapsz egy frászt,
– mert nekem sem adott apám fagyira, szerezz magad-

nak, de ha rendõrök hoznak haza, megemlegeted,
– mert a mai horoszkóp szerint a fagyievõkre szörnyû

kínhalál vár,
– mert ahány gombócos fagyit eszel, annyi kiscica dög-

lik meg valahol a világban.

Látható, hogy apunak vannak érvei, amivel meggyõz-
het bennünket, úgyhogy nem árt, ha mi is felszerelke-
zünk hasonlókkal. Az eljárás ugyanaz, mint az elõbb,
igyekezzünk beindítani az érvek lavináját, minél többet
összehoznak a gyerekek az alábbiból, annál jobb. Minél
több saját szüleményt adnak hozzá a halmazhoz, megint
csak annál jobb, hiszen így tudják beleélni magukat a
helyzetbe.

Apu, adj pénzt fagyira, 
– mert a büntetés már lejárt, ezt te pontosan tudod,

hiszen jó vagy és igazságos,
– mert emlékszel, a múlt héten is milyen aranyos vol-

tál, remek lakásban élünk, és már egy csomószor vettél
nekem finomságokat, mert te vagy a legklasszabb apu-
ka, a többi gyereknek nincs ilyen,

– az igaz, hogy nem mindig fogadok szót, meg is bün-
tettél, nem kaptam zsebpénzt és buliba se engedtetek,

– én pedig rettentõen szenvedtem a szobámban, unat-
koztam, gépeznem se szabadott, és a mobilt is eltetted,

– ráadásul az ablakból láttam, hogy más gyerekek
odakinn szaladgálnak, fociznak meg dumálnak, marha
jól érzik magukat, csak én senyvedek idebenn,

– ráadásul még a tesóm is odajött az ablak alá csúfo-
lódni, és idétlenségeket mutogatott, ez tényleg a vég, ha
a saját tesója szivatózik az embergyerekkel,

– úgy, de úgy magamra maradtam, sírtam is, pedig
nem szoktam, mióta nagy vagyok már, úgy éreztem, nincs
nálam boldogtalanabb a földön, senki se segíthet rajtam,
mintha egy mély kútba dobtak volna,

– megbántam bizony minden marhaságot, megértem
azt is, hogy meg kellett kapnom a magamét,

– ha megint ugyanabba a helyzetbe kerülnék, eszembe
jutna a szobafogság, és nem tenném,

– meg eszembe jutna az is, hogy szeretlek, ezért nem
teszek olyat, amit te nem helyeselnél. De most, légyszi-
légyszi-légyszi, apa, adj pénzt fagyira! 

Lackfi János A nagy kunyerálás
(Rendhagyó ötletek Kölcsey Ferenc 
Himnuszának órai feldolgozásához)

Raffay Zsófia fotója

Lackfi.qxd  2015.08.24.  11:31  Page 20



21

Itt is jöhetnek abszurd vagy vagányabb érvelések, mi-
ért is ne:

– ha én felnövök, és a fiam kér tõlem, tuti, hogy adok,
mert akkor biztos jó fejnek tartana,

– ha adsz pénzt, elmondom az összes haveromnak,
mekkora arc már az én apám,

– ezentúl vigyázzállásban járok suliba, és az összes je-
gyem ötös lesz, tornából felmászom a rúdon, miniszter le-
szek, ha nagy leszek, és törvénybe iktatom, hogy az én
apám annyi sört ihat, amennyit akar, és mindig az õ ked-
venc csapata gyõzzön.

És így tovább, a határ a csillagos ég… Meg lehet be-
szélni azt is, érdemes-e elvetni a sulykot, mennyire, és mi
lesz a következmény…

A rábeszélés egyfajta mûvészet! Sorra vehetjük a nem
használható érveket, melyek esetleg még dühíthetik is a
felnõttet. Ráadásul szeretetlenek is, márpedig ha a szülõ
ad pénzt, hát szeretetbõl teszi:

– én vagyok a legjobb fej gyerek, adj pénzt,
– ez nekem jár, mindenkinek joga van fagyizni,
– ha nem adsz, feljelentelek a bíróságon, elmegyek az

ombudsmanhoz,
– kérek pénzt anyától vagy nagyitól, õk nem ilyen zsu-

goriak,
– ha nem adsz, visszakéredzkedem anyához, az õ új ba-

rátja biztos meghív, mert menõ és pénzes,
– az összes osztálytársam mindig kap pénzt fagyira, csak

mi vagyunk ilyen nyomoroncok, hogy kunyerálni kell,
– jaj, nem olyan nagy dolog az a fagyi, tele vagy pénz-

zel, told már ide, azt csá,
– úgyis addig mászom az idegeidre, amíg nem adsz

zsozsót, adni fogsz, csak hogy lerázhass végre.

Na, most rátérhetünk a versre. Még ne olvassuk fel,
jöjjön egy kis bemelegítés. Kölcsey Ferenc (valaki a nép
közül) úgy érzi, hogy az ország rettentõ rossz helyzetben
van, ezért odaáll Isten elé, aki az országok fõnöke, és ku-
nyerálni szeretne. Két dolgot: jókedvet és bõséget. Vagy-
is boldogságot és enni-innivalót, szép új házakat, nyugal-
mat, békét, csatákban gyõzelmet.

Így aztán érvek kellenek neki, akár az elõbb. Próbál-
junk keresni ilyeneket, mit is kellene Istennek segíteni.
Segíts, Isten, a magyarnak, mert… 

– te olyan jó vagy,
– már akkor segítettél, mikor országot adtál neki, 
– amikor étellel és harci gyõzelmekkel kényeztetted,
– aztán rosszak voltunk, és megbüntettél (török–mon-

gol, zsebpénzmegvonás, szobafogság), igazad volt,
– csúnyán kétségbeestünk ilyenkor, elbujdostunk

otthonról, idegenek lettünk idehaza, sírtunk-ríttunk, a
saját jó kis szobánkat is megutáltuk,

– ráadásul testvéreinkkel is összemarakodtunk már a
végén, 

– most meg aztán tényleg a legalján vagyunk már, se
remény, se szabadság.

Jöhet a vers felolvasása, fél versszakonként álljunk
meg, ha valaki nem ért valamit, magyarázzuk el, és pró-
báljuk a táblára írtak alapján egyeztetni a személyes ku-
nyerálás és az Istenhez esdeklés motívumait. Kitalálják-
e a gyerekek, vajon melyik történelmi érv melyik „fagyis”
érvnek felel meg? Itt érdemes szót ejteni arról is, hogy
milyen valóságalapja van a Kölcsey-szöveg siránkozásá-

nak. A középkorban nagyhatalomnak számító Magyar-
ország, melynek egyik legerõsebb királya, Mátyás még
Bécset is elfoglalja, a törököt is visszaveri, Kölcsey korá-
ra már széjjelszakad, százötven évig uralják a törökök,
majd osztrák fennhatóság alá kerül. Kölcsey nemzedéke
kezd el újra teljes függetlenségrõl álmodni. Az 1848-as
forradalom bukása ennek végére tesz pontot.

Addig is a költõ megpróbálja az egyetlen menekülést
lehetetlen helyzetébõl: apuhoz fordul fagyipénzért, va-
gyis Istentõl várja a haza új felvirágzását.

2. Életrajzi rap
Életrajzot tanulni nagyon unalmas, de persze nem ha-

szontalan dolog. Hogy könnyebben menjen, érdemes va-
lamelyik diákot megkérni, hogy mobilján játsszon be egy
rap alapot, amelyre a tanító és az osztály együtt „nyom-
hatja” az életrajzi tényeket. Alább egy találomra vett pél-
da a youtoube-ról, de itt is jobb, ha a diák szakértõként
vezetheti be a tanárt a rappelés rejtelmeibe, és mondjuk,
büszkén szállítja a legkedvesebb alapot, amit esetleg ma-
ga gyártott: https://www.youtube.com/watch?v=
kOEPDJ0igwg&list=PL3E92A771D2D8AB39

Nem kell megijedni, a mûfaj nagyon közel áll a mai
nemzedékekhez, és ha nem áruljuk el nekik, hogy most
voltaképpen közös szavalás folyik, boldogan skandálnak
majd. Könnyen lehet, hogy a legvagányabbul nem is a
legjobb magyaros srác fogja hadarni a mondatokat… És
biztos, hogy nyugdíjas korukban is eszükbe jut még né-
hány sor, az érettségin pedig fejben pörgetik majd a szá-
raz adatokból lett mondókát.

Érdemes sokszor újra ismételni, míg nem megy egész
gördülékenyen. Kicsit a tanító is utánanézhet a mûfaj-
nak, a gyerekek alighanem értékelni fogják a „zsiványos”
hadarást, külvárosi hangsúlyozást, a rímek kiugratását.
Az órák kezdõdhetnek vagy végzõdhetnek is életrajz-
rappeléssel, ahogy bõvül a repertoár, egyre izgalmasabb
lesz a történet. És nem kell megijedni, ha a diákok maguk
is elõállnak egy-egy hasonló szöveggel… 

Tegyük hozzá, a rejtélyes RAP megnevezés annyit
tesz, mint Rythm and Poetry, vagyis Ritmus és Vers. Van
kifogás bármelyik ellen a kettõ közül?

KÖLCSEY-REPP

Tudod-e, tesó, mikor született Kölcsey Ferenc? Nem?
Mikor a földre pörgött, az az év ezerhétszázkilencven.
Van olyan, ami nem változik, ha sírol vagy ha nevetel: 
pölö, hogy a szülõhelye nem más, mint Szõdemeter.

Refrén:
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, ez a

Kölcsey-repp!
Tudod-e, tesó, tudod-e, tesó, ideje már, hogy komo-

lyan vedd!

Ezernyolcszázhuszonháromban a Himnuszt kemé-
nyen odarakja,

január huszonkettõ azóta a Magyar Kultúra Napja.
Meghalnia is meg kellett, a dátum ezernyolcszázhar-

mincnyolc, 
simán megjegyzed, ha fejben egy cseppecskét ráraj-

tolsz.
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Refr.

Nem, nem kacsint a képeken, elmondhatom, ha érde-
kel, 

gyerekkorában félszemét a feketehimlõ vitte el.
Debrecenbe utazik, ahol filozofálni is tanul,
nyeste a verset franciául, de még jobban vágta latinul.

Refr.

Ügyvédként melózott meg fõleg birtokain gazdálko-
dott, 

az országgyûlésben odatett tonna izmos gondolatot.
Élete végén magányosan nyomta az ipart

Szatmárcsekén,
nem volt mázlista szerelemben, megfázott, úgy halt

meg szegény.

Refr. 

3. Dalol a vers
Korábban a költõk fejében legtöbbször muzsika zen-

gett versírás közben, már létezõ, akkoriban népszerû ze-
ne, amelynek ritmusára írták a szöveget. Kölcsey már
nem mindig így dolgozott, de jó pár verse alatt-mögött
felismerhetõ a taktus. Olyan ez, mintha a rádióban hal-
lott slágerekre próbálnánk új dalszöveget írni. Ha már ez
így volt kezdetben, belekóstolhatnánk mi is, például mai
zenékhez igazítva, énekelhetõvé átpofozva a Himnusz
tartalmát.

Próbájuk csak ki a közismert Most múlik pontosan nó-
tájára:

Áldj minket, Istenem,
termésünk bõ legyen,
nyújtsd felém karodat, ha támad ellenség ellenem.
Balsors ha régen tép,
hozz ránk víg esztendõt,
bûnhõdte már e nép
a múltat s jövendõt.

Daloljuk is el rögvest az osztállyal, benne lesznek, ha-
bár ez nem énekóra. Az se gond, ha nem vagyunk mind-
annyian csalogányok. És keressünk más népszerû dalo-
kat, ezek dallamára is megpróbálhatjuk ráénekelni kicsi
átalakítással a himnuszt. Itt elengedhetik a gyerekek a
fantáziájukat megint. Ha túl sok ötlet jön, nem kell két-
ségbeesni, szépen egyenként érdemes belekapni egyik-
be-másikba pár sor erejéig, aztán haladni tovább. Sebaj,
ha a prozódia nem tökéletes, sebaj, ha nem jön ki a lépés,
vagy olyan dal kerül elõ, amire nem passzol a Himnusz.
Egy kis nevetés még senkinek sem ártott. Ugorjunk to-
vább, játsszunk tovább!

Egy-két felhasználható példa:

Álmaim kéklõ egén, 
gyümölcsfáim tetején,
pálinka, szerelmem, légy az enyém! 

(Magna Cum Laude)

HELYETT
Isten, áldd meg a magyart,
nyújts feléje védõ kart,
jókedvvel, bõséggel segítsd meg õt!

Napfény járja át a szívem újra, 
csak egy szál bikinit hoztam el az útra...

(4Fklub)
HELYETT
Áldd meg most a magyarokat, Isten,
csak nyújtsd feléjük a karodat, segítsen...

Apu, vedd meg nekem a várost,
automata váltós
kocsival szelném a dombokat...

(Wellhello)
HELYETT
Isten, áldd meg a magyar népet,
a karoddal, kérlek, 
jókedvet, bõséget adj neki...

Szegény vagyok, szegény vagyok,
szegénynek születtem,
Az én babám, az én babám 
a legszebbik kincsem.

(Kis Grófó)
HELYETT
Szegény magyart, szegény magyart
áldjad meg, Úristen,
védõ karod, védõ karod,
bõséggel segítsen.

És így tovább, ne fáradjunk bele az ismétlésbe, míg el
nem kapjuk rendesen a fonalat. Igen, ezek idétlen kis da-
locskák lesznek, de a játék maga egyszerû (és nagyszerû).
Felesleges attól félni, hogy így lealacsonyodna Kölcsey
nagyszerû verse, hiszen csak eredeti helyzetébe került
vissza… 

Az alkotás folyamatának kezdetén ugyanis a forma
még számtalanféle lehetne, késõbb kristályosodik ki,
hogy a sok lehetõség közül melyik lesz a legmegfelelõbb.
Ráadásul, ha a Hymnust „ráültetjük” mai slágerekre, azt
érjük el vele, hogy a diákoknak akár ez is eszébe juthat,
valahányszor a népszerû zenék felhangzanak. Vagyis
Kölcseyt rátelepítjük a mindennapokra. Hadd legyen ki-
csit menõ, májer avagy kúl õ is, megérdemli! Százszor in-
kább, mint a port, a feledést. A gyerekek pedig, és ez még
fontosabb, ráébrednek, hogy zenék és szövegek szabadon
keringenek, találnak rá egymásra évezredek óta.

Aminthogy természetesen Kölcsey szövegének sem az
volt, nem is lehetett az a belsõ dallama, amit Erkel csak
késõbb, 1844-ben, egy pályázat alkalmával írt hozzá. A
legvalószínûbb, hogy egy akkoriban is nagyon ismert dal-
forma, a kanásztáncé zümmöghetett Kölcsey fejében. 

Megismerni a kanászt
cifra járásáról,
toldott-foldott bocskoráról,
tarisznyaszíjáról. 

Ha utánadúdoljuk, szinte tökéletesen kijön a taktus.
Ezt is javaslom közös éneklésre, a Himnusz szövegével is!
Milyen szilaj, dübörgõ, dacos hangzás az eredmény!
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A kanásznak a korabeli falusi társadalomban speciális
helye, szerepe volt. Itt faggassuk ki az osztályt, mit tud-
nak a kanász munkájáról. Meg arról is, miféle állat a disz-
nó? Tudjuk, hogy a legmocskosabbnak tartják, a leggusz-
tustalanabbnak. Pluszba roppant önfejû, vágáskor nem
egyszer elõfordul, hogy hatalmas testével négy-öt (nem
egészen színjózan) férfit is leráz magáról. A disznónak
nem parancsolsz, megy az orra után. Ráadásul ravasz és
okos állat, bizonyos értékes gombákra disznóval „vadász-
nak”. És még valami: azért a disznóhús az igazi „magya-
ros” ételek alapja, mert az egyetlen állat volt, amit a tö-
rökök annak idején vallási okokból nem koboztak el. Va-
gyis a disznó konok, súlyos, okos állat, és mondhatni, a
magyarság túlélésének is eszköze.

Nos, a kanász, vagyis a disznópásztor, mivel a mezõn
tanyázott állataival, szintén kicsit különleges helyzet-
tel bírt, afféle kiskirály volt a konda mellett, akire má-
sok rá merték bízni vagyonukat, állataikat. Átragadt
persze rá a „piszkos” disznó koszossága, vagyis a rang-
sor alján tartották számon, a „futottak még” kategóri-
ában. Kanász-nénak lenni például nem volt az a ki-
mondott felemelkedés, nem ilyesmirõl álmodtak a lá-
nyok. Ma talán az utcaseprõ az, aki a ranglétra alján
áll. Ami persze semmit sem jelent, ismerünk csapniva-
ló sztárt és becsületes utcaseprõt… A kanászok ke-
mény fickók voltak ugyanakkor, a fafejû disznókat is
képesek irányítani. Egy népi példázat szerint, mikor Jé-
zus Erdélyben járt, a kondásnak engedélyezte a károm-
kodást, mert annyira nehéz, lehetetlennel határos
munkát végez. 

Vagyis a Himnusz (formája szerint) a lehetõ legmé-
lyebbrõl szól és kiált Istenhez, a disznópásztor helyzeté-
bõl. Világon kívülre vettetett a magyar, akár a kondás,
ráragadt a múlt minden kosza. Nincs más vagyona, mint
a szabadságvágya és hogy rettentõ keményen állja a sa-
rat. Ennyit mesél már az eredeti dalforma is a Himnusz-
ról!

4. Kukások, dokik, rendõrök
A Himnusz elsõ versszaka pompásan használható

versgyakorlatként is, elég, ha a „magyar” szócskát kicse-
réljük bármely két szótagos szakma nevével. Szedjünk
össze egy kupac ilyen szakmát, és írjunk fel párat a táblá-
ra, aztán válasszunk közülük. Nem nehéz feladat, renge-
teg van: doktor, DJ, tanár, kukás, rendõr, szakács, melós
és így tovább. Persze három szótagos fõnevek is szóba jö-
hetnek, ez se gond, ím egy példa: „Isten áldd a hómun-
kást”… 

Második menetben érdemes a gyerekekkel átbeszélni,
hogy ha Isten áldását kérjük ezen szakmák képviselõire,
vajon mi a jobb nekik? Az orvosnak sok betege legyen
vagy kevés? Elõbbi esetben több a munka, utóbbiban
egészségesebbek az emberek, és õ végül is ezért dolgozik,
hát nem? Szóval a világ bonyolultabb, mint hinnénk! A
játékot érdemes folytatni, ameddig csak futja az idõbõl,
itt is lehetõleg a gyerekek ötleteibõl dolgozzunk, akkor
segítsünk csak, ha elakadnak. És ha lehet, ne a „jól ne-
velt” megoldások, hanem a csibészes mondatok felé te-
reljük a verset. Jobb, ha a gyerkõcök kreativitásba ölik

ezeket az ötleteket, mintha lefojtjuk mindet, s ki tudja,
hol törnek felszínre. Íme pár példa, csupán illusztráció-
képpen:

Isten áldd meg a kukást
tonnányi szeméttel,
legyen mit kotornia
reggel, nappal, éjjel!

Isten, áldd meg a dokit
sok-sok betegséggel,
küldj mentõt, hogy a beteg
ne patkoljon épp el.

Isten, áldd meg a dokit
kevés betegséggel,
építsen nagy tornyokat
sok-sok gyógyszerével.

Isten, áldd meg a rendõrt
gonosz betörõkkel,
gyõzze le mindet ésszel
vagy pedig erõvel.

Isten áldd meg a rendõrt
kevéske bûnténnyel,
hadd nézzen krimiket
sörével, chipsszével.

5. Egy napom hajdan
A régi nyelvi formák olykor berzenkedést, „élbõl” el-

utasítást válthatnak ki egyesekbõl: penészesek, bénák,
ma már nem így mondjuk. Ám ha be kell öltözni huszár-
nak vagy páncélos lovagnak, a többség tud lelkesedni.
Most íme egy kis ösztönzés, hogy a nyelv területén is tud-
junk idõutazni. 

Keressék ki a gyerekek a versbõl azokat a régies formá-
kat, amelyekbõl érezhetõ, hogy ezt a szöveget Kölcsey
nem e-mailben küldte szét a barátainak és a Facebookon
sem posztolta ki azzal az ajánlással, hogy: Csá, magyarok,
ezt kicsit odatettem, asszem, LOL.

Nos, az elsõ versszak alig tartogat effélét, bár ma nem
mondanánk, hogy „engem úgy tép a sorsom”. Aztán jön-
nek a szép példányok: felhozád (felhoztad), felvirágozá-
nak (felvirágoztak), ért (érett), plántálád (plántáltad,
palántáztad, kitûzted), elsújtád villámidat (elsújtottad
villámaidat), hamvveder (urna), tenfiad (saját fiad), lelé
(lelte), röpkedtek (röpködtek)…

Játsszuk egy kicsit fordítva ezt a játékot, és próbáljunk
nagyon mai szókapcsolatokat „régiesíteni”. 

„Elkobzád tévénknek távirányítóját.” 
„Hajh, lemerûle telefonom, vajh merre lelhetem töl-

tekeztetõjét?” 
„Becsukám hûtõnknek mélyfagylalóját”
A legtöbb kérdõ névmásnak van régies megfelelõje:

amikor = amidõn, hová = merre, hogyan = miképpen,
miért = mivégre. Fõneveink is kaphatnak kis patinát: ci-
põ = lábbeli, kabát = köntös, köpönyeg, zokni = lábtyû,
sapka = kalpag.

Izgalmas lesz, ha órán a gyerkõcök megírják egy napju-
kat vagy fontos élményüket ezekkel a módszerekkel: 

„Pitymallatkor csendíte hordható telefónom felserke-
nésre! Magamra ráncigálám öltözékem, Nike lábbelim-
be bújtatám patáimat, és nosza, nekieredék vala amaz út
porának! Gabna-magvakkal dúsan megrakott müzlit
zúdíték bendõm ûrébe, irkákkal színig tetézett hátitatyó-
mat vállamra lendítém, és szívemben drága kincsem ké-
pe másával, mobilomban ugyanõ kurta üzenésével irány-
ba vevém az oskola gyalázattal rútíttatott kapuzatját.”

Lackfi.qxd  2015.08.24.  11:31  Page 23



24

Fontos, hogy ne otthon megírandó házi feladatnak
maradjon a dolog, mert a felolvasás, megosztás öröme
úgy elmarad, és a diákok kezét is jobb nem elengedni egy
ilyen speciális feladatnál. Ettõl a szülõk is csak elrémül-
nének! Ha ellenben az órán kedvet kapnak a tanulók, és
utána szorgalmiként lehet még hasonlókat termelni, ott-
hon is csak ámulás lesz, miféle trükkökkel régieskedik az
a gyerek!

Végezetül hadd jelezzem, hogy a fenti feladatok sem-
miképp nincsenek „összekötve”, bármelyikük külön-kü-
lön alkalmazható. Másfelõl viszont felerõsíthetik egymás

hatását, hiszen céljuk, hogy ne az „egy jó megoldás van”
szent bûvöletében, hanem a mindenkit gazdagító sokfé-
leség jegyében beszéljünk az irodalomról, és merjünk be-
lecsobbanni annak anyagába, merjük gyúrni, újra és újra
átformázni magát az irodalmi nyelvet! 

Aki egyszer belemarkolt a vers tésztájába, sokkal mé-
lyebben megjegyzi az eredeti szöveget is, mintha „csu-
pán” memoriterként kell megtanulni. Meggyõzõdésem,
hogy a vers nem fagyos emlékmû évi egy koszorúzással,
hanem élõ-eleven valóság, melyhez szenvedéllyel kap-
csolódhatunk!

Ha cikkünkkel sikerült érvek megfogalmazását inspirálnunk, hogy mit, miért nem szabad ehhez hasonlatosan vagy
egészen másképpen csinálnia, az már fél siker. A közös nevezõk kutatásához azonban nem elég: kérjük, ossza meg
velünk véleményét is!

NE CSAK OLVASSA, ÉRTÉKELJE CIKKÜNKET 
1 kattintással honlapunkon, vagy fejtse ki szakmai álláspontját szerkesztõségünknek küldött levélben!

Októberi témánk a Szózat lesz. Illusztrációként fekete-fehér gyerekrajzokat várunk digitális formátumban szep-
tember 20-ig a tanito@sprintkiado címre. Együttmûködésükre feltétlenül számítunk, s elõre is köszönjük!
(A szerk.)

! ! !

! ! !

A Nemzeti Pedagógus Kar közzétette a Pedagógus Eti-
kai Kódex tervezetét.

A Kar Alapszabálya szerint a megalkotandó Etikai Kó-
dex tervezetét az NPK bármely tagja két hónappal a meg-
szavazása elõtt megismerheti és módosító indítványokat
nyújthat be. Az indítványok megtárgyalása után az Eti-
kai Kódex végleges változatát az Országos Küldöttgyûlés
hagyja jóvá. A dokumentum a www.nemzetipedkar.hu
oldalon található.

A tervezethez szövegszerû, konkrét, adott ponthoz
kapcsolódó javaslatokat írásos formában (Word formá-

tumban csatolva) lehet benyújtani névvel ellátva 2015.
október 4-ig (vasárnap) a nemzetipedkar@nemzetiped-
kar.hu e-mail címre.

***

2015. június 25-én megalakult a Nemzeti Pedagógus
Kar tanítói tagozata. A tagok a 40 igen szavazat és 2 tar-
tózkodás mellett Holló Gyulát, a miskolci Komlóstetõi
Általános Iskola igazgatóját javasolták tagozati elnökje-
löltnek az Országos Elnökség részére.

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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Kiaknázható kincseink
A születéstõl 8 éves korig tartó idõszakot koragyer-

mekkornak nevezik a szakemberek. Számos kutatás iga-
zolta, hogy a gyermekek fejlõdése szempontjából ez egy
kiemelten szenzitív idõszak, ebben az életkorban a legfo-
gékonyabbak a tanulásra, a különbözõ fejlesztõ progra-
mok ekkor lehetnek leginkább hatékonyak. A tevékeny-
ségekre, élményekre, megtapasztalásokra épülõ tanulás
idõszaka ez (Józsa, 2014a). A tanulás akkor lehet a legin-
kább örömteli és egyben a leghatékonyabb, ha a gyerme-
ki aktivitásra, cselekvésre, társas együttmûködésre épít.
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.

A gyermekeket természetes kíváncsiság hajtja a szá-
mok világa felé. Kutatások igazolták, hogy veleszületett
alapokkal bírnak azok a késztetések, amik a készségek
fejlõdésére, tanulásra ösztönöznek (Márkus, 2007). 

Fejlõdéspszichológiai szempontból adottak a feltéte-
lek ahhoz, hogy a gyermek életkori sajátosságaihoz iga-
zodva, játékosan és egyben hatékony módon tudjuk segí-
teni a tanulók matematikai készségeinek fejlõdését az el-
sõ iskolai években. Korábbi óvodai és iskolai fejlesztõ
programokból tudjuk, hogy óvodás- és kisiskoláskorban
eredményesen fejleszthetõek a matematikai készségek
(Józsa, 2014b).

A számolási készség fejlettsége:
egy gyors helyzetkép

Az iskolát kezdõ gyermekek számolási készségének
fejlettségében években mérhetõ egyéni különbségek
vannak. A gyakorlati tapasztalatok és a kutatási eredmé-
nyek egymást megerõsítve mutatnak rá, hogy a jelentõs
fejlettségbeli megkésettséget a hagymányos iskolai
módszerek nem, vagy csak alig tudják kompenzálni. A
hátránnyal induló tanulók jelentõs része az elsõ iskolai
évek alatt végérvényesen leszakad társaitól, a gyerme-
kek közötti különbségek nagysága az iskolai évek alatt
tovább növekszik. Már az iskola legelején 4–5 évnyi fej-
lettségbeli különbség is lehet az azonos életkorú tanu-
lók között, ami nyolcadik osztályra megduplázódik
(Nagy, 2008). Az iskolába lépõ gyermekek körülbelül
20%-a nem rendelkezik azzal az elõfeltétel-tudással, ami-
re a hagyományos iskolai matematikatanítás elsõ osz-
tályban épít (Józsa, 2014b).

A nagymértékû egyéni különbségek kialakulásában –
többek között – a családi háttér is jelentõs szerepet ját-
szik. Minél iskolázottabb a szülõ, annál fejlettebbek a
gyermek készségei. Az egyetemet végzett szülõk gyerme-
kei iskolába lépéskor több mint másfél évnyi fejlettségbe-
li elõnnyel rendelkeznek. A gyermek hátrányos helyzete,
halmozottan hátrányos helyzete ugyancsak jelentõsen
visszaveti a készségek fejlõdését. Mind az anyagi, mind az
érzelmi hátránnyal jellemezhetõ gyermekek készségfejlõ-

Józsa Krisztián–
Csordásné Anda Éva

„Ha látod és csinálod, érted.
Ha érted, használod, tehát tudod!”

Lépések az eredményesebb
matematikatanítás felé alsó
tagozatban

Írásunkban rámutatunk azokra a nehézségekre, amikkel már az iskola kezdetén szembe
kell néznünk. Ezt követõen röviden ismertetünk egy készségfejlesztõ módszert, amely
segítséget jelenthet a matematikai fogalmak kialakításában, és összegezzük annak a ta-
nítási programunknak az eredményét, amiben ezt a fejlesztõ eszközt kipróbáltuk. Végül
megfogalmazzuk a hatékony fejlesztés legfontosabb, kutatási eredményekkel igazolható
kritériumait.
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dése számottevõen elmarad a kedvezõ családi hátterû tár-
saikéhoz képest. A hátrányos helyzet közel egy évnyi fej-
lõdésbeli megkésettséget okoz (Józsa, 2014b).

A problémákra más szempontból világít rá Csapó
(2015) elemzése. Tanulmányában a nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatok (IEA, PIRLS, PISA, TIMSS) alap-
ján elemzi a magyar tanulók tudását. Megállapítja, hogy
az 1970-es, 80-as években a magyar tanulók matemati-
katudása még a nemzetközi élmezõnyben volt. A 90-es
évekre már csak a nemzetközi középmezõnyben voltunk.
A 90-es évek végétõl a magyar tanulók matematikatu-
dásának folyamatos és drasztikus mértékû romlása fi-
gyelhetõ meg a TIMSS vizsgálatok alapján. A nemzet-
közi vizsgálatokban kimutatott teljesítménycsökkenés-
ben minden bizonnyal szerepe van már az óvodai mate-
matikai nevelésnek és az alsó tagozatos matematikataní-
tásnak is.

Mindezek a kutatások arra mutatnak rá, hogy szüksé-
ges átgondolnunk a matematikatanításunk gyakorla-
tát. Meg kell keresnünk azokat a pontokat, ahol be tu-
dunk avatkozni a folyamatokba, ahol hatékonyabbá tud-
juk tenni a matematika tanítását. Az alábbiakban erre
mutatunk egy olyan példát, ami a kipróbálás során haté-
konynak bizonyult.

Egy lehetséges módszer, 
eszköz: a MATANDA

A hagyományos matematikatanításban – már az elsõ
osztály elején is – domináns szerepe van a füzetnek, mun-
kafüzetnek. A papírra írt számok, a füzetben végzett szá-
molások azonban még túlságosan elvontak, absztraktak
ebben az életkorban. Ezzel szemben a tárgyakkal végzett
számolások, a cselekvés, megtapasztalás vezethetnek a
számok, a matematikai mûveletek valódi megértéséhez.
Ilyen cselekvésre, tapasztalatszerzésre épülõ játékos kész-
ségfejlesztõ eszköz például a MATANDA, mely manipu-
latív tevékenységet vár a gyermektõl, egyidejûleg vonja
be a látást, a tapintást az ismeretszerzésbe.

A MATANDA egy fantázianév, amely egy játékos
készségfejlesztõ eszközrendszert takar. Elsõdleges célja az
elemi és az alapmûveleti számolási készség fejlesztésének
segítése. Az eszköz rúdra fûzött korongok rendszerébõl áll,
melyeknek lapjai színükben (kék, piros) és felületkiképzé-
sükben is eltérnek egymástól. A pedagógusok részére de-
monstrációs célra, a gyermekeknek pedig saját használat-
ra tartalmaz eszközöket. A hagyományos koronghasználat
összes elõnyét magában foglalja, s annak hátrányait ki-
küszöböli (pl. szétszóródás, csörömpölés). Vannak 10-es,
20-as és 100-as számkörre készült eszközök, melyek hasz-
nálatát további segédeszközök egészíthetik ki.

Az eszközhasználattal a gyermekek mennyiség- és mû-
veletfogalma tevékenység közben, tapasztalatszerzéssel
fejlõdik. A MATANDA használata során a gyermek az
eredményt azonnal látja, amely lényegében egy „képpé”
alakított feladat. Ennek elemzése, rajzolása, színezése
történik, akár emlékezetbõl is. Ezáltal a külsõ képek
belsõvé válását segítjük, amely pedig segíti a pontos fel-
idézést és a megértést.

A MATANDA-val kétirányú tevékenység végezhe-
tõ, egyrészt kiforgatásokról számfeladatokat olvashat-

nak le, másrészrõl a gyermekek maguk forgatják ki a meg-
adott feladatokat. A demonstrációs eszközök segítségé-
vel a tanító szemléltet, a gyermekek a tanulói munkaesz-
közeikkel elõször „másolnak”, majd kísérleteznek, ké-
sõbb önállóan megoldják a feladatokat.

Könnyen tudunk vele differenciálni és változatos
munkaformában tudjuk dolgoztatni a tanulókat. A
gyermek fejlettségi szintjéhez igazított feladat optimá-
lis kihívást jelent, ami már önmagában is motiváló le-
het. A tevékenység során szerzett sikerélmény pozitív
megerõsítést ad. A gyermek maga döntheti el, mikor me-
lyik feladattípusnál válik le az eszközrõl. Meg tudjuk ad-
ni a lehetõséget minden gyermek számára, hogy önma-
gához képest tudjon fejlõdni.

Az eszköz használatáról részletesebb leírást ad
Csordásné Anda Éva (2012), további ötleteket találunk
Józsa Krisztián (2014) játékgyûjteményében.

Két egyszerû példa: 
a tízes átlépés

A következõkben két példát mutatunk a MATAN-
DA használatára. A tízes számkörben kialakult számfo-
galom után következõ lényeges mérföldkõ a tízes átlépés
megértése 20-as számkörben. 

Elsõ példa, összeadás: 8+5=_

1. ábra. Összeadás tízes átlépéssel
(A valóságban piros-kék szín a fenti képen

fehér-fekete színben jelenik meg)

A MATANDA felsõ rúdján kiforgatjuk az összeadan-
dók egyik tagját pl. pirosra, a másik tagját pedig az alsó
sorban kékre. A mûvelet láthatóvá, tapinthatóvá válik a
gyermeknek, manipulatívan tevékenykedik a megoldás
során (1. ábra). Elsõ lépésként megnézzük, hogy a 8 piro-
sat mennyivel kell kipótolni 10-re. A hiányzó 2 korongot
az alsó sorban lévõ 5 kékbõl elvesszük úgy, hogy kék szí-
nével fölfelé forgatjuk, (így jelöljük az elvett korongokat,
ez is nulla állás), majd áthelyezzük a 8 piros mellé a 2 ké-
ket. Ezután már csak le kell olvasni a bontásban végzett
összeadást, majd lejegyezni. Az összeadást mint elvont
matematikai fogalmat így láthatóvá tudjuk tenni.

Második példa, kivonás: 13-5=_
A kisebbítendõt (13) piros színnel látja a gyermek ki-

forgatva két sorban, felül 10, alatta 3 kiforgatva pirosra.
A felsõ sorban tehát egy egész tízest, az alsó sorban 3-at
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lát, vagyis 10-re és 3-ra bontva. Elõször a második sorból
a 3-at tudjuk elvenni, majd a tízest kell bontani, hogy
még 2-t el tudjunk venni. Azaz: 13-3-2=8. A lejegyzést
megelõzheti a hangoztatás, rajzolás és színezés. A több,
különbözõ tevékenység segíti a rögzülést, a megértést.

Fejlesztõ program 
elsõ osztályban

A MATANDA eszköz gyakorlati hatékonyságát egy
tanítási program keretében vizsgáltuk meg elsõ osztályos
tanulók körében. A fejlesztõ programba olyan gyerme-
keket vontunk be, akiknek iskolába lépéskor jelentõs el-
maradása volt matematikából. A kérdésünk az volt, hogy
milyen mértékben lehet ezeknek a tanulóknak a hátrá-
nyát csökkenteni? Vajon van-e esély az esetükben a fel-
zárkózásra, elmaradásuk számottevõ csökkentésére? A
fejlesztõ kísérletet egy halmozottan hátrányos régióban,
súlyos társadalmi és egyéni hátrányokkal küzdõ elsõs ta-
nulók körében indítottuk. A programban részt vevõ
gyermekek 85%-a volt hátrányos helyzetû, 70%-uk volt
roma származású. 

Programunkban a gyermekek számolási készségének a
felmérésére a DIFER-ben szereplõ elemi számolási kész-
ség tesztet használtuk. A DIFER (Diagnosztikus Fejlõdés-
vizsgáló Rendszer, Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné,
2004) tesztek ma már széles körben ismertek a gyakorló
pedagógusok körében. Ezeket a teszteket használják a
leggyakrabban az óvodai, kisiskoláskori készségmérések
esetében.

A fejlesztésben részt vevõ tanulók (kísérleti csoport)
és a hagyományos módon tanított (kontrollcsoport)
gyermekek számolási készségének átlagos fejlettsége egy-
aránt 59 százalékpont volt, az országos átlag azonban lé-
nyegesen magasabb, 82 százalékpont (Józsa, 2014b). A
programba bevont gyermekek elmaradása így 23 száza-
lékpont volt, ami átlagosan körülbelül egy évnyi elmara-
dás: a nagycsoportos óvodások õsszel mérhetõ fejlettségi
szintjének felelt meg (2. ábra). Az elõmérést követõen a
kísérleti osztályokban egész tanévben használták a
MATANDA-t, a közremûködõ pedagógusokkal folya-
matosan konzultáltunk, látogattuk az óráikat. A kont-
rollosztályokban hagyományos keretek között zajlottak
a matematikaórák.

Egy tanévvel késõbb újra felmértük a tanulók számo-
lási készségnek a fejlettségét. A hagyományos módon ta-

nított gyermekek elmaradása kismértékben csökkent,
ám jelentõs maradt. Ezzel szemben a fejlesztõ program-
ban részt vevõ tanulók esetében kompenzálni tudtuk a
számolási készség számottevõ megkésettségét, ezek a ta-
nulók tanév végére megközelítették a készség fejlett-
ségének országos átlagát (lásd 2. ábra).

Összegzés
A röviden ismertetett fejlesztõ programunk eredmé-

nyei alapján azt mondhatjuk, hogy a jelentõs fáziskésésû
gyermekek elemi számolási készségének fejlesztése még
az iskolai keretek között is lehet eredményes. Ehhez
azonban jelentõsen új szemléletre és módszertanra van
szükség. Sokkal nagyobb szerepet kell kapni a cselek-
véses tanulásnak, a mozgásnak, a csoportjátékokra
épülõ tanulásnak. A MATANDA ezekhez a fejleszté-
sekhez egy megfelelõ eszköz.

A fejlesztés azáltal tehetõ hatékonnyá, hogy a gyermek
fejlettségi szintjéhez igazodunk. Ha ennél lényegesen
könnyebb feladatokkal foglalkozunk, akkor az már alig
hat fejlesztõen, és a gyermek még gyakran unatkozik is
órán. Ha pedig sokkal nehezebbeket adunk, akkor azt
nem fogja megérteni. Gyakran ez utóbbit tapasztalják
meg azok a gyermekek, akik jelentõsen megkésett fejlett-
ségi szinttel kezdik meg az elsõ osztályt, hiszen követni
sem tudják azt, ami matematikaórán zajlik. Ennek pedig
egyértelmû következménye a lemaradásuk növekedése.

Egy gyermek fejlettségi szintjét diagnosztikus mérés
alapján lehet megmondani, erre leginkább a DIFER mé-
rés alkalmas. A gyermek fejlettségi szintjéhez igazodó
hatékony fejlesztés egyben azt is jelenti, hogy fel kell
hagyni azzal a megfontolással, hogy melyik korosz-
tállyal mit „szoktunk csinálni”, „milyen számkörben
szoktunk mozogni”. Értelmetlen és lehetetlen például
azoknál az elsõs gyermekeknél a húszas számkör gya-
korlása, akiknek még elemi számfogalmuk sincs. 

Köszönetnyilvánítás
A tanulmányban ismertetett fejlesztõ program az

OTKA K83850 pályázat támogatásával valósult meg.
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Finnországban, Espoo városában ez év június elején ün-
nepelték, hogy 15 éve szoros és gyümölcsözõ együttmû-
ködés kezdõdött a magyar és a finn általános iskolai ma-
tematikatanítás szakemberei között. Ünnepelték egyút-
tal a Varga–Neményi Társaság megalakulásának 10. év-
fordulóját is.

1999-ben négy finn pedagógus azzal a céllal jött a Bu-
dapesti Tanítóképzõ Fõiskola (ma ELTE Tanító- és Óvó-
képzõ Kar) Matematika Tanszékére, hogy megismerked-
jenek a Varga Tamás által indított és irányított komplex
matematikatanítási kísérlettel, és azzal a tartalmában és
módszereiben egységesen épülõ tantervvel, amely a kí-
sérletbõl kinõtt. Szendrei Julianna, a tanszék vezetõje
munkatársaival együtt nagy örömmel fogadta a kíváncsi,
nyitott szívû és nyitott szemû kollégákat. Örültünk an-
nak, amit adhattunk, de – Szendrei Julianna elõrelátó
gondolkodásának köszönhetõen – annak is, hogy az egy-
re bõvülõ együttmûködés a mi növendékeink és tanuló-
ink számára is igen hatékony lehet. A következõ évek-
ben a fõiskola oktatói,  kiváló magyar tanítók és mate-
matikatanárok rendszeresen tartottak felkészítõ tanfo-
lyamokat Helsinkiben, Espooban és több finn városban. 

Az ez évben megújuló finn matematika-tanterv sokfé-
le módon táplálkozik szellemében és tartalmában a ná-
lunk gyûjtött tapasztalatokból. Egyebek között már az 1.
és 2. osztályos matematika-tankönyvcsaládunk (C.
Neményi–Oravecz) után ebben az évben átdolgozták a
3. osztályos (C. Neményi–Wéber) tankönyvünket, mun-
kafüzetünket is, hogy a felkészített tanítók ezek alapján
taníthassanak.

A kettõs évforduló alkalmából meghívtak minket,
hogy vegyünk részt ünnepségükön, és elõadást, szeminá-
riumvezetést is kértek tõlünk. Elõadásunk alapgondola-
tául Varga Tamás egyik vezérelvét választottuk: a mate-
matikát egységes egészként tanulják a gyerekek kisisko-
lás kortól! Témáit alapozzuk együtt, és folytonosan épít-

sük össze, hogy egymást támogatva biztonságos épít-
ménnyé válhassanak a gyerekek fejében. A különféle
matematikai témák idõrõl idõre kapnak fõszerepet egy-
egy idõszakban. Mellettük azonban szükségszerûen jelen
vannak más témakörhöz tartozó gondolatok is, hogy a fõ
téma eszközéül szolgáljanak, vagy, hogy egy következõ
témát elõkészítsenek, esetleg egy korábbi összefüggés
mélyítéseként, valamely alapvetõ kompetencia fejlesz-
tõjeként jelennek meg a központi célokhoz igazítva. Elõ-
adásunkban egy elképzelt 3. osztályos matematikaóra
tervezetét mutattuk be, és a jelen levõ tanítók bevonásá-
val „játszottuk el”.

Cikkünk a finnországi elõadás alapján készült.

Találós kérdés 
vagy matematika?

A 3. osztályba jár 5 kisgyerek, akik nagyon szeretik
egymást. Sokszor találkoznak, hogy közös programot
eszeljenek ki. Ahogy összejönnek, kézfogással köszöntik
egymást. Egyszer azt mesélték, hogy kiszámították: ép-
pen 20 kézfogásnak kell történnie egy-egy alkalommal,
de sehogy nem akart ez a sok kézfogás összejönni!

Vajon hogyan számolhattak? Kicsit sokallom azt a 20-at!
Kérek 5 jó barátot, próbáljuk ki, hogyan is lehet ez! 
Öt résztvevõt kérek, hogy fogjon kezet mindenki min-

denkivel. Ezután végigkérdezem, hogy „te hányszor fogtál
kezet?”, „te hányszor?”… és így adogatjuk össze az 5 né-
gyest. Igazolódni látszik, hogy valóban 20 kézfogás volt.
Azonban ha számolják a kézfogásokat, csak 10-ig juthat-
nak. Az öt barátot egy-egy pöttyel jelölve, a köztük meg-
húzott vonalakkal pedig az egyes kézfogásokat, könnyen
számba vehetjük ezeket.

C. Neményi Eszter–
dr. Szitányi Judit

Cikkünkkel egy olyan sorozatot szeretnénk indítani, amellyel segítséget adhatunk a taní-
tóknak a matematikatanításban. Azoknak a tanítóknak, akik esetleg hiányolnak megszo-
kott könyvet, munkafüzetet, amely alapján könnyebben gondolhatnák át a soron követ-
kezõ témák épülését, a fejlesztõ matematikai tevékenységeket, az eszközök helyes és cél-
szerû használatát, a témák egymást erõsítõ összeszövését, vagy akár a szükséges diffe-
renciálás lehetõségeit.

A témák összeszövése
egy matematikaórán
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Az derül ki, hogy amikor mindenki 4 kézfogásról adott
számot, akkor mindegyik kézfogást kétszer számolták,
tehát nem 20, hanem éppen 10 a kézfogások száma.

Kérdés: matematika-e az a feladvány, amit most meg-
oldottunk? És való-e egy ilyen „találós kérdés” a 3. osztá-
lyos (8-10 éves) gyerekeknek?

Mondhatjuk, hogy matematika, mert vannak benne
számok. De csak azért tartozik ebbe a tárgykörbe, mert
szerepelnek benne számok? És csak azért mondhatjuk,
hogy az ilyen korú gyerekek számára megfelelõ feladat,
mert elég kicsi számokkal van kapcsolata, nem haladja
meg az elõírt számkört? Vagy nem is ezeknek a gyerekek-
nek való, hanem inkább elsõsöknek?

Gondolkodjunk el azon, hogy mi minden tartozik a
matematikába. Hogy miféle ismereteket, összefüggése-
ket, matematikai tevékenységeket célszerû már alsó ta-
gozatos korú gyerekekkel megismertetni. Meg azon is,
hogy a matematikai foglalkozásokkal miféle fejlesztést
kívánunk szolgálni.

Miféle tárgykörökkel foglalkozik a matematika? Errõl
szól a cikkünk elsõ része. Ezután egy olyan 3. osztályos
matematikaóráról adunk képet, amelyben e témák ösz-
szeszövõdésére láthatunk példát. Az óra feladataival
kapcsolatban azt is megfogalmazzuk, hogy milyen fontos
fejlõdéseket szolgálhatnak a matematikai tevékenysé-
gek.

Milyen témákkal foglalkozik
a matematika? 

Gondolom, arról senkit nem kell meggyõznünk, hogy
a számok hozzátartoznak a matematikához. 

• Alakítanunk kell tehát a számok fogalmát: sok-sok
tapasztalatot biztosítva darabszámokról, mérõszámok-
ról. 

• Megismertetjük a gyerekekkel – szintén saját élmé-
nyeik alapján – a számok nagyságviszonyait. 

• Foglalkozunk a számok nevével, jeleivel; ehhez a
számrendszer, helyiértékrendszer megértésére is szükség
van. 

• Felismertetjük azt is, hogy mindegyik számnak sok-
sok neve (alakja) van.

• Vizsgáljuk a számok tulajdonságait és kapcsolatai-
kat konkrét példákon.

• Aztán a természetes számon kívül találkozhatnak
már a kisiskolások is törtszámokkal, negatív egészekkel.

Azt is nagyon jól tudjuk, hogy a természetes számok
körében végezhetõ mûveletek megismerése hozzátarto-
zik a matematikához. 

• Megismertetjük a gyerekeket a mûveletek különfé-
le valóságtartalmaival, értelmével, 

• többféle mûveleti tulajdonsággal, mûveletek közti
kapcsolatokkal, 

• és tanítjuk õket minél biztonságosabb, hibátlan, vi-
szonylag gyors számolási eljárásokra (fejszámolásban és
írásbeli mûveletvégzésekben.) 

Hogy a geometria is hozzátartozik a matematikához,
bizonyára errõl sem kell meggyõznünk senkit. Arról
azonban már sokféleképpen gondolkodunk, hogy miféle
fogalmak alakítására érdemes gondolnunk ezen belül,
hogy miféle látásmódot fejlesszünk, milyen tevékenysé-
gekre kell megtanítanunk növendékeinket. 

• Sok alkotótevékenység során ismerkedünk geomet-
riai tulajdonságokkal.

• Megismerkedünk néhány testtel, síkidommal.
• Tevékenységben átélt tulajdonságokkal is jellem-

zünk testeket, síkidomokat.
• Térben és síkban egyaránt végzünk tükrözést (síkra,

illetve tengelyre).
• Ismerkedünk geometriai (és nem geometriai) meny-

nyiségekkel.
• Továbbfejlesztjük a téri tájékozódás képességét.
Az összes tantárgy közül a matematika talán a legfõbb

területe az összefüggésekkel, viszonyokkal, hozzáren-
delésekkel való ismerkedésnek. Annak, a gondolkodá-
sunkban és a megértésben kulcsfontosságú tevékenység-

Az elsõ gyerek mindenkivel kezet fog,
ez valóban 4 kézfogás.

A második már nem fog újra kezet az
elsõvel, neki még 3 van hátra.

A harmadik már túljutott 2 kézfogá-
son, õ még kétszer fog kezet.

A negyediknek már csak az ötödikkel kell kezet fognia, és ekkor az ötödik is
túljutott mind a négy kézfogáson

Számok

Összefüggések,
hozzáren-
delések

Való-
színûség

Mûveletek

Geometria

GONDOLKODÁS,
MATEMATIKAI

SZÖVEGEK ALKOTÁSA,
ÉRTELMEZÉSE
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nek, amely a dolgokat és a fogalmakat kapcsolatba hoz-
za, egymáshoz rendeli, viszonyukat feltárja.

Talán a legkevésbé tartjuk természetesnek azt, hogy a
valószínûséggel is a matematikán belül foglalkozunk, és
hogy ez a téma is hozzátartozhat az alsó tagozatos tan-
anyaghoz. Ezt majd egy példa kapcsán bõvebben kifejt-
jük.

Valamennyi témát átfogja a gondolkodási módsze-
reknek, eljárásoknak az alkalmazása, ezért nem is kell
külön témaként tekinteni rá. Mintegy befedi az egész
matematikát, vagy másképpen szemlélve: megteremt-
heti a témák szerves összeszövõdését.

Miféle kapcsolatban lehetnek
ezek a témák egymással?

Van-e hiteles alapja annak, hogy egységes egésznek
fogjuk fel a matematikát, amelyben egy adott idõszak-
ban lehet az egyik téma a legfontosabb terület, ugyanak-
kor egy másik téma ennek a fõtémának az eszköze, egy
harmadik téma esetleg a fõtéma valamely alkalmazásá-
ban, egy összefüggés gyakorlásában lehet jelen, vagy ép-
pen egy következõ fõtéma elõkészítésében kaphat szere-
pet. Olyan ez a tevékenység, mint egy kastély építése,
amelyben talán a legfontosabb az alapok nagyon bizton-
ságos megtervezése, megásása, kiépítése, és innen kezd-
ve minden egymással érintkezõ „falat” folyamatosan
összeépítünk egymással. Ha úgy építkeznénk, hogy egy-
egy fogalmat önállóan megpróbálnánk a „tetõig fel-
húzni”, akkor az egész ingataggá válna, könnyen össze-
omlana.

Valódi összeszövõdésre kell gondolnunk. Nem arra,
hogy egy-egy órán egymás után vegyünk egy-egy felada-
tot innen is, onnan is. Olyan összeszövésrõl gondolko-
dunk, amelyben az egyedi fogalmak alakulásának jól
átgondolt rendjét tiszteletben tartva minden lehetsé-
ges kapcsolatot megkísérlünk megragadni, amely mé-
lyebbé és biztonságossá teheti az adott fogalom tartal-
mát, más fogalmakhoz való viszonyát.

Egy tanítási óra terve
3. osztályban

Az óránk céljai és feladatai:
• Az 1000-es számkörben a számfogalom mélyítése;

helyiértékek szerepe a számok nagyságában.
• A kivonásban szereplõ számok és a különbség közti

összefüggés megfigyelése; (esetleges tudatosítás is).
• Az írásbeli kivonás gyakoroltatása az összefüggések

tudatos felhasználásával.
• Az írásbeli szorzás elõkészítése egyenlõ számok ösz-

szeadásával, illetve sorozatképzéssel.
• Összefüggés felismerése, összefüggések alkalmazása

sorozat tagjainak megfigyelésében.
• Szövegértés fejlesztése szöveges feladat értelmezésé-

vel.
• Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; szöve-

ges feladat megoldása. 

• A terület fogalmának alapozása.
• A téglalap területszámításának elõkészítése.
• Valószínûséges gondolkodás fejlesztése; a véletlen

szerepe. 

Az óra menete (Kétféle feladatlapot kapnak: csak az el-
sõ feladat tér el bennük)

1. feladat
Egy csoport folytassa az egyik sorozatot, a másik a má-

sik sorozatot egyenlõ lépésekkel! A minta szerint egymás
alá kerüljenek a sorozat tagjai! A folytatásra 60 másod-
percet adunk. (Megadjuk az elsõ 4 tagot, a többit tõlük
várjuk.)

Megbeszélés: Ki hányadik számig jutott el? Sorszámozzá-
tok meg a sorozat tagjait, hogy könnyen beszélhessünk róluk!
Ellenõrizzétek közösen egymás számait, nem tévedett-e vala-
ki! Javítsátok a tévedést!

Észrevettetek-e valami érdekességet az 1. és a 2. sorozat-
ban?

Kivetítjük a két sorozatot a 18. számig. 
Vizsgáljuk meg a két sorozatot! Mit lehet észrevenni ben-

nük?

Észrevehetik, hogy a két sorozatban egyformán kette-
sével csökken az egyesek helyiértékén álló számjegy: (8,
6, 4, 2, 0, 8, 6, 4…); a két sorozatban az egyezõ sorszámú
számok utolsó számjegye megegyezik. 

28

56

84

112

1.

2.

3.

4.

18

36

54

72

140

168

196

224

252

280

308

336

364

392

420

448

476

504

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

270

288

306

324
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Észrevehetik, hogy a tizedik tag mindkét sorozatban
az elsõ szám 10-szerese. 

A tízesek helyén álló számjegyek sorozata is érdekesen
alakul. Az egyikben mindig 3 tízest adunk az elõzõ szám-
hoz és 2 egyest elveszünk, a másikban 2 tízessel növeljük
és 2 egyessel csökkentjük a megelõzõ tagot.

Várható észrevétel lehet, hogy a két sorozat tagjai köz-
ti különbség hogyan alakul: 10, 20, 30, 40, 50…

Megfigyelhetõ a számjegyek összegének a sorozata is.
Az 1. sorozatban: 10, 11, 12, 4, 5, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 6, 16, 17, 9… A 2. sorozatban: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 18, 9, 9, 9, 9, 18, 9, 9…

Most én kérdezek: 
• Megtaláljátok-e a sorozat 5. és 10. tagjának az összegét

a sorozat számai között? Hányadik ez a sorozatban? Mind-
kettõben igaz ez?

• Megtaláljátok-e a 7. és 8. szám összegét? Ez hányadik?
• A 16. szám felét?
• Ha elveszitek a 18. számból a 13. tagot, a különbség

benne van-e a sorozatban? Hányadik helyen?
Miért van ez az érdekesség?
Válasszatok ki az egyik sorozatból két számot! Benne lesz-

e ezek összege ebben a sorozatban? És a különbségük? 
Meghallgatunk több választást; mindenki ellenõriz-

heti a saját sorozatában.
Mi lehet ennek a magyarázata? 
• Jósoljuk meg, hogy mi fog állni a sorozat 20. helyén! A

22. helyen! A 30. helyen! A 33. helyen!
Kivetítem a két sorozatot a 33. helyig. Ellenõrizzük az

elõbbi észrevételek alapján a 20., 22., 30., 33. tagot.
A további tagok:

A gyerekektõl várható magyarázat: 
Az egyik sorozat számai a 18 többszörösei, a másiké a

28 többszörösei. Pl. a 18 ötszöröse és 10-szerese együtt a
18-nak a 15-szöröse…

2. feladat
Két gazda: Péter és Pál – jól megférnek a naptárban –, de

bizony a szomszédos gazdaságban már kevésbé. Egyszer ép-
pen azon kaptak hajba, hogy melyikük kertje a nagyobb. 

Péter bizonygatta, hogy az övé a nagyobb. Fogott egy hosz-
szú kötelet, és bekerítette vele az egyik kertet is, a másikat is. 

– Látod? Az enyém a nagyobb – mondta. 
Találjátok ki, melyik volt Péter kertje! (A bal oldalit

102 m hosszú kötél vette körül, a másik kert körben csak
100 m-es.)

Pál így feleselt: 
– Az enyém a nagyobb! Én több füvet tudok vetni vagy

bármit termeszteni rajta! Nézd meg! Ha olyan ágyásokat ké-
szítenénk mindketten, amelyeknek mondjuk az oldalai 1 mé-
teresek, én több ágyást tudok készíteni!

Mennyit is? 
(Értelmezés: egy sorba 28, illetve 18 ilyen ágyást tu-

dunk elhelyezni, 2 méteres sávban 2 ilyen sor készülhet
az ágyásokból, 2 sorba 56, illetve 36 ágyást, 3 sorba 84, il-
letve 54 ágyást készíthet a két gazda… 

Pál kertjébe 10 méterre 10 sorba 280, 20 sorba 560, 22
sorba 616 ágyás kerül. Péterében 10 méterre 10 sor he-
lyezhetõ el, ide 180 ágyás férne, 20-ba 360, 30-ba 540,
33-ba 594. – Leolvasás a sorozatokról.)

Jó, jó – egyezett bele Péter. De nem sokkal nagyobb így a
kerted! Mennyivel is?

Számítsátok ki! Milyen mûvelettel tudjuk kiszámítani,
hogy hány ágyással több fér Pál kertjébe, mint Péterébe?

616
– 594

22

Itt tudatosítjuk a mûvelet elvégzése és a megfelelõ
szavak kimondása során a kivonásban alkalmazott eljá-
rást. (Hazánkban az összeadás és kivonás kapcsolatára
építve hiányos összeadásként végezzük ezt a mûvele-
tet.)

3. feladat
Játsszunk a kivonással kicsit! Jelöljétek ki egymás alatt két

háromjegyû szám helyét:
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Hatszor fogok dobni két dobókockával. Ha egyjegyû szám
a két szám összege, akkor ezt be kell írni a hat hely valamelyi-
kébe. Ha kétjegyû, akkor csak ennek a második számjegyét.
(Például, ha 5 és 6 a két dobott szám, akkor az 1-et írjuk be.)
Azt mindenki maga dönti el titokban, hogy melyiket hova ír-
ja, de a következõ dobás elõtt el kell helyezni, aztán javítani
nem lehet. A hat dobás után kialakult két szám közül a na-
gyobbikból el kell venni a kisebbet. Azok nyernek egy zsetont

(rajzolt korongot), akiknél ez a különbség a legnagyobb. (2-
4 fordulót játszunk.)

Két dolgot lehet még megbeszélni. Lehet-e elõre írni a
0-t, vagy mindenképpen háromjegyûnek kell lennie
mindkét számnak? Szabad-e újra leírni a kivonást, ha az
alsó szám a nagyobb? (Ez utóbbiban egyezzünk meg, de jó
azt is átélni, hogy a szokásos írásmódtól eltérõ forma
mennyivel nehezíti a mûveletvégzést.)

4. feladat
Gyakoroljuk még a kivonást! Végezzétek el az elõzõ eljáráshoz hasonlóan a következõ kivonásokat! Ha nem tévedtek köz-

ben, valamit megfigyelhettek ebben a mûveletsorozatban. (Csak az elsõ 4 lesz megadva.)

Milyen fontos fejlõdéseket
szolgálhatnak a fenti 
matematikai tevékenységek?

Gondoljuk át az egyes feladatokban megjelenõ témá-
kat és kapcsolódásaikat. 

Az elsõ feladatban az ezres számkör számai és a mû-
veletek témái szerepeltek. A mûveletek közt a hozzá-
adás és a szorzás kapott szerepet, valamint egy mûveleti
tulajdonságról szerezhettek tapasztalatot: hogy egy szám
többszöröseinek az összege és különbsége is ennek a
számnak a többszöröse. (Disztributivitás.).

Fejlesztettük az összefüggés-keresés képességét, ami-
kor a sorozatok számainak alakulását figyeltettük meg,
illetve összehasonlítottuk a két sorozatot. Tudatosíthat-
tuk azt a számolási eljárást is, hogy 18-cal növelni lehet
úgy is, hogy 20-szal növeljük és 2-vel csökkentjük a szá-
mot (ezért csökken kettesével az utolsó számjegy, és nõ
kettesével a tízesek száma a 0-ra végzõdõ szám eléréséig).
Hasonló megfigyelés jöhet létre a 28-cal való növelésrõl:
az egyesek száma most is kettesével csökken, a tízesek
száma pedig hármasával nõ, amíg 0-ra végzõdõ számig
nem jutunk:

A második feladat a kerület és a terület fogalmát, va-
lamint a téglalap területszámítását volt hivatott elõké-
szíteni, ezzel a geometria témakörébe léptünk be. Itt fel-

használtuk az elõzõ feladatban szereplõ sorozatokat esz-
közként, s a benne szereplõ számok mérõszám-tartalom-
mal töltõdtek fel. A feladat végén adódó kivonás beve-
zette az adott idõszak fõ témájának, az írásbeli kivonás-
nak a gyakorlását.

A harmadik feladatban a valószínûséggel kapcsola-
tos tapasztalatszerzés motiválta a kivonásban szereplõ
számok és a különbség kapcsolatának egyre tudatosodó
megfigyelését. Arra a (talán még nem is megfogal-
mazott) jelenségre irányította a figyelmet, hogy a kü-
lönbség nagyobb lesz, ha a kisebbítendõt nagyra, a kivo-
nandót kicsire sikerül megválasztani. Eközben a számok
nagyságával kapcsolatos ismereteiket is tudatosíthatták:
akkor lesz nagy a szám, ha nagy számjegy kerül a százasok
helyére.

Az utolsó feladat további gyakorlási lehetõséget biz-
tosított az írásbeli kivonás végzéséhez. De nemcsak az
eljárás lépéseinek, hanem az elõbb átélt összefüggésnek
a tudatosítását is szolgálhatta a gyerekek számára. (Az
egyéni fejlettségtõl függõen eljuthatunk az összefüggés
valamilyen konkrét, vagy egyre elvontabb kimondatásá-
ig is; pl. hogy ha kisebb számból veszünk el ugyanannyit,
akkor a különbség is kisebb lesz, ha ugyanabból keveseb-
bet veszünk el, akkor ennyivel nõ a különbség is. De nem
hihetjük, hogy egy ilyen megfogalmazás mindenki szá-
mára lezárhatja a tapasztalatok gyûjtésének sorát.)

Igen hasznos lenne, ha a felmerülõ gondokról, nehéz-
ségekrõl beszámolnának a kedves kollégák, hogy valódi
igényt elégíthessünk ki cikksorozatunkkal. Kérjük, írják
meg nekünk a tanito@sprintkiado.hu címre, hogy
milyen módszertani témákat érintsünk sorozatunk-
ban! Osszák meg velünk kérdéseiket, kétségeiket – akár
anonim módon is –, hogy együtt kutathassuk a gyerek
fejlõdése szempontjából is optimális megoldásokat!
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Tudjátok-e folytatni a kivonássorozatot a megfigyelt szabály szerint? Vagy azt könnyebb folytatni, hogy milyen különbsé-
gek következnek? 

Észrevehetik, hogy a második kivonásban ugyanannyiból veszünk el, mint az elsõben, de 39-cel többet. A harma-
dikban ugyanannyit veszünk el, mint a másodikban, de 39-cel kisebb számból vesszük el. Aztán ismét csak a kivonan-
dót változtatjuk: 39-cel növeljük, majd csak a kisebbítendõt változtatjuk: 39-cel csökkentjük… Ha így tudják foly-
tatni a kivonások sorozatát, a különbség egyenletesen, harminckilencesével csökken. Az utolsó különbség a 10. 
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Városi bújócska
Egy városrész térképét látod. Négy zsebtolvaj garáz-

dálkodik a környéken: LASSÚ, MAGAS, RAVASZ és
egy titokzatos negyedik. Azt tudjuk róluk, hogy minden
csirkefogó csak azon az utcán mehet végig, ami rokon ér-
telmû az álnevével. A tolvajok körutat tesznek, melynek
végén visszatérnek oda, ahonnan elindultak. A térhez
vezetõ sugárutakon szabadon járhatnak-kelhetnek, de a
téren sok rendõr tartózkodik, ezért a térre csak akkor
merészkednek, ha nincs más módja annak, hogy útjukat
folytassák. Ha kénytelenek az egyik sugárútról a térre
lépni, akkor utána rögtön be is fordulnak a szomszédos
sugárútra.

MOST RAJTAD A SOR, NYOMOZZ, MAJD
OLDD MEG A KÖVETKEZÕ FELADATOKAT:

1. Hol garázdálkodnak a zsebtolvajok? Húzd meg kü-
lönbözõ színekkel a tolvajok útvonalát! Bármelyik irány-
ba elindulhatsz, de ne felejtsd, a végén vissza kell érkez-
ned a kiindulóponthoz! (A körökben találod az álnevek
kezdõbetûit.)

2. Milyen útvonalon közlekedik a titokzatos negyedik
zsebtolvaj? Mi lehet a neve?

3. Ki az, akit a legkönnyebb nyakon csípni, mert két-
szer is érinti a teret? Ki az, aki egyszer sem teszi be a lábát
a veszélyes területre?

4. Vedd sorra a tolvajokat! Mondd el emlékezetbõl az
utcákat, ahol felbukkanhatnak! (Ha egy szó jelentésé-
ben nem vagy biztos, használj szótárt vagy az internetet!)

Fonyódi Gábor

Manapság gyakran érezzük, hogy a gondolkodás fárasztó mûveletére csak va-
lami varázslattal tudnánk rávenni tanítványaink jelentõs részét. Az okostele-
fonok világában egyre nagyobb nehézséget jelent a motiváció megteremtése
a tanórákon. Detektíviskola címû sorozatunkkal gyakorlati segítséget nyúj-
tunk e nagyszerû pillanatok tanórai megteremtéséhez, melyet reményeink
szerint diák és pedagógus egyaránt örömtelinek, ugyanakkor hasznosnak is
ítél majd. (A szerk.)

Detektíviskola
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Az eltûnt órásmester
Egy kisváros lakóit különös eset tartja izgalomban. Nyoma veszett az órásmesternek, aki már ötven éve végezte

megbízhatóan munkáját. Azt beszélik, hogy egy óra javítása állhat eltûnésének hátterében. A kíváncsiskodók ta-
nácstalanul nézik a bezárt bolt ajtaján lógó kis táblát:

– Az öreg mindig kedvelte a fejtörõket, na de ilyet? Miféle nyitva tartás ez, kérem? Nézzék azt az órát a betûkkel, mutatók
nélkül! És mit jelenthet ez az érthetetlen mondat?!

HOVÁ TÛNT AZ ÓRÁSMESTER? MILYEN FELADATOT KAPOTT?
EZT NEKED KELL KIDERÍTENED!

Szerencsére egy korábbi esemény segíthet megoldani a rejtélyt. Néhány nappal a titokzatos eltûnés elõtt egy fiú a
téren meglátta az órásmestert a kutyájával. Amikor a fiú a kutya nevét akarta megtudni, az öreg, aki szeretett rejtvé-
nyekkel bíbelõdni, leült egy padra, és papírt vett elõ. Gyorsan elkészült a rajz a körrel, betûkkel és 3 idõponttal. 

– Állítsd a mutatókat az idõpontoknak megfelelõen, mintha a betûk helyén az óra számlapja lenne. A kismutató az 1. be-
tût, a nagymutató a 2. betût mutatja. Haladj sorban az idõpontokon, és a betûk szép lassan kiadják a kutyám nevét – magya-
rázta az órás lelkesen, majd nekiláttak a megfejtésnek:

Tehát Maszatnak hívják a kutyust, de ami ennél is fontosabb: most már te is tudod, hogyan láss neki a kis tábla
rejtvényének! 

1. Haladj végig a nyitva tartás idõpontjain balról jobbra, fentrõl lefelé! 
2. Az így kapott betûsort tagold szavakra! 
3. Fejtsd meg, hol van és milyen óra javításával bízták meg a mestert!

Az 1. idõpont 3 óra.
Egyszerû eset, nézd csak!

A kismutató az M-re, a nagy az
A-ra mutat.

Tehát az 1. és 2. betû

M… A…

10 óra 10 perckor a kismutató
már elmozdult a K-ról, de még

hozzá van közelebb. 
A nagymutató Z-t jelez.

Már meg is van a folytatás!

S… Z…

Most figyelj, ezt jelzi a felkiáltójel is!
11.30-kor pontosan a H és az A

között lenne a kismutató
a szaggatott vonalon.

Ezért 11.40-kor már az A-hoz
van közelebb! Így a vége:

A… T

3.00 10.10 11.40!

Fony�di.qxd  2015.08.24.  11:28  Page 34



EGY HELYEN MINDEN, 
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

Ne csak olvassa, értékelje is a Tanítót! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban megjelent
cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

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

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nem csak 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
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