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Hiába a rutin, folyamatosan vívódom, mintha csak rossz
és rosszabb döntések közül választhatnék;

– Valamit, valamiket hagyjak el az egyébként általam
jónak, s az osztályom számára hasznosnak ítélt tevékeny-
ségek, feladatok közül?

– Minden feladaton menjünk végig frontálisan, s ne fe-
cséreljek idõt az egyes gyerekek aktivizálására? Akkor se,
ha tudom, hogy a többség így csupán passzív szemlélõként
találkozik az osztálytársai által bemutatott megoldással? 

– A szóbeli szövegalkotást igénylõ feladatoknál ne szer-
vezzek páros- vagy csoportmunkát, mert az idõigényes?
Hiába tudom, hogy úgy mindenkinek lenne módja leg-
alább szûk körben megfogalmaznia a saját gondolatait?

– Ne törõdjek az idõvel, koncentráljak a gyerekek te-
vékeny részvételének megszervezésére, és csináljunk vé-
gig mindent, amit jónak és a saját osztályomban hasznos-
nak tartok? 

– Menet közben ösztönözzem a gyerekek kezdemé-
nyezõkedvét, tervezzem rugalmasan az idõkeretet, hogy
alkalmazkodhassak a spontán, de a tanulási folyamat
szempontjából fontos tanulói reflexiókhoz is? 

– Ne törõdjek azzal, ha így akár az elõírt óraszám dup-
lája is rámehet az adott témakör feldolgozására? Nem fo-
gom már néhány tanítási hét után gyomorgörccsel néz-
ni, hogy hol tartunk a tanmenet elõírásaihoz képest?

Mindez csak számomra okoz fejtörést? 
Vajon más mit tesz hasonló helyzetben, 
hogyan válaszolja meg a felmerülõ kérdéseket?

Az alábbi konkrét példa az OFI 2. osztályos, új olva-
sás tanmenetének tervezetébõl való, 1 tanórára, azaz
45 percre:

Nem tudom, ki hogy van vele, de a tanórára való felkészülésnél számom-
ra gyakran okoz fejtörést az egyes tevékenységekre fordítandó idõ megha-
tározása. Elvileg igazodási pontként szolgál a tanmenet, mely kijelöli a te-
vékenységek körét, s óraszámot is rendel mellé. A tanóra lépéseit végig-
gondolva mégis sokszor érzem úgy, valami nem stimmel; én nem vagyok
elég felkészült tanító, vagy az elõírt idõkeretek irreálisak a tervezett tevé-
kenységek elvégzéséhez.

Reflexió, avagy az idõ
tényleg részletkérdés?

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

10. óra Tavalyi 
olvasmányaim

Vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése ké-
pek részleteinek megfigyelésével és felidézé-
sével, a látottak megfogalmazásával.
A hangos, értõ olvasás gyakorlása.
Mondatanalízis, mondatok szavakra tagolása.
Az emlékezet fejlesztése.
Mesék, történetek felidézése szereplõk segít-
ségével. Történetek keresése az ábécéskönyv-
ben. Eligazodás a könyvben a tartalomjegyzék
alapján. Dramatikus játék. Ismerkedés a váz-
latlánc fogalmával. Tk.: 14-15. o.

Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése, ér-
telmezése és alkotása.
Vizuális, verbális memó-
riafejlesztés. Fantázia,
szerialitás fejlesztése
történetalkotással. Ko-
operatív készség fejlesz-
tése a dramatikus játékok
segítségével.

Az elsõ osztályban
olvasott szépirodal-
mi szövegek tartal-
mának felidézése.
Vers, mese, szerzõ,
író, cím, szöveg.

A tankönyv 1. feladatára(lásd a következõ oldalon) legalább
10 percet szánnék, ami a következõ tételekbõl adódna össze:

– Utasítás elolvasása önállóan, majd értelmezése és a
páros munkában való feladatvégzés szabályainak megbe-
szélése közösen. (Egyénileg mindenki megfigyeli a képet,
majd a párjával közös listát készít a látottakról szóforgó-
ban, végül a könyv alapján közösen ellenõrzik és kiegé-
szítik a hiányzó elemekkel a listájukat.) › 2’

– A feladat megoldása párokban (megfigyelés 1’, lista
készítése 3’, ellenõrzés és kiegészítés 2’) › 6’

– A feladat tapasztalatainak összegzése (mennyit sike-
rült felidézni? Mennyi állat volt a képen? Lista és kép
nélkül most össze tudjuk-e szedni közösen?) › 2’

A 2. feladat feldolgozását nem tudom, hogyan lehet-
ne 25 percnél kevesebbõl megoldani:

– A csoportalakítás és csoportmunka legfontosabb
szabályainak tisztázása › 2’

– Felkészülés a dramatikus játék bemutatására 4 fõs
csoportokban › 5’

Fejér Zsolt
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– A jelenet bemutatása csoportonként (6×2’ 4 fõs
csoportokkal 24 fõs osztályban) ›12’

– A jelenetek értékelése (önértékelés, majd a nézõk
értékelése) › 6’

Úgy vélem, felesleges folytatnom; 35 percnél tartok, s
a célok/feladatok alatt felsoroltak közül nem volt még
„Mondatanalízis, mondatok szavakra tagolása. Mesék, tör-
ténetek felidézése szereplõk segítségével. Történetek keresése
az ábécéskönyvben. Eligazodás a könyvben a tartalomjegy-
zék alapján. Ismerkedés a vázlatlánc fogalmával.” A megje-
lölt fejlesztési területek közül eddig kimaradt a „szeria-
litás fejlesztése történetalkotással”, s az elõírt ismeret-
anyagból még semmivel nem foglalkoztunk… 

Mit kalkuláltam rosszul, hogyan lehetne szinkronba
hozni a feladatokat az 1 tanórás idõkerettel?

„… a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cse-
lekvõ módon vegyenek részt benne, elõtérbe állítva tevékeny-
ségüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémameg-
oldásaikat, alkotóképességüket;

• a nevelési-oktatási folyamat segítse elõ a tanulók elõze-
tes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon le-
hetõséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átren-
dezésére;

• az iskolai tanítás-tanulás különbözõ szervezeti formái-
ban (az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanu-
lók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásá-
ban) alkalmazni kell az együttmûködõ (kooperatív) tanulás
technikáit és formáit”.

A fenti idézet forrása a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rende-
let A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkal-
mazásáról, s többségünk talán egyetért minden sorával.
De összeegyeztethetõ mindez a példaként szolgáló tan-

menettel, amely az új NAT és kerettanterv alapján ké-
szült?

Nem mindegy, hányan érezzük úgy, hogy feloldha-
tatlan ellentét feszül a gyerekek tevékenykedtetését és
kezdeményezéseit elõtérbe helyezõ módszerek NAT-
ban való ösztönzése, valamint a tanmenetek idõkeretei
között. Sajnos hosszú távon már rendszerszinten is szá-
mottevõ következménye lehet, ha nem elszigetelt, ha-
nem általánosságban jelentkezõ problémáról van szó.

Nem lehetséges, hogy az alacsony szintû teljesít-
mény egyik magyarázata már most is az, hogy a haté-
kony, de idõigényes módszerek az esetek nagy részé-
ben a tanmenettel való versenyfutás áldozatául esnek? 

Vajon közülünk a többség a tevékenységközpontú
módszertanra vonatkozó elõírások és a tanmenet üte-
mezésének kettõs szorításában melyiknek adja meg
magát könnyebben? S milyen hatással lesz mentális
állapotunkra, amikor a kettõ közt feszülõ ellentmon-
dást a minõsítõ eljárás keretében, a szakmai felké-
szültségünket vizsgáló közönség elõtt kell felolda-
nunk? Akkor majd tartunk egy mintaszerû, korszerû
módszerekben is gazdag, jó kis koopos bemutatóórát,
a papír pedig úgyis mindent elbír?

Jó volna, ha minél többen osztanák meg tapasztalata-
ikat, szakmai véleményüket, javaslataikat a Tanító olva-
sói közösségében; írjanak nekünk (tanito@
sprintkiado.hu), szavazzanak a www.tanitonline.hu olda-
lán, és olvassák a Tanítót, mert nekünk, rólunk szól!
Olykor már az is segít, ha az ember legalább azt tudja,
hogy nincs egyedül…

www.tanitonline.hu

Forrás: ofi.hu
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Elsõ helyen kell említenünk azt a problémát, hogy a gya-
korló pedagógusok lényegesen magasabb óraszámban ta-
nítanak az iskolájukban. Tudjuk, ez sokszor fizikailag és
lelkileg is fárasztó. Az átlagosan heti négy órával több ta-
nítási óra megtartása komoly megterhelést jelent.A lel-
kiismeretes pedagógusoknak ez nem csupán egy újabb
anyagrész közvetítését jelenti, hanem annál lényegesen
többet, felkészülést, a gyerekekkel való kapcsolattartást,
szülõi tájékoztatást és így tovább. 

Szorosan ehhez kapcsolódik még a kötelezõen az isko-
lában letöltendõ idõkeret szigorú szabálya. Naiv gondo-
lat volt a törvényalkotó részérõl, hogy az órákra való fel-
készülést, az írásbeli munkák javítását, a kötelezõ admi-
nisztrációs feladatokat az iskola falai között kívánta meg-
oldatni. Ma a tanári szobák, az ún. „kis-tanárik” vagy
a szertárak nem alkalmasak a fenti feladatok megoldá-
sára. Képtelenség e helyeken érdemi munkát végezni,
mert nincs nyugalom, örökös a jövés-menés, hiszen az is-
kolai élet ilyen tekintetben nem szabályozható. A nyu-
galmasabbnak vélt pillanatokat is örökösen megtöri egy-
egy esemény. Belázasodott gyerek kopogtat a tanári ajta-
ján segítségért, vigasztalásért, ám az is gyakori helyzet,
hogy kolléga kér valamiféle eszközt stb. A tanári szobák
világához hozzátartozik, hogy ott többen is tartózkodnak
egyszerre. Az egyik kolléga telefonál, a másik a társához
szól. Tehát az alkotás csendje nem biztosított. 

A helyettesítés kérdése is feszültséget teremt. Elõre
nem tervezett módon bármikor utasítható a szabadidejét
a tanáriban töltõ kolléga pedagógiai feladatok ellátására.
A váratlanság feltétlenül belsõ feszültséget okozhat. 

Csak érintjük a problémát, mind a tananyagban, mind
a tankönyvekben sok-sok változás történt. A nagy gya-
korlat, a komoly rutin most nem segít, meg kell szokni,
alkalmazni az új eszközöket. S ez sem csekély feladat. 

Mindezek mellett a minõsítési rendszer, a kollégák kö-
zött a „portfólió” feltöltésének izgalma is feltétlenül ron-
totta az összhangot. Ez egyéni feladatsor, amelyben a pe-
dagógusok rengeteg munkaórában dolgoztak, kutattak

írásos dokumentumaik között, gyártottak munkaanya-
gokat, sokszor a technikai háttér hiányos volta miatt
lehetetlen helyzetben és idõpontokban akarták a kész
anyagot a megfelelõ helyre elektronikus formában eljut-
tatni. Mindenki abban bízott, hogy az általa összeállított
okiratok elégségesek lesznek ahhoz, hogy magasabb be-
sorolásba kerüljön. Intézményesen egymással szembe ke-
rültek a munkatársak. Ez a versenyláz az emberi kapcso-
latokat feltétlenül rontotta. Gyakorló tanárkollégám
mesélte, hogy abban az iskolában, ahol hosszú évek óta
tanít, a portfólió elkészítésének idõszakában rendre
maradtak el a tanórák. A gyerekek önálló munkafüzeti
feladatokat kaptak, míg a szaktanár készítette a kötelezõ
anyagokat. Hetek teltek ezzel a módszerrel. „Csak arra
leszek kíváncsi, mennyit esik a tanulók teljesítménye a tava-
szi mérésekre?” – tette fel a cinikus kérdést. „Mert azért is
majd mi leszünk a hibásak!”

Közben pedig a pedagógusok a beküldést követõen
várják a minõsítést végzõ kollégák látogatását. A beje-
lentkezés híre a tantestületben futótûzként terjed. Né-
hányan irigykednek, egy-két kolléga összesúg: „Már
megint Ilikének van szerencséje! Õ mindig jól helyezkedik!” –
Az iskola pedig izgatottan figyel. 

Nevelõtestületrõl, mint közösségrõl, aligha beszél-
hetünk. Sokkal inkább egyénekrõl, akik küzdenek,
hogy megállják a helyüket. Nehogy könnyûnek ítéltes-
senek a szakma felkentjeinek bírálata során. Igen, mert
e versenyben végül is pénzrõl van szó, s aki hosszú évek
óta az értelmiségi pálya legszélesebb köréhez, a pedagó-
gusok nagy családjába tartozik, az már megszokta a sze-
rény bérezést. Most itt a kitörési pont! Sokan hisznek a
sikerben, az elõnyös besorolás adta lehetõségben, s ezért
beáldozzák a jó munkatársi kapcsolatokat. Fásult, ki-
égett kollégák sorával találkozunk, akik szakmai viták,
vagy könnyed csevej helyett inkább összesúgnak a má-
sik háta mögött. Végsõ soron elvész a kellemes munka-
helyi légkör. Ezért is fájdalmas jelenség ez az egzisz-
tenciaharc. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Egzisztenciaharc

Néhány alkalommal szóltunk arról, hogy az oldott, a baráti, segítõ
munkatársi kapcsolat szinte eltûnt az iskolákból. Nem állítom, hogy
nem létezik, de lényegesen ritkább, mint korábban volt; és ez nem az
eltelt idõ megszépítõ messzeségének tudható be. A pontos látlelet
felrajzolása érdekében vizsgáljuk meg a változás okait!
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Következõ két történetünk fõszereplõi gyakorló peda-
gógusok. Van köztük sikeres, segítõ, olyan, aki követhe-
tõ, s van olyan is, aki komolyan vétett a szakmai elvárá-
sok ellen. 

Hogy ki mit ad át neveltjeinek, az mindenki számára
meghatározó. 

„Beszélgessünk egy jót!”
Egy ismerõsöm környezetében él egy 16 éves középis-

kolás lány, akit Erzsinek hívnak. A lánynak problémái
vannak, ami nem a tanulásában ölt testet, sokkal mé-
lyebb, fájdalmasabb gondokat kell megoldania. Az isme-
rõsöm arra kért, hallgassam meg Erzsit, s adjak neki vala-
miféle tanácsot, hogy a világban könnyebben boldogul-
jon. A gimnazista lány felkeresett. Nagyon könnyen
megtaláltuk a hangot, kirajzolódott elõttem – cseppet
sem könnyû – élete, s megismertem problémáit. Ugyan-
akkor jelenlegi osztályfõnöke nevelési elveivel is alapo-
san megismerkedtem. Tehát a történet több szinten is
tanulságos. 

Erzsi csonka családban nevelkedett. Még hároméves
sem volt, amikor a szülei elváltak. Az édesanyja 15 éves
koráig nevelte. Egy új, sokadik élettárs felbukkanásánál
már nem kívánt Erzsi a kapcsolathoz asszisztálni, ezért az
édesapjához költözött. A befogadás nem volt sikeres, a
nevelõanya és két féltestvére nem fogadta szeretettel a
leányt. Az apró veszekedések mindennaposakká váltak.
Amikor a 16. évét betöltötte, akkor innen is kilépett.
Próbálkozott kollégiumi elhelyezéssel, de nem járt siker-
rel, végül egy távoli rokon biztosította a lakhatását. Meg-
tapasztalta a szegénységet. Édesanyja és édesapja is némi
zsebpénzt juttatott számára, ám az messze nem volt elég-
séges a megélhetéséhez. A tanítási napok végén diák-
munkákat vállalt. Szórólapokat, sajtótermékeket hor-
dott szét. Késõn érkezett haza, keveset tanult, örökösen
fáradt volt. Nem csoda, hogy a tanulmányi eredménye
rohamosan romlott. 

Osztályfõnöke igen gyorsan reagált, s egy folyosói ta-
lálkozás alkalmával a következõt mondta:

– Erzsi, még ma keress meg, beszélgessünk egy jót! 
– Sietnem kell, csak 3-ig érek rá. Lehet így szervezni? –

kérdezte tanárát. 
– A hetedik óra után várlak. Majd jól beosztjuk az idõt. 
A beszélgetés – bár nem volt vidám –, de Erzsi számá-

ra kellemes volt. Nem a tanulmányi eredményrõl szólt,
sokkal inkább a lány életérõl. A tanár célzott kérdéseivel
gyorsan eljutottak a legfontosabbhoz, a lány mindenna-
pi küzdelmeihez. A megélhetési problémák láthatóan
megviselték a tanárt. 

„Az osztályfõnököm nem vájkált az életemben. Elfogadta,
hogy 16 évesen szinte egyedül vagyok, a problémáimat ma-
gamnak kell megoldanom. Még dicsért is. „Tisztelem az önál-
lóságodat, a küzdelmedet!” – mondta.

Amikor a beszélgetés végénél tartottak, akkor az osz-
tályfõnök felhívta Erzsi figyelmét arra, hogy ezt az iskolát
be kell fejezni. Minden támogatást megígért. „Néhány ta-
nárnak elmesélte az élethelyzetemet, kérte õket arra, ne élje-
nek vissza az információval.” A tanárok segítségét Erzsi
hamar megtapasztalta. Többen is hozzájárultak, hogy a
javítás érdekében újra feleljen vagy dolgozatot írjon. Az

elsõ félévet sok-sok közepessel és néhány elégségessel
zárta Erzsi. 

Az osztályfõnök fontosnak tartotta, hogy az általa irá-
nyított közösség valamennyi tagja tisztelje társát. Ezért is
tartotta lényegesnek, hogy tanítványaival háromnapos
tavaszi kirándulást szervezzen. Tudva lévõ, hogy ez nem
valósítható meg anyagi áldozatok nélkül. Erzsi a program
felvázolásakor tudta, hogy ezt ki kell hagynia, hiszen sem-
miféle többletbevételre nem tud szert tenni. Ez késztette
arra, hogy osztályfõnökét megkeresse. 

– Beszélgessünk egy jót! – indította a tanárnõ a beszél-
getést. – Miben segíthetek?

– Tanárnõ, kérem, ne haragudjon, de én nem fogok tudni
elmenni az osztálykirándulásra. Tudom, hogy ez önnek fon-
tos lett volna, de…

– Igen, valóban fontos lenne. Nem engedhetem, hogy ne
gyere. Mindenki ott lesz, szó sem lehet róla, hogy nem jössz!
Ez az osztály életének az egyik legfontosabb programja!

– Tanárnõ, mennék, de erre nem telik. Nincs tartalékom.
A világért sem akarom sajnáltatni magam, de szembe kell
néznem az anyagi lehetõségeimmel. Ráadásul a munkából
sem akarok kiesni. Egy-egy ilyen feladatra sokan jelentkez-
nek, s könnyû a hiányzót pótolni. 

– Erzsi, ne add fel! Szeretném, ha jönnél, s ezért mindent
megteszek. 

A beszélgetés mindkettõjüknek fájdalmas volt. 
Az osztályfõnök hosszan töprengett, hogyan lehet ta-

pintatosan Erzsi kirándulási pénzét elõteremteni. Az a
megoldás, hogy társai összeadják a költségeket, nem volt
járható út, ugyanis akkor a lány fájdalmas és nagy titkát
meg kellett volna osztani. Ez a tanárnõ etikai érzékét sú-
lyosan sértette. 

Ki segíthet? Az osztályfõnök problémáját az egyik kol-
léganõvel osztotta meg, aki egy remek ötletet adott. Két
hét elegendõ volt ahhoz, hogy Erzsi májusi kirándulásá-
nak ügye végleg rendezõdjön. 

Április elsõ hetében az osztályfõnök kérte Erzsit, hogy
a tanítás végén keresse meg. 

– Tudod, itt az ideje, hogy beszélgessünk egy jót! 
Erzsi a megbeszélt idõben felkereste a tanárát. A szo-

bában most még egy ismeretlen személy is tartózkodott. 
– Bakos úr, aki itt van – kezdte a mondatot az osztályfõ-

nök –, szeretne neked mondani valamit. 
Bakos úr kezet rázott a meglepett diákkal, majd né-

hány mondatot mondott: 
– Az iskola alapítványának elnöke vagyok. Két gyerekem

járt ebbe a gimnáziumba. A nagyobbik fiam már diplomás
mérnök, a kisebbik most egyetemista. Tizenkét évvel ezelõtt
az alapítványt azért hoztuk létre, hogy segítséget nyújtsunk
azoknak, akik arra méltók. Osztályfõnöke kérésére a májusi
kirándulás költségét mi, azaz az alapítvány állja. Érezze jól
magát!

Bakos úr átnyújtott egy borítékot, majd szertartásosan
ismét kezet rázott Erzsivel és az osztályfõnökkel is. Erzsi-
nek még levegõt sem igen volt ideje venni, s az alapítvá-
nyi elnök mögött már be is csukódott az ajtó. 

A májusi osztálykirándulás ragyogóan sikerült. Erzsi
szép emlékeket õriz az osztálytársaival eltöltött napok-
ról.

Beszélgetésünk számomra is sok érdekességet tartoga-
tott. Örömmel nyugtáztam, hogy Erzsi fiatal kora ellené-
re önálló, felnõtt személy, aki tudja és akarja az életét be-
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folyásolni, s még ennél is fontosabbnak éreztem, hogy ta-
nára, osztályfõnöke mellette áll. Lehet, hogy tanár-diák
kapcsolatuk sokkal messzebre nyúlik majd, mint a gim-
náziumi évek?

Szereptévesztés
A történet egy jó nevû középiskolai kollégiumban ját-

szódott. 
A gyerekek a megye kistelepüléseirõl érkeztek. Elsza-

kadtak a családjuktól azért, mert lakóhelyükhöz közel
nem volt gimnázium vagy szakközépiskola. Ebbe a kollé-
giumba a megye tehetségesnek mondott diákjai nyertek
elhelyezést. Ilyen esetben a kollégiumnak rengeteg fel-
adata van, hiszen pótolni kell a családot, a városi léthez
szoktatni a 14-15 éveseket. Nem mellesleg az önállóság
és az önellátás kialakításában nagy felelõssége van a kol-
légiumi nevelõtanároknak. 

A szeptemberi indulás izgalmakkal volt tele. Az újak,
a 9. osztályosok izgatottan érkeztek, mögöttük szüleik,
akik maguk is szorongtak, el kellett válniuk – ha csak egy
hétre is – fiúktól. A gyerekek fogadása rendben zajlott.
Minden tanár és idõsebb kollégiumi diák a helyén volt.
A beérkezõ gyereket kézrõl kézre adták. Pillanatok alatt
a megfelelõ szobába kerültek az új lakók. Szüleik is meg-
ismerhették a környezetet, majd lassan elbúcsúztak.
Megkezdõdött a kollégiumi élet. 

Az új diákok nevelõtanára Tibor bácsi lett, aki maga is
a kollégium új munkatársa volt. 2-3 évet már a fõváros-
ban tanított egy iskolában. A nyáron megnõsült, s felesé-
ge családjához költözött. Ebben a városban csak a kollé-
giumban tudott álláshoz jutni. 

Nos, Tibor bácsi kedves volt, laza. Megtalálta a gyere-
kekkel a hangot. A kissé félénkeket azzal nyugtatta, ha
barátokra találnak, akkor gyorsabban telnek a kollégiu-
mi napok. Biztosított mindenkit, hogy hozzá bizalommal
lehet fordulni, neki is érdeke, hogy mindenki kellemesen
érezze magát. A gyerekek elfogadták, kedvelték. 

Az idõsebb diákok, azok, akik 2-3 éve már az intéz-
mény lakói voltak, nagyon ismerték a helyszínt, ezzel
együtt bizonyos szabályokat át-átléptek. Ki ne tudná,
hogy ez elsõsorban a dohányzásra vonatkozik. Bizony, a
16 évesek jelentõs része már megismerkedett a cigizés
„örömével”, sõt, gyakorta gyújtott rá. Bár nem volt, nem
lehetett cigizõ helyet kijelölni, ám bevett hagyomány
volt, hogy a konyha mögötti kertes részen dohányoztak a
kollégium tanárai és diákjai is. Tibor bá’ is az elsõ eligazí-
tás után odament, s rágyújtott. Az ott tartózkodók az if-
jú tanár távozása után csak ennyit mondtak: „Egész
jó fej!” 

Minden úgy zajlott, ahogy az minden kollégiumban
lenni szokott. A kisebbek hamar beilleszkedtek. Kezdték
jól érezni magukat, az otthonosság egyik jele volt, hogy
már a második héten megjelentek õk is a titkos dohány-
zóban. Tibi bá’ – ekkorra már a bácsi megszólítást senki
sem használta –, amikor fölfedezte, hogy a hozzá tartozó
fiúk egy része is kijár dohányozni, akkor a következõket
mondta a jelenlévõknek: „Üdvözlöm a legifjabbakat is e
titkos helyen.” Ezzel tette legálissá az amúgy házirendben
is tiltott tevékenységet. 

Az ifjú tanár népszerûsége napról napra növekedett.
Engedékeny volt. A hazaérkezések idõpontját nem vet-
te komolyan. A kint tartózkodók, ha õ volt az ügyele-
tes, bizony két órákat is büntetlenül késhettek. Ez leg-
inkább a konyhás kiszolgálókat zavarta, mert az örökö-
sen éhes kamaszok vacsoraadagja nem került kiosztás-
ra. Amikor a késések problémája egy kollégiumi gyûlé-
sen kiderült, akkor a kollégiumvezetõ kérte az ifjú kol-
légát, hogy ebben legyen következetes. Tibor hallgatta
az intelmeket, majd semmit sem változtatott nevelési
módszerein. 

A kollégium vezetõje tavasszal hirtelen megbetege-
dett, mire a tanév befejezõdött, el is temették. Az intéz-
mény ott állt vezetõ nélkül. A megye hívta a helyettest,
agitálták, hogy vállalja a kollégium irányítását, ám a kol-
léga visszautasította a felkérést. Sok egyeztetést követõ-
en Tibort hívatták, s kérték fel a vezetõi feladatok ellátá-
sára. Az ifjú tanár gyorsan kimondta az igent. Augusztus
15-én be is iktatták. Tibor büszke, elégedett volt karrier-
jének gyors elõrehaladásával. 

Az elsõ értekezleten azt bizonygatta a munkatársai-
nak, hogy a „megkezdett utat, a hagyományosan szeretettel-
jes nevelést nem hagyja el.” Kérte a kollégák együttmûkö-
dését. Ígéretekben nem volt hiány. 

Amikor a gyerekek is megérkeztek, akkor nagy-nagy
beszéddel fogadta õket. Ez ismeretlen volt korábban, de
ahány vezetõ, annyi szokás – gondolták többen is.

Az elsõ hét komoly változásokat hozott. A Tibor bá’
vagy Tibor bácsi megszólítást visszautasította. „Igazgató
úr vagyok” – mondta a diákoknak. – „Nem szeretem a bi-
zalmaskodást!” – folytatta. Ezt követte a titkos dohányzó-
terület lezárása. Sem a kollégák, sem a diákok nem foly-
tathatták az intézményen belül a cigizést. Ez nem is lett
volna baj, de sajnos szankcionált is. Egy délután a város-
ban meglátta, hogy a tavalyi növendékei a város fõterén
cigiznek. Odalépett, s a következõket mondta: „Maguk
megszegték a kollégium házirendjét, ezért fegyelmi elé állítom
önöket!” S valóban, a három fiatalembert elmarasztalta a
fegyelmi tanács. Ám itt nem állt meg, aki késett, annak
az elsõ alkalommal a szüleit személyesen, telefonon érte-
sítette, majd az iskoláját. Többször is elmondta: „Az én
vezetésemmel új idõszak kezdõdött a kollégium életében!”
Feszült és diktatórikus volt a légkör. 

Októberben három gyereket is kiírattak a kollégium-
ból. A szülõk inkább azt választották, hogy naponta au-
tóval behozzák a gyerekeiket a gimnáziumba, de a kollé-
gium új nevelési rendjét nem akarták megszokni. 

Gyakorlatilag hat hét is elegendõ volt ahhoz, hogy ne-
velõtanár és gyerek is rosszul érezze magát a kollégium-
ban. Az áldatlan állapotokról többen is írtak a fenntartó-
nak, majd a helyi lapnak. Végül is ez már mindenkinek
szemet szúrt. Vizsgálat kezdõdött, annak eredményei,
megállapításai a mai napig nem kerültek nyilvánosságra.
Tény, az intézmény a téli szünet után vezetõ nélkül ma-
radt. Tibor – az intézkedéseit fogadó bizalmatlanságra
való hivatkozással – kérte azonnali felmentését, s ezt a
fenntartó el is fogadta. 

Volt növendékeinek egyike februárban ezt mondta:
„Kilépett, eltûnt, és azóta ismét van levegõ a kollégiumban!”

Kritikus és igaz szavak. Nem könnyû, megoldhatat-
lan, sõt megengedhetetlen az engedékeny magatartást
diktatórikussal felváltani.
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A családgondozó asztalán megcsörrent a telefon. A vonal
másik végén a helyi önkormányzat gyámügyi elõadója volt.

– Átküldtem hozzád egy apukát. Vigyázz vele, igen fel van
paprikázva!

A gyámügyi elõadó még a mondat végére sem ért, az ajtón
kopogtattak.

– Le kell tennem, jöttek hozzám. Alighanem az apuka lesz.
Majd visszahívlak. Tessék, szabad!

Nyílt az ajtó. Harmincas, jó megjelenésû, jól öltözött férfi
lépett be. Köszönt, elõrejött a gondozó asztaláig, és határozott
hangon közölte, hogy bejelentéssel akar élni kiskorú gyerme-
ke veszélyeztetése ügyében. Hozzátette, ragaszkodik ahhoz,
hogy jegyzõkönyv készüljön a bejelentésérõl.

A gondozó felállt, megkerülte az asztalt, bemutatkozott és
hellyel kínálta a férfit. A férfi is bemutatkozott, és némi habo-
zás után leült. Kérdezés nélkül belekezdett történetébe.

– A feleségemtõl három éve elváltam. Most, nemrég köl-
töztek a városból ide, itt vettek a mostani élettársával házat.
Hárman laknak együtt, a feleségem, vagyis a volt feleségem,
az élettársa és a kislányom. Õ kilencéves. A volt feleségem
élettársa megütötte a kislányomat. Ezt akarom bejelenteni.
Senki sem ütheti a kislányomat. Önöknek azonnal intézked-
ni kell! Van ismerõsöm a városi gyámhivatalban, bármikor
tudok vele beszélni. Õ mondta, hogy kérhetem a távoltartást,
és kérni is akarom. Én külkereskedelemmel foglalkozom, an-
golul, németül beszélek felsõfokon. Velem, illetve a kislá-
nyommal ezt nem lehet büntetlenül megcsinálni.

A gondozó tájékoztatta az apukát az eljárás rendjérõl. Fel-
hívta a figyelmét, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak nincs ha-
tósági jogköre, ismertette a távoltartás intézményét és a szol-
gálat eszközeit, melyekkel eljárnak az ilyen esetekben.

– Kérem, értesítsen, ha volt kint családlátogatáson! – át-
nyújtotta a névjegykártyáját a gondozónak. Elköszönt és el-
ment.

A gondozó másnap felkereste a családot. Az anyukát nem
lepte meg a látogatás. 

– Tudja, milyen vastag aktánk van a városi gyámhivatal-
ban? Havonta feljelentett valamiért. Nem tud leszállni ró-
lunk.

– Nem megütötte, csak meglegyintette a fejét – mutatta a
levegõben az anyuka –, nem akart összepakolni és szemtele-
nül visszaszólt.

– Nem, nem. Most fordult elõ elõször. Azelõtt rengeteget
játszottak együtt. Birkóztak a szõnyegen, meg ilyenek. De a
feljelentés óta hozzá se ér, csak köszönnek egymásnak. Az
élettársam kerül minden testi érintkezést. 

– Nézze! A volt férjem nem képes elviselni, hogy boldogu-
lok nélküle. Hogy megállok a saját lábamon. És, hogy jól meg-
vagyunk. A múltkor is jött a gyerekért, mondtam, hogy beteg,
lázas. Hogy õ látni akarja. Itt kiabált a kapu elõtt, még a
szomszédok is kijöttek. A rendõrök küldték aztán el. 

A gondozónak kezdett kirajzolódni a kép. Felajánlotta a
mediációt, elmagyarázta, hogy az mit jelent. Megbeszélték a
legközelebbi találkozást a szolgálat irodájába. Az édesapa is
elfogadta a közvetítést. 

Elõször az édesapával találkozott a gondozó, mint mediá-
tor. Megállapodtak a szabályokban. Az édesapa elmondta,
hogy mit szeretne, szerinte hogyan oldódnának meg a problé-
mák. A gondozó, most mediátor, végigvette az édesapa kí-
vánságlistáját – a kívánságlista elég hosszú volt: az édesanya
védje meg a gyereket az élettárssal szemben, mindig álljon
mellette, fogadja el, ha késnek egy-két órát a kapcsolattartás

Korányi István

Kedves Olvasó! Joggal kérdezheti, mit keres egy „gyermekjólétis” eset a Ta-
nítóban. A rovatcím szándékoltan teret ad a szûken vett szakmai témákon
túl más szakterületeknek is. Ígérem, hogy a cikk végére nem marad válasz
nélkül a kérdése. Annyit már most elõrebocsáthatok, hogy a konfliktuske-
zelés, és ezen belül a mediátorral (közvetítõvel) folytatott konfliktuskeze-
lés több szakmában, így a segítõ szakmában (pl. gyermekvédelemben), a
családterápiában, sõt vállalati csoportok (mind a köz-, mind a versenyszfé-
rában) és társadalmi csoportok közötti konfliktusok kezelésében hatékony
eszköz. Az itt felhalmozott tudás és tapasztalat jól használható az iskolai
életben. Gondoljunk a tantestületen belüli ütközésekre vagy a pedagógus-
szülõ kapcsolatra.

Nem csak
magunk közt
A mediátor
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lejártakor, és még folytatódott a sor. A mediátor megkérte,
hogy válassza ki a legfontosabbat, amirõl úgy gondolja, hogy
meg tudna egyezni az anyukával. A szünidei kapcsolattartás
bõvítésére esett a választás. Az édesapa szerette volna, ha a
tíznapos tengerparti nyaralás után az édesanyjánál, a gyerek
apai nagymamájánál tölthetne egy hetet a kislány.

A mediátor hasonló beszélgetést ejtett meg az anyukával.
Az anyuka kívánságlistáján a hétvégi kapcsolattartásokról
való pontos visszaérkezés szerepelt az elsõ helyen. A harma-
dik alkalommal került sor a találkozásra, ahol mindhárman
jelen voltak. Az édesapa pontosan érkezett a találkozóra, az
édesanya késett tíz percet. Az apa hangot is adott méltatlan-
kodásának, míg az anyát várták, korábbi sérelmeit emlegette.
A mediátor elmagyarázta, hogy a megegyezés esélyét csök-
kenti, ha nem fékezi indulatait. Koncentráljon arra, hogy mi-
lyen érvekkel tudja meggyõzni az anyukát. Megérkezett az
anyuka. A mediátor mindkét félnek hangsúlyozta, hogy nem
vele, hanem egymással kell megegyezniük.

Újra megbeszélték a szabályokat. Az édesapa elõadta a
kérését. Az anyuka a bírósági határozatra hivatkozott. Itt a
mediátor közbevetette, hogy a bírósági határozattól – lévén
nem büntetõ, hanem polgári ügy – a felek közös megegyezés-
sel eltérhetnek. Pont az a célja a mostani megbeszélésnek,
hogy közös megegyezés szülessen. Az anyuka a gyermek nagy-
szülõvel való kapcsolatáról kezdett beszélni. A gyerek nem
érzi jól magát a nagymamával. A nagymama már öreg, nem
tud játszani vele, és ott nincsenek barátai.

Az apa anyja védelmére kelt, mind fizikailag, mind szelle-
mileg teljesen friss, teljes mértékben el tudja látni a gyerme-
ket, nyugodtan rá lehet bízni. A nagyszülõnek is joga van a
kapcsolatra az unokájával. A gyereknek az a baja, hogy be
kell tartani a szabályokat, szigorú napirend van, ami rá is fér.

A mediátor az anyának adta a szót, a nagymamára rá
tudja-e bízni a gyereket? Van-e javaslata arra, hogy a tenger-
parti nyaralás és a nagymamával tölthetõ idõ is megmarad-
jon? Az anyuka azt javasolta, hogy töltsenek egy hetet a ten-
gerparton és egy hetet a nagymamánál.

A mediátor rögzítette, hogy az anyuka ajánlata plusz négy
napról szól.

Az apuka ragaszkodott a tíznapos nyaraláshoz. A nagy-
mamánál tölthetõ idõt szerette volna bõvíteni eredeti terve
szerint. 

Mediátor: Az alku tárgya mostantól három nap.
Az apa az anyával tölthetõ idõszak és a három nap ará-

nyával érvelt. További érve volt a gyermek átállása a nagy-
mamánál és a fél nap utazás oda, fél nap vissza.

Az anyuka azzal érvelt, hogy nekik is megvan a nyári prog-
ramjuk, nem akar azon változtatni.

A mediátor megkérdezte, meg tudnak-e állapodni a plusz
négy napban? – A megállapodást a feljegyzésben rögzítették.
Az anyuka kapta meg a szót.

Szeretné, ha vasárnaponként idõben érne haza a kislány.
Gyakran van még házi feladata és rá is kell hangolódnia a
hétfõi napra.

Az apa felajánlja, hogy lányuk vele is készülhet a hétfõi
napra. Az édesanya a szükséges tanszerek, könyvek, munka-
füzetek hurcolását nem tartja jó ötletnek. Továbbra is a pon-
tos érkezést tekinti az egyetlen megoldásnak. Az apa a közle-
kedési nehézségekkel, forgalmi dugóval és elhúzódó program-
mal magyarázza a késéseket. Az anya azt veti ellen, hogy az
apa érkezésekor nincs forgalmi dugó, csak amikor meg kell
jönniük.

A mediátor ismerteti a kapcsolattartás szabályait és az at-
tól való megegyezés nélküli eltérés következményeit. Felveti
egy elfogadható rugalmasság lehetõségét.

A szülõk tizenöt percben megegyeznek. A megállapodást
szintén rögzítik a feljegyzésben. 

Ami még a történethez tartozik:
A gondozó/mediátor az elsõ találkozáskor mindkét félnél

rákérdezett a válás körülményeire, különösen a vagyonmeg-
osztásról és a gyermekelhelyezésrõl kérdezte ki õket. Tapasz-
talata szerint ez a két meghatározó kérdés, melyben, ha nincs
közös megegyezés, egyik fél sem tudja teljes mértékben elfo-
gadni a bírói döntést, bár kényszerûen tartaniuk kell magukat
hozzá. Mindketten vesztesnek érzik magukat, és a nyereség,
rosszabb esetben a gyõzelem érzetének hiánya hosszan, in-
tenzív indulatokat gerjeszt. További szinte törvényszerû kö-
vetkezmény az indulatok projekciója, átvitele más alanyra,
tárgyra. 

Az apuka és az anyuka is anyagi nehézségek nélkül, jó-
módban tudta folytatni a válás után az életét, a vagyonmeg-
osztással kapcsolatban egyikükben sem maradt tüske. A gyer-
mekelhelyezés kérdésében szintén egyetértés volt a szülõk kö-
zött. 

Mi volt akkor a probléma? Az anyuka kilépett a kapcsolat-
ból. Az apa nem tudta feldolgozni, hogy elhagyták. Három év
után sem vált képessé elfogadni új szerepét, a külön élõ, elvált
fél szerepét. Mind a volt feleségével, mind kislányával régi
szerepe szerint viselkedett. 

Ez az a pont, ahol a közvetítés, a mediátori szerep nem
elégséges a probléma kezelésére. A gondozó bevonta a szolgá-
lat pszichológusát, aki családterápiával segítette a feleket az
új helyzethez való alkalmazkodásban.

A mediáció
Mi is a mediáció?
A vitás feleket hatékonyan segíteni, a közöttük felme-

rült problémák megoldásában, ennek eredményeként a
felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek
közötti együttmûködés helyreállításában, megújításában.

Cél: a kommunikáció, a tárgyalási stílus megváltoz-
tatása, és a felek közötti bizalom felépítése annak ér-
dekében, hogy a konfliktust kettejük együttmûködé-
sével megoldandó problémaként definiálják újra.*

Ahhoz, hogy egyáltalán sor kerülhessen a mediációra,
a vitás feleknek két dologra kell készen állniuk: igény a
probléma megoldására, hasonlatosan a lelki panaszos
betegségbelátásához és a mediátor személyének elfoga-
dása.

A mediátor az elsõ üléseken (a szakma a történetbeli
találkozásokat nevezi üléseknek) a két félnél külön-kü-
lön feltérképezi a konfliktus elemeit, okait, a mozgatóru-
gókat. Kiválasztja azt/azokat az elemet/elemeket, me-
lyeknél közelíthetõk az álláspontok, illetve megegyezés
várható. Egy-egy ülésnek egy-egy témája van. 

Az elsõ ülésen, ahol mindkét fél jelen van, a mediátor
nyilatkoztatja a feleket, hogy elfogadják a személyét, is-

* Bruck Márton: Mediáció és konfliktus az integrált pszichológia
szemléletében 2012. 12. 02.
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merteti a szabályokat és annak elfogadásáról is nyilat-
koznak a felek. A szabályok az ülések idõkeretérõl, a meg-
engedett hangnemrõl és arról szólnak, hogy az ülést a
mediátor vezeti, õ adja, illetve vonja meg a szót. Az ülé-
sekrõl feljegyzést készítenek és abban rögzítik a megálla-
podásokat, melyeket aláírásukkal hitelesítenek a felek.

A szakmában elfogadott idõkeret negyvenöt perctõl
három óráig terjedhet konfliktustól, témától, résztve-
võktõl függõen.

A mediátor tevékenysége
Említettem már a problémafeltárást, a témaválasztást.

A mediáció során a moderálás mellett az egyik legfonto-
sabb dolog, hogy a mediátornak nem az a szerepe, hogy
igazságot tegyen a vitás felek között. A megegyezést
kell segítenie. Pártatlannak, elfogulatlannak kell len-
nie a felekkel szemben. Tartózkodnia kell mindenfaj-
ta minõsítéstõl, és erre a feleket is rá kell vezetnie.
Nem a felek helyett kell beszélnie, az érveket kell tol-
mácsolnia, a háttérben lévõ érdekeket, igényeket kell
megvilágítania. Nem ad egyik fél szájába sem érveket. A
vitakultúra, és azon belül az érvelési technikák – másik
fél érdekeire való hivatkozás – fejlesztését segíti úgy, hogy
mederben tartja a tárgyalást, a megegyezésre irányuló
megnyilvánulásoknak enged teret. Így például, ha minõ-
sítõ, vagy pláne sértõ, személyeskedõ, bántó megjegyzés-
re kerül sor, megvonja a szót. Árgus szemekkel figyel a
játszmakezdeményezésre. Mind a minõsítés, de különö-
sen a játszma kezdeményezése arról szól, hogy a fél nem a
megegyezést keresi. Játszmát kezdeményezhet az egyik
fél a másikkal, de a mediátorral is. Ilyen hívó szó lehet
„… hát nincs igazam?!”

A mediáció akkor sikeres, ha életképes, mindkét fél
számára elfogadható megállapodás születik. A mediátor-
nak figyelnie kell a felek által felvetett javaslatok nyere-
ség/veszteség tartalmára, nem szabad engedni, hogy
gyõztes/vesztes játszmává alakuljon a tárgyalás. Az
aránytalan nyereség/veszteség, az elõre láthatóan betart-
hatatlan vállalás, még ha a felek megegyezésnek is tekin-
tik, látszólagos megegyezés, nem valódi, mûködõképes
megállapodás. Elõbb-utóbb, de inkább elõbb megszegik,
és nem a bizalmat erõsíti, hanem azt pont leépíti.

Térjünk vissza a történet szereplõihez! „A gondozónak
kezdett kirajzolódni a kép.” Az apa eszközként akarja hasz-
nálni a szolgálatot, revolverezi vele az anyát. Az apa ere-
deti szándékának gellert ad a gondozó a mediáció fel-
ajánlásával. A szülõk közötti konfliktus, mint a gyerme-
ket veszélyeztetõ körülmény feloldását célozza meg.

A gondozó/mediátor feltérképezi a konfliktus ele-
meit, meghatározza a szülõkkel a mediáció témáját. 

„… nem vele, hanem egymással kell megegyezniük.” A
mediátor szerepének meghatározása – nem igazságot
tesz a vitás felek között, a megegyezést segíti.

A történetben csak éles szemmel érzékelhetõ a tár-
gyalás mederben tartása. „… koncentráljon az érvekre...”
– a szó megvonása az apától, átadása az anyának. A való-
ságban jóval hangsúlyosabb, gyakoribb és idõigényesebb
az indulatok leszerelése. A történet csak egy ülésrõl szól,
de itt is több ülés után jutottak el a megegyezésig.

Nyereség/veszteség – arányosság, betartható válla-
lások a valós, tartós megegyezés feltételei: „felveti egy el-
fogadható rugalmasság lehetõségét.”

Mindannyian kerülhetünk mediátori szerepbe. Két
vitás fél, akik barátaink, vagy jó ismerõseink, hozzánk
fordulnak, hogy legyünk döntõbírájuk vitájukban. Mi a
közös az ilyen magánjellegû és a professzionális közvetí-
tésben? A bizalom. Mindkét fél elfogadja a közvetítõ sze-
mélyét. További közös elem a belátás, hogy segítséget
kérnek, majd a konfliktus ismertetése, mely már azon-
ban a különbséget is elõrevetíti. A különbség a tudatos,
felépített közvetítés, ahol a mediátor függetleníti magát
az érzelmektõl, illetve indulatoktól, elfogulatlan tud ma-
radni. Ez a barátaink, vagy jó ismerõseink esetében ne-
hezen képzelhetõ el. Itt aligha kerül sor a probléma defi-
niálására és a mozgatórugók feltárására. Többnyire vala-
milyen, a közösségben érvényes normához való igazodás
szerint keresünk megoldást, vagy hozunk ítéletet. A pro-
fesszionális mediáció nem ítélettel, hanem megegyezés-
sel zárul. Az elõbbi esetben nagyon ritkán kerül sor tár-
gyalásra, bár rövidebb alkufolyamat elõfordulhat – egyik,
vagy mindkét fél enged –, és ezt tekinthetjük megállapo-
dásnak.

Képzeljünk el egy ütközést a pedagógus és egy techni-
kai dolgozó (takarító, konyhai dolgozó, karbantartó,
vagy rendszergazda) között. Több mint valószínû, hogy
nem ismerik jól egymás érdekeit. Ahhoz, hogy vitájuk ne
fajuljon el, pláne konfliktusuk ne eszkalálódjon, az érde-
kek kölcsönös megismerése szükséges. Ezt a megismerést
nehezítheti, ha a két fél bár egy munkahelyen, de külön
munkahelyi hierarchiába tartozik, mely helyzet gyakori a
szolgáltatások kiszervezése folytán. Könnyen belátható,
hogy mekkora segítséget tud adni egy közvetítõ. Nem
csak az érdekek felfedésében, hanem a közös nyelv kiala-
kításában, és majd az indulatoktól megtisztított, ered-
ményre, megegyezésre vezetõ tárgyaláshoz is.

Ha volt már tapasztalata mediációban, ajánlaná-e al-
kalmazását az iskolai életben is?

Milyen jellegû konfliktusoknál tartja jó megoldás-
nak a mediációt?

gyerek/gyerek,
gyerek/szülõ,
pedagógus/gyerek,

pedagógus/szülõ,
pedagógus/pedagógus,
pedagógus/iskolavezetés

Ismer-e olyan embert, akit elfogadna mediátornak egy
esetleges iskolán belüli konfliktus kezeléséhez?

Szívesen várjuk válaszait a fenti kérdésekre és örömmel fogadjuk,
ha megosztja velünk mediációs tapasztalatát

a tanito@sprintkiado.hu címen.
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Lotti 16 éves volt, amikor elõször találkoztunk. Az édesany-
ja kísérte, az idõpontot is õ kérte. Elmesélik, miért jöttek, hol
tartanak most. Lottinak sokat fáj a feje, sõt, egyre többet, egy-
re jobban fáj. Mindenféle orvosnál jártak már: háziorvos,
szemészet, neurológia – ahol legutoljára koponya-CT is ké-
szült – és most itt vannak. Minden lelet negatív. Hála Isten-
nek! Vagy mégsem?

Beszélgetünk, kérdezgetek. Kiderül, hogy Lotti szülei 9 éve
elváltak, idõközben édesanyja is új párt talált, lakhelyet vál-
tottak és persze iskolát is. Kétszer. Az általános iskolát szeret-
te, már ameddig nem kellett új iskolába mennie. Új iskola, új
tanárok, új közösség, új szokások – annyi mindenhez kell al-
kalmazkodni. Lotti nagyon igyekezett, próbált beilleszkedni,
több-kevesebb sikerrel. A tanárok például többnyire kedvel-
ték: igyekezett, szorgalmas volt, csendes, udvarias. Pont
olyan, aki nem is igényel külön figyelmet. Tudja és csinálja a
dolgát. A közösségbe való beilleszkedés azonban nem volt
zökkenõmentes. A társai sosem fogadták be igazán. Senki
nem akart mellé ülni, szünetekben egyedül ült a padjában,
tornaórán senki nem akart a párja lenni.

Lotti és édesanyja a középiskolától mindenképpen válto-
zást reméltek. A várva várt változás azonban sajnos nem kö-
vetkezett be. A helyzet nagyon hasonlóan alakult, mint az ál-
talános iskolában. Itt azonban akadt egy-két lány, aki hason-
lóan érezte magát…

Osztályában a csoportnorma úgy alakult, hogy aki ta-
nult, azt nem kedvelték, aki ráadásul még jól is tanult, sikeres
volt, azt még kevésbé. Kicsúfolták az öltözködése, a viselke-
dése, a tanárokkal való „normális” kapcsolata miatt. Pedig
Lotti úgy igyekezett, annyira szerette volna, ha elfogadják.
Aztán késõbb, csak, hogy ne bántsák, ne vegyék észre. A feje
viszont fájt. A teste jelzett, a tünetek beszéltek Lotti helyett.

Abban, hogy jobban megértsük egy közösség (osztály)
és Lotti viselkedését, a szociálpszichológia alapfogalmai
lesznek segítségünkre. Úgy gondolom, olyan alapvetõ és
minden közösségben létezõ dolgok ezek, amiket egy pe-
dagógus nem is tud kikerülni. Ha például osztályfõnök-
ként megpróbáljuk feltérképezni a csoportunkat: a kap-
csolati mintázatokat, csoportnormákat, tudomást szer-
zünk a periférián elhelyezkedõ tagokról, és lehetõségünk
van a csoportnorma alakítására, egy jó osztályközösséget
formálhatunk. Ennek a jó hangulaton kívül fontosabb

funkciója is van. Egy jól mûködõ csoportban, ahol a
csoport tagjai elégedettek, kiállnak egymásért, össze-
fognak, erõs a kohézió, húzzák egymást. A közös célo-
kért hatékonyan tudnak dolgozni, kevesebb a pszi-
chés leterheltség, a stressz, a tagok könnyebben kezel-
hetõek. Véleményem szerint egy pedagógusnak, egy osz-
tályfõnöknek lehet, van és kell is hogy legyen beleszólá-
sa a csoport normáinak kialakulásába. 

A csoport mindig hordoz valamiféle többletet, azaz
mindig több, mint az egyének összessége. Érdemes
szem elõtt tartani, hogy csoporttagságunk akkor is meg-
határozza viselkedésünket, ha éppen nem az adott cso-
porttal vagyunk. Rengeteg szociálpszichológiai kísérlet
és vizsgálat foglalkozik a csoportok alakulásával, fejlõdé-
sével és hatásával, aminek eredményeit ennek a cikknek
a keretében nincs mód bemutatni. Nem lehet azonban
eléggé hangsúlyozni, hogy amennyire minden ember, úgy
minden csoport és probléma más és más. A probléma-
kört csak általánosságban lehet most áttekinteni.

Pedagógiai szempontból fontos a csoportnorma ki-
alakulása és fogalma. Minden csoportnak megvan a ma-
ga, legtöbbször íratlan szabályrendszere, ami szabályozza
a csoporttagok közötti érintkezéseket, interakciókat.
Amikor egy osztályban kialakulnak a szerepek és a nor-
mák, az egység és összetartás ezzel arányosan nõ, ahogy a
pozitív csoportidentitás érzése is. Tehát, ha tartozunk
valahová, az azt is egyértelmûvé teszi, hogy hová nem
tartozunk: az osztályban jelen lévõ másik – kisebbségi,
elutasított, kiközösített, kirekesztett – csoport tagjainak
a jelenléte is kiemeli a saját csoporthoz való tartozás fon-
tosságát. Ha ennek a csoportnak a normarendszere úgy
alakult, hogy a jó képességû, szorgalmas, más szociális
helyzetben lévõ stb. gyerekeket nem fogadják el, csúfol-
ják, nevetségessé teszik vagy akár megalázó helyzetbe
hozzák, máris kirekesztik õket. A puszta jelenlétük is erõ-
síti a saját csoportjukhoz való tartozás érzését, a mi-tu-
datot. Sõt, minden megnyilvánulás, akció-reakció ösz-
szébb tartja a csoporttagokat, hiszen van egy közös cél: a
saját csoportot védeni, erõsíteni, mindenki mást pedig
elutasítani. Nem csak a gyermekek képesek sok mindent
megtenni – akár saját normarendszerükkel ellentétes ér-
tékeket képviselõ csoport esetében is –, hogy egy csoport

Szabó Adrienn

Általánosságban, gondolatébresztõ szándékkal igyekszem körüljárni a ki-
rekesztés, kirekesztõdés problémakörét, melynek kezelése és megoldása
mind többletenergiát kíván az amúgy is leterhelt pedagógustól. Abban
bízom, ha tudják, hogy nincsenek magukra hagyva a problémával, ha le-
het és van kitõl kérdezni, úgy érzik majd, érdemes energiát mozgósítani
vagy idõt átcsoportosítani a siker érdekében, amit lehet, hogy nem „csak”
egy tanításra és tanulásra alkalmas tanórában, hanem hosszú távon mér-
hetünk.

A körön kívül

Szab�_K�r�n_k�v�l.qxd  2016.01.26.  13:44  Page 9



10

tagjaivá válhassanak. Egy osztályban hamar kialakul a
hierarchia, egy rendszer, különbözõ csoportosulások,
klikkek összessége, amiben mindenki igyekszik megke-
resni és elfoglalni a helyét. Az egyik komoly probléma
abból adódik, ha egy népszerû csoport normarendszere
elutasít, kirekeszt másokat bizonyos jellemzõk vagy tu-
lajdonságok miatt. Ennek a veszélye pedig az, hogy a
„népszerûtlen” tagok, az elfogadás és befogadás remé-
nyében megváltoztatják viselkedésüket, hozzáállásu-
kat, mert az irányító, hangadó csoport tagjaihoz szeret-
nének hasonlítani. Vagy azért, hogy elfogadottak, nép-
szerûek, az erõs csoport által védettek legyenek, vagy
csak azért, hogy ne piszkálják és zavarják õket.

A csoportfejlõdésnek különbözõ szakaszai különböz-
tethetõk meg, de ahogy a gyermekek az óvoda után egy új,
még formálódó csoportba kerülnek, azonnal megkezdõdik
a kisebb csoportokba rendezõdés és a csoportnormák ala-
kulása. Úgy gondolom, ebben az idõszakban, tehát legin-
kább alsó tagozatban egy-két játékos feladattal, beszélge-
téssel, pozitív megerõsítéssel könnyen lehet alakítani a
csoportnormát. A tanítónak ebben az idõszakban kiemelt
figyelmet kell fordítania arra, hogy otthonról és az óvodá-
ból hozva a gyerekek többsége és/vagy a hangadók mit tar-
tanak értéknek, jónak, követendõ példának. Nagyon fon-
tos már az elsõ pillanattól egyértelmûvé tenni pl., hogy
mások csúfolása, megszégyenítése ebben a közösség-
ben nem elfogadott és nem megengedett. Az agresszió-
nak olyan formája ez, ami pszichésen éppoly mélyen érint-
heti a gyermekeket (is), mint a fizikai bántalmazás. Sajnos
az iskolákban sok esetben a gyermek tulajdonságainak,
képességeinek kifigurázására irányuló folyamatos verbális
agresszió okoz fájdalmat, lelki szenvedést. 

Amikor már eltelt egy bizonyos idõ, s az osztály osz-
tályközösségként kezd mûködni, érdemes feltérképezni a
csoportközi viszonyokat. Egy gyermek társas kapcsolata-
inak rendszere rendkívül informatív, és olyan dolgokat is
megmutathat, ami „kívülrõl”, egy pedagógus elõl rejtve
maradhat. 

A csoport belsõ szerkezetét J.L. Moreno által kidolgo-
zott módszerrel1, a szociometriával vizsgálhatjuk. A
módszerrel feltárt társas kapcsolatokról egy „térkép”, a
szociogram készíthetõ, amirõl sok minden leolvasható.
Pl.: a tagok sajátos helyzete a csoporton belül, esetleg pe-
remhelyzet, alcsoportok, választások, elutasítások irá-
nya. A szociometria nem csak az egyén helyét mutatja
meg a csoportban, hanem magát a csoportot is jellemez-
ni lehet a segítségével. A többszempontú szociometria
módszerét Mérei Ferenc dolgozta ki2, amivel a csoport
egészérõl és a kiscsoportokról egyaránt támpontokat, in-
formációkat szerezhetünk. (Csoportlégkör milyensége,
csoporttagok rangsora, csoporttagok közti érzelmi vi-
szony milyensége, legjelentõsebb csoporttag kiléte stb.)

Igen, a szociometriai vizsgálat és a szociogram elkészí-
tése idõigényes feladat, de olyan többletinformációkkal
szolgál, ami megéri a fáradságot!

Sajnos nem minden tanítónak van lehetõsége szo-
ciogramot készíteni, vagy ennek elkészítéséhez és elem-
zéséhez iskolapszichológus segítségét kérni.

Ha felmerül bennünk, hogy az osztályban klikkesedés,
kirekesztéssel járó folyamat indult el, érdemes nyitott
szemmel járnunk. Figyeljük a gyerekeket a szünetben,
kötetlen és csoportos foglalkozásokon, a tanórák elõtt.

Ha maguk dönthetnek az ülésrendrõl, akkor ennek ala-
kulását. A konkrét, térbeli, fizikális elhelyezkedés na-
gyon sokat elárul a csoport szerkezetérõl. Ki marad egye-
dül? Ki körül csoportosulnak? Az órára megérkezve hon-
nan, ki körül „röppenek” fel stb.

Figyeljünk az óra közbeni interakciókra, kommuniká-
ciókra. Milyen a gyermekek reakciója egy-egy társuk ak-
ciójára? Kinevetnek-e valakit és miért stb. 

A gyermekek többé-kevésbé kialakult felettes énnel,
fõleg a szülõktõl kapott norma- és értékrendszerrel kerül-
nek be az iskolába. Többségük tudja, érzi, mi a helyes, a
helytelen. Biztosan érzik, ez eleve feltételez valamiféle de-
termináltságot: ki mit hozott otthonról. A gyermekek
azonban fogékonyak, képesek a tanulásra, változásra,
az ûrök betöltésére. Igyekezzünk megmutatni a gyerme-
keknek, megtapasztaltatni velük, hogy minden oknak van
okozata, minden kimondott szónak van súlya. Alsó tago-
zatban elkezdhetõ akár önismereti feladatokon keresztül
is. A személyiségfejlõdés szempontjából rendkívül fontos,
hogy ismerjék meg a gyermekek a jó és a kevésbé jó, fej-
lesztendõ, vágyott tulajdonságaikat. Ez megerõsítheti, fel-
vértezheti azt, akinek erre van szüksége, így ellenállóbb
lesz, jobban kezeli a konfliktusokat, másoknak talán irányt
mutat, igényt ébreszt a változásra. A tananyagra koncent-
rálva mindez nem egyszerû feladat, épp ezért szerencsés
egybeesés, amikor az osztályfõnöki és az erkölcstan ta-
nári funkciók nem válnak el egymástól. Nagy kár, hogy
jelenleg ez csak véletlenszerûen fordulhat elõ.

Amikor egy-egy konkrét esemény kapcsán természe-
tes, spontán módon vethetõ fel, érdemes világossá tenni
a gyerekek számára, hogy senki nem tökéletes, minden-
kinek vannak hiányosságai, aminek felerõsítése, említé-
se – a kinevetés vagy csúfolás, gúnyolás – mindannyi-
unknak rosszul esik. Mi magunk pedig jó, ha észben tart-
juk, hogy romboló következményekkel járhatnem csak
egyéni, hanem csoportszinten is. Egy olyan közösség-
ben, ahol a gyermekek kinevetik egymást, nincs meg a
kölcsönös tisztelet, nagyon nehéz tanulni és tanítani.
Egy osztályban, ahol kinevetik egymást a gyerekek, a ta-
nulás hatékonysága is nagyságrendekkel csökken,
mert a passzivitás lesz a jellemzõ magatartási forma.
Ilyen közegben a gyerekek nem fogják jelezni, ha nem
értenek valamit, s reménytelenné válik a valódi cso-
portmunka alkalmazása. Az egyéni gondolatok meg-
fogalmazását elfojtja a megalázottságtól való félelem.

Amennyiben okunk van feltételezni, hogy az egyik ta-
nuló peremhelyzetre került vagy sodródik, próbáljunk
meg vele bizalmasan, négyszemközt elbeszélgetni. Ter-
mészetesen biztosítva arról, hogy a beszélgetés miatt nem
kerül hátrányos helyzetbe, az elmondottak négyszem-
közt maradnak. Kíséreljük meg feltérképezni, miért re-
kesztik ki a társai: személyiségjellemzõk, viselkedésmin-
ták, szocializációs hiányosságok vagy szociális körülmé-
nyek adnak okot a megkülönböztetésre?

Rendkívül fontos kérdés, hogy a probléma valós-e?
Létezõ és valóban zavaró viselkedésrõl van szó (pl. a meg-
felelõ ápoltság hiánya), vagy arról, hogy a kirekesztõ cso-
port normájába nem beilleszthetõ az adott viselkedés
(kitûnõ, szorgalmas diák)? Nem mindegy, hogy melyik
esetben kell helytállnunk pedagógusként.

Természetesen nem elhanyagolható annak a gyer-
meknek a személyisége sem, akit sorozatos inzultus vagy
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támadás ér. Az, hogy õt miért érinti érzékenyebben tár-
sai véleménye, reakciói, ténylegesen csak egyéni foglal-
kozással (szükség esetén terápiával) bontható ki. Annyi
talán általánosságban is kijelenthetõ, hogy az erõs meg-
felelési vágy, önbizalomhiány, magányosság érzése to-
vább erõsítheti a folyamatot.

Sajnos tipikus eset, amikor a perifériára került kiscso-
port vagy gyermek normarendszere megfelel a „normá-
lisnak”, és pont amiatt kap támadásokat, mert szorgal-
mas és jó jegyei vannak. Például ilyen esetben is haté-
kony lehet a mediáció3 egyes elemeit segítségül hívni.
Lényeges a frontális helyzettel ellentétes, személyes lég-
kört teremteni: pl. egy osztályfõnöki órán rendezzük át a
termet, a székeket körben elrendezve úgy, hogy minden-
ki láthassa a másikat. A pedagógus ilyenkor igyekszik
megismerni a probléma, konfliktus természetét, a felek
álláspontját, és megpróbál olyan megoldásmódot találni,
ami mindkét fél számára elfogadható. 

Rendkívül fontos az óra elején lefektetni bizonyos sza-
bályokat: 

A csoport közösen igyekszik megoldást találni a prob-
lémára. Bekiabálással, közbevágással nem érvényesíthe-
tõ a beszélõ szándék. Egymást végig kell hallgatni. Fi-
gyelni kell, hogy a véleménynyilvánítás a másik fél szá-
mára ne legyen bántó. A lényeg, hogy valamilyen megál-
lapodás, konszenzus jöjjön létre.

Léteznek különbözõ játékos feladatok, akár az inter-
neten4 is, amik megmutatják, érzékeltetik, milyen érzé-
seket kelt, ha nem fogadnak el valakit, milyen hatást vált
ki a csoportnorma, csoportnyomás. Egy széthúzó társasá-
got mindenképpen érdemes tanórákon a lehetõségek
szerint minél gyakrabban csoportmunkában foglalkoz-
tatni. A feladatokat úgy kialakítani, hogy a kiscsopor-
toknak muszáj legyen kommunikálnia egymással, sõt
egymásra legyenek utalva a feladat megoldásának érde-
kében (fölérendelt cél). A szakszerûen szervezett koope-
ratív technikák kiválóan alkalmazhatók ilyen célból is.

Másféle eset, amikor a csoport kiközösít, perifériára
szoríthat valakit egy valóban létezõ, zavaró viselkedés
vagy jellemvonás miatt. Íme egy rövid esetleírás errõl:

Peti gyermekotthonban nevelkedett, ahogy õ mondja, em-
lékezete óta. Vérszerinti szüleirõl nem sokat tud, édesanyja
idõnként felbukkan, de rendszeresen nem látogatja.

Az iskolában nem teljesít jól, amit jegyei is tükröznek, ezen
felül nem is szorgalmas, és a tanárokkal is szemtelen. Ez nem
minden: soha nem sikerült beilleszkednie az osztályközösség-
be. Már alsó tagozatban lopással gyanúsították meg, majd az
osztálytársai is fokozatosan elfordultak tõle, amikor soroza-
tos hazugságokon érték. Úgy tûnt, Peti nem tud kilépni ebbõl
az ördögi körbõl, az igazságtalan vagy alaptalan gyanúsítga-
tás azonban valóban bántotta. Nagyon szeretett volna elis-
mert és elfogadott tagja lenni a közösségnek, de egy ponton túl
nem volt visszaút. Hiába nem õ követett el valamit, hiába
mondott igazat, már senki nem hitt neki. Sõt, amint történt
valami, a legkézenfekvõbb volt azt Petire kenni.

Amikor elõször találkoztam Petivel, úgy tûnt, nem is tud-
ja, hogyan kell igazat mondani. Nagyon erõs kötõdési vágy élt
benne, iszonyatosan igyekezett megfelelni és az elvárásoknak
megfelelõen viselkedni. De az elsõ frusztráció vagy érzelem
kibillentette ebbõl, megfelelõ eszköztár hiányában pedig min-
den alkalommal visszatért a már jól ismert, rossz megoldási
módokhoz. 

Egy Petihez hasonló, kirekesztett gyermek újbóli in-
tegrálása a csoportba rendkívül nehéz feladat. Úgy gon-
dolom, csapatmunkában talán lehetséges. Ha a pedagó-
gus össze tud fogni egy (vagy ideális esetben több) másik
szakemberrel. A mediáció ebben az esetben is sikerre ve-
zethet. Ha pedig a pedagógus kötõdési személlyé tud
válni, olyanná, akire a gyerek felnéz, akinek meg akar
felelni, az szintén „gyógyító” erõvel bír.

Az elõbbiekben említésre került a tényleges – kire-
kesztésre valódi okot adó – problémáknál a szociális hát-
rányból fakadó megfelelõ ápoltság hiánya. Mit tehet egy
pedagógus, ha az osztályában egy-egy tanulónál szemmel
láthatólag nem megfelelõek a higiénés körülmények?

Véleményem szerint mindenképpen érdemes felven-
ni a kapcsolatot a helyi védõnõvel, családgondozóval, és
tájékozódni róla, milyen a tényleges helyzet. Ha tudjuk,
tárjuk fel a gyermek tisztálkodási szokásait: van-e alkal-
ma és igénye, milyenek a családi szokások?

Egy kisgyerek esetében az igény felkeltésére jó esél-
lyel lehet hatással egy elfogadó attitûdöt árasztó taní-
tó. Utánajárhat annak, hogy az iskolában milyen módon
volna lehetõség az otthoni higiénés hiányosságok pótlá-
sának legalább részleges megoldására. Megtalálhatja a
módját annak, hogy a többi gyerek számára világossá
tegye; elhanyagolt állapotáról nem társuk tehet, õ sok-
kal inkább áldozata egy rossz helyzetnek. Osztályfõnö-
ki óra keretein belül beszélhetünk a higiéniáról általá-
nosságban is. Ilyen helyzetben kiemelt figyelmet érde-
mes fordítani az osztállyal közösen, kollektíven kialakí-
tott higiénés szokásokra. A legjobb iránytû, ha épp úgy
viselkedünk, mintha egy egészségügyi problémából adó-
dó, s a környezet számára is érzékelhetõ kellemetlensé-
get kellene kezelnünk az osztályunkban. (Ilyen lehet pél-
dául a cukorbetegségbõl adódó intenzív izzadságszag.) 

Ennél több kézzel fogható, gyakorlatias tanácsot adni
lehetetlen általánosságban. Annyira más minden közös-
ség, gyermek, probléma, s oly különbözõek a megoldás-
hoz rendelkezésre álló lehetõségek. Cikkemben általá-
nosságban, gondolatébresztõ szándékkal igyekeztem kö-
rüljárni a kirekesztés, kirekesztõdés problémakörét. Egy
sajátos nevelési igényû gyermek, egy magatartási nehéz-
ség, a kirekesztés vagy bántalmazás problémájának – és
még sorolhatnám – elviselése, kezelése és megoldása
mind többletenergiát kíván az amúgy is leterhelt peda-
gógustól. Abban bízom, ha tudják, nincsenek egyedül a
problémával, ha lehet, és van kitõl kérdezni, úgy érzik
majd, érdemes valamennyi energiát mozgósítani, vagy
idõt átcsoportosítani a siker érdekében, amit lehet,
hogy nem „csak” egy tanításra és tanulásra alkalmas
tanórában, hanem hosszú távon mérhetünk.

Jegyzetek
1 Rövid leírását lásd a Tanító 2015/7. számában, Korányi István: Nem
csak magunk közt címû írásának jegyzetei között.

2 Bõvebben lásd: http://www.fovpi.hu/data/cms81427/A_szociome-
tria_mai_alkalmazasi_lehetosegei.pdf

3 Közvetítést jelent. Speciális konfliktusmegelõzõ és konfliktuskezelõ
módszer, amelyben a vitás felek által elfogadott semleges harmadik
fél (esetünkben a pedagógus) segíti a konfliktus megoldását. 

4 http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_
gyjtemnye.html
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Teljesítményzavarok – mint
civilizációs kulturális jelenségek

A világon mind többen szenvednek – gyermekek és
felnõttek egyaránt – kisebb-nagyobb mértékben, többfé-
le módon neurológiai eredetû és alapú teljesítményzava-
rokban. A diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia, a fi-
gyelemzavar, hiperaktivitás-zavar közéjük tartozik. Kul-
turális eredetû jelenségrõl van szó: a megváltozott inger-
környezetrõl, amelyben a gyerekek beleszületnek és fel-
nõnek, s amely körülmények között idegrendszerük fej-
lõdik. Amint Gyarmati Éva írja: „A több élményt és tudást,
de kevesebb aktivitást nyújtó környezetben a diszlexiára vagy
egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarra való hajlamból
sokkal nagyobb valószínûséggel alakul ki zavar. Számos, ré-
gebben természetes környezeti kompenzációs elem hiányzik a
gyerekek képességeinek korábban megszokott fejlõdéséhez.”

Fogalmi különbségek
A diszlexia és az írás-olvasási nehézség fogalmának

egymástól eltérõ értelmezései ma párhuzamosan élnek
a köztudatban. Mirõl is van szó? Olvasási nehézség vagy
diszlexia. Mi a különbség? – teszi föl a kérdést a szerzõ.
Kérdésére válaszolandó, részletesen foglalkozik elõbb az
írás-olvasási nehézség jellemzõ tüneteivel, majd e tüne-
teket párhuzamba állítja, egybeveti a diszlexia egyértel-
mû tünetegyüttesével, nagy teret szentelve a diszlexiás

gyermekek ún. differenciált észlelésének, mely a neu-
ronkapcsolatok másfajta fejlõdése miatt alakul ki. Az agy
funkcionalitásával kapcsolatos tény, hogy a „neuronok
fejlõdési képessége genetikailag meghatározott”1, s kifej-
ti azt is, hogy a diszlexiás gyermekek számára ez mit is je-
lent. Részletesen foglalkozik az elsõdleges és másodlagos
diszlexia fogalmával, jellemzõivel, felsorolja óvodás- és
iskoláskori speciális ismertetõjegyeiket; megfigyelési mó-
dokat javasol, támpontokkal szolgál. Olyan vizsgálati
szempontokat helyez elõtérbe, melyek legtöbbjét már
óvodáskorban el lehet végezni, ám még kisiskoláskorban
is segítségünkre lehetnek az észlelési deficitek felderíté-
sében.

Diszlexia vagy hiányzó
intelligencia?

A könyv e fejezetének középpontjában a kisgyerme-
kek írási és olvasási nehézségeinek megfigyelése és fel-
ismerése áll. A szerzõ is megerõsíti: elengedhetetlen a
korai diagnózis felállítása. Bemutatja és indokolja az ál-
tala kiemelten fontosnak tartott, hazájában jól ismert s
már alkalmazott óvodai, iskolai és otthoni fejlesztési le-
hetõségeket; részletezve az alkalmazandó teszteljáráso-
kat, számba véve azokat a készségeket és képességeket,
melyeknek egy 5–6 éves gyermek optimális esetben már
a birtokában van (optikai észlelés, finommozgások,
nyelv, akusztikus észlelés, illetve szóértés, térérzékelés,

D. Kenedli Eszter

Segítség az írás-olvasási
zavarokkal küzdõ gyermekeknek

Ha a kedves olvasóink közül valaki az elmúlt évtizedek pedagógus-továbbképzési prog-
ramjaira és számos kiváló, a fenti kérdéskörrel foglalkozó kutató vagy gyakorlati szak-
ember tollából megjelent könyvre, tanulmányra, cikkre gondol vissza, akkor joggal me-
rülhet föl benne a kérdés: érdemes-e, s fõként hasznos-e számára még egy – külföldi –
szakember könyvét is elolvasnia. Felvetésén a föntiek okán nem is csodálkozunk, ám
hogy mégis ajánljuk e könyvet, annak több oka is van: egyrészt a tudományos elmélet
és a gyakorlat fejlõdésének köszönhetõen is – esettanulmányok bemutatásával – a ha-
zai pedagógiai gyakorlatban is járható új utakat és alkalmazható módokat tár föl a szer-
zõ. Az pedig nem is kétséges, hogy egy másik ország szemléletének, problé-
mamegközelítésének megismerése, használatos fogalommeghatározása tágíthatja ha-
zai lehetõségeink körét, míg az egybevetés továbbgondolkodásra serkent, biztatóbb
megoldások irányába vezet.
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társas kapcsolatok). Az e fejezethez kapcsolt „A szülõk-
nek sok kérdésük van” alcímmel olvasható, a szerzõ pra-
xisából származó leggyakoribb szülõi kérdések olvasha-
tók el; a „Tanácsadók és fejlesztési módszerek” címmel
pedig számos javaslat és pedagógiai eredmény bemutatá-
sával nyújt segítséget a: ’hogyan tovább?’ kérdésének meg-
válaszolásához. „A rossz olvasástól a rossz írásig” címû
fejezetben foglalja össze az olvasás- és az írástanítás buk-
tatóit, s foglalkozik az oly fontos hangdiszkriminálás ké-
pességével. Az olvasó kitüntetett figyelmét érdemli ki a
helyes otthoni gyakorlás szükségessége mellett érvelõ al-
fejezet s az ahhoz kapcsolódó fejlesztõjáték- és módszer-
gyûjtemény.

Diszkalkulia – vagy nincs 
tehetsége a számoláshoz?

Kisebb terjedelemben, de átfogó módon foglalkozik a
szerzõ a diszkalkulia ismertetõjegyeivel és diagnosztikai
eljárásaival. Az értékes metodikai javaslatoknak köszön-
hetõen számos új típusú, a matematikai kompetenciát
fejlesztõ játékot ismerhetünk meg. Foglalkozik a mate-
matikai tehetség, valamint a kulturális matematika fo-
galmával, továbbá az új kísérleti eredményekkel is. 

A diszkalkuliát csak mintegy 50 éve vizsgálják a kuta-
tók, emiatt még nem juthattak olyan átfogó eredmé-
nyekre, mint a diszlexia kutatásában. Ám a diszkalkulia
ismertetõjegyeit alapul véve: a diszkalkuliára is igaz,
ahány gyermek, annyiféle tünetvariáns, és pontosan úgy,
mint a diszlexia esetében, itt is meg kell vizsgálni és meg
kell határozni az észlelési zavarok kiterjedésének mérté-
két, majd, a hibák észlelésével párhuzamosan, e zavaro-
kat feltétlenül javítani kell.

Kiemelt érdeklõdést érdemel a könyvnek a „Mi a ma-
tematika?” címû fejezete. Megismerhetjük belõle a ma-
tematikai gondolkodás és cselekvés alapjait, azokat, me-
lyeket „a beiskolázáskor és a matematikai oktatás kezdete-
kor már ismertnek feltételezik, pedig sok gyermeknél hat-hét-
éves korban ez még nem alakul ki teljesen, csak majd az elsõ
kilenc év alatt valamikor. Itt is érvényes: minden gyermek
más és más, és ennek megfelelõen egyéni fejlõdési utat jár
be.”2 E területen is minél célzatosabban támogatjuk egy
gyermek fejlõdését, annál jobb esélyeket adunk arra,
hogy az iskolában eredményesen vegyen részt a matema-
tikaórákon és foglalkozásokon, sõt örömtelinek, élveze-
tesnek találja az ott történteket. Jelentõs értéke e feje-
zetnek az az alfejezet, mely a matematikai gondolkodás
fejlõdésének útját mutatja be, ha csak vázlatosan is, és
részletesen foglalkozik azokkal a jegyekkel, melyek a szá-
molási gyengeség meglétére mutatnak rá. Sajátos figyel-
met szentel a gyakorláskor legsûrûbben elõforduló hi-
bákra, kijavításuk lehetõségeire, módjaira. E témakör is
sokrétû, gazdag feladatsorral zárul. 

A diszkalkulia meglétekor ugyanúgy, mint a diszlexia
esetében edzeni kell a ’differenciált észlelést’. „Ez általában a
térbeli tájékozódást, az optikai emlékezetet és a szerialitás kü-
lönféle formáit jelenti, vagyis a sorrendiség érzékelését. Mind-
ezt az észlelési teszttel meg tudjuk vizsgálni.”3

A kötet záró, a szükségesnél feltételezhetõen rövidebb
– mindössze 12 oldalnyi – fejezetében a figyelemzavaros
és hiperaktív, mozaik szóval: FIMOTA-4gyermekekre

irányul a figyelem. A fogalom meghatározását követõen
fõként a tréneri, valamint az otthoni segítség lehetõsége-
irõl és módjairól olvashatunk, melyeket néhány általá-
nos tanulási tudnivaló egészít ki. 

A könyvet a szerzõ által felhasznált irodalom, az aján-
lott magyar nyelvû irodalom, a szülõi és tanulói segédle-
tek, valamint fontosabb címek és internetes elérhetõsé-
gek jegyzéke zárja.

Végezetül egy igen lényegesnek tartott gondolat. E
könyv is – más, hasonló szándékkal és tartalommal meg-
jelentett kiadvánnyal együtt – igen hasznos, segíteni aka-
ró munka, s e szerepében valóban kiválóan kiegészíti az
óvodai és iskolai pedagógiai munkát, valamint az ottho-
ni tevékenységet, azaz: új ismereteket nyújt, tájékoztat,
hozzájárul a gondok felismeréséhez. De nem több.
Az arra rászoruló gyermekeknek a szükséges segítsé-
get már professzionális szinten kell megkapniuk.

Andrea Christiansen: Az írás-olvasási és számolási
zavarok kezelése (Saxum Könyvkiadó, 2014)

Jegyzetek
1 I.m.: 27. o.
2 I. m.: 120. o. (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
3 I. m.: 150. o. (Kiemelés tõlem: D. K. E.)
4 Megjegyzés: Fogalommagyarázat a fejezethez kapcsolódó lábjegy-
zetben olvasható. (o. n.)

KIRÁNDULJON
A CSERKESZÕLÕI JURTA TÁBORBA!

Kellemes környezetben várjuk a diákokat és fel-
nõtteket a 2015. évben átadásra került, EGÉSZ
ÉVBEN ÜZEMELÕ, 140 férõhelyes, padlófûtés-
sel ellátott, komfortos jurtákból álló gyermek- és
ifjúsági szálláshelyre. 

Kiválóan alkalmas erdei táborokra, edzõtá-
borokra, osztály- és csoportkirándulásokra,
csapatépítõ tréningekre, pihenésre, üdülésre.

Kézmûves foglalkozások, elõadások, lovas kocsi-
kázás, fürdõzés és egyéb más választható prog-
ramok színesítik az itt töltött élményt.

Kérje ajánlatunkat az alábbi elérhetõségeken:
Telefon: +36 (70) 434-1848
e-mail: jurta@cserkeszolo.hu

web: www.cserkejurtatabor.hu

! ! !
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Mikor van szabad idõm, 
mikor szabadidõm?

Vannak olyan szavaink, szóösszetételeink, melyek
egybe- és különírt alakja széles körben egyaránt jól is-
mert. Kiejtésükkor az a nyelvi bizonytanság legtöbbször
nem is érzékelhetõ, amely írott alakjukban gyakran meg-
mutatkozik. A hibák hátterében látszólag helyesírási
okok húzódnak meg, de ez valójában csak a látszat. Az új
nyelvi változatok létrejötte számos esetben társadalmi
változásra, mégpedig: a társadalom tagjainak életét köz-
vetlenül érintõ változásra vezethetõ vissza. A példaként
fölhozott szópár létét is társadalmi eredetû változás elõz-
te meg, melyet nyelvi változatok kialakulása követett.
Ilyen társadalmi változás volt néhány évtizeddel ezelõtt
az, amikor a heti munkaidõ csökkentésének köszönhe-
tõen hetente egy nappal megemelkedett a diákok és a
dolgozók többségének hivatalos pihenõideje. A válto-
zást elõbb a napi nyelvhasználat tükrözte vissza, majd
helyesírásunk is szentesítette a bekövetkezett jelentés-
változást, mégpedig két, egymástól eltérõ helyesírású
szóval. 

Ha fellapozzuk helyesírási szabályzatunk 10. kiadásá-
nak szójegyzékét1 s az e szabályzat elvei alapján összeállí-
tott Helyesírási Tanácsadó Szótárat2, akkor azt láthatjuk,
hogy akkoriban még csak a két szóba írt szabad idõ alak
volt használatos s az elfogadott. A magyar helyesírás sza-
bályainak 11. kiadása szójegyzékében3 viszont a kétféle
írásmód már egyértelmûen tükrözi a társadalmi változás
kiváltotta, eltérõ helyesírású változatokat: „szabad idõ:
kevés a szabad idõm; de: szabadidõ (hivatalos pihenõidõ)”.
Bõvebb jelentésmagyarázattal ugyan, de ugyanebben,
ugyanezekben a jelentésekben olvashatók a Magyar he-
lyesírási szótárban is: „szabad idõ (= munkával le nem
kötött idõ); kevés a szabad idõm; szabadidõ (= hivatalos
pihenõidõ)4, s a fenti szabályozási elveken a 2015-ben ki-
adott AkH. 12. kiadásának összeállítói sem változtat-
tak.5

E jelentés- s vele együtt helyesírásbeli ’kettõsség’ nem
egyedi jelensége nyelvünknek, más szavaink helyesírásá-

ban szintén elõfordul az, hogy a különírt alak mellett
megtalálhatjuk az egybeírt formát [pl. száraz föld, de szá-
razföld (A Föld felszínének vízzel nem borított része; vi-
lágrész); ezer mester, de: ezermester (= sok mindenhez
értõ ember)].

A fenti és a fentiekhez hasonló kettõsségek kialakulá-
sához az vezetett, hogy egy-egy alkalmi szókapcsolatból
idõvel összetétel lett, s az új összetétel jelentése már más,
mint az elõ- és utótag jelentésének együttese.6

Mindenre azért ne kerüljön sor!
Ez a kérésünk még akkor is, ha lassan már mindenre

sor kerül. Beszédünkben legalábbis hovatovább egészen
biztosan.

A szóban forgó kifejezésre értelmezõ szótárunkban a
kerül címszó alatt is megtaláljuk a magyarázatot: „sorra
~: az események rendjében õ következik.”7 Nyelvi tuda-
tunkban is ott él az egymásutániság, egy valós vagy képzelet-
beli sorban vagy sorra következés, a természetes vagy logikus
rendszerben vagy a tervezett rendben egymást követõ dolgok
képzete. Ügyintézéskor, ha nem kapunk sorszámot, fi-
gyeljük, mikor kerülünk sorra; vásárláskor, ha módunk
nyílik rá, átmegyünk egy másik pénztárhoz, remélve,
hogy ott hamarabb sorra kerülünk. A kiállítást is így, egy-
szerûen: megnyitják, nem pedig sor kerül a megnyitásra.
Hibás, ha a tagadást ekképp fejezzük ki: a megnyitóra
nem kerül sor. Inkább mondjuk azt: elmarad, esetleg nem
tartják meg.

A számukra hihetetlennek tûnõ vagy váratlan esemé-
nyek hallatán sokan kérdezik: Még ilyesmire is sor kerül-
het? Nem kerülhet rá sor, de megeshet, elõfordulhat, meg-
történhet.

Halló, itt X. beszélek!
Napjainkban, amikor a telefon természetes és megszo-

kott kommunikációs eszközünk, érdemes szót ejtenünk
néhány bemutatkozási formáról. 

D. Kenedli Eszter

A téli utca forgataga egy régi kabarétréfa mottóját juttatta az eszembe.
Az utcai hirdetõoszlop plakátja, a park szélére letûzött apró tábla, s egy-
egy – akaratom ellenére – meghallott telefonbeszélgetés-foszlány
együtt igazolják: ’a téma az utcán hever’. Napjainkban is. A nyelvhe-
lyességi is. Ne menjünk el mellette, hajoljunk le érte!

Anyanyelvi figyelõ
Ne csak értsük, írjuk is helyesen!
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De vizsgáljuk meg a címadó mondatunkat!
E mondat legfontosabb eleme az X. tulajdonnévi

alany, hiszen a hívott személy ebbõl tudja meg, kivel is
beszél. A személynéven belül a vezetéknév minden eset-
ben azonosításra szolgál, segítségével különböztetjük meg
a bennünket hívót másoktól. Ha a vezetéknév azonosító
szerepére gondolunk, nyomban megállapítható, hogy a
címben felhozott példamondatban föllelhetõ hiba oka a
személynév és az egyes szám elsõ személyû ’beszélek’ ige-
alak között feszülõ nyelvi ellentmondás, ugyanis az azo-
nosításra nem magunkkal, nem a saját személyünkkel,
hanem a másik emberrel, esetünkben a telefonáló sze-
mélyével, kilétével, kilétének megismerésével kapcso-
latban van szükségünk. Saját személyemre legföljebb az
én személyes névmási alannyal utalok, de tulajdonnév-
vel csak bemutatkozáskor jelölöm meg magam. Ebben a
nyelvi helyzetben azonban vagy egyáltalán nem haszná-
lok igealakot, s csak ennyit mondok: X. Y., esetleg: X.;
avagy: X. Y. vagyok, illetve: X. vagyok.

E bemutatkozási mód nemcsak személyesen, hanem
telefonon is helyes. Ha mégis a ’beszél’ igét akarja valaki
használni, akkor már a hívott fél helyzetére kell gondol-
nia, aki számára õ (a hívó) egy X. Y. nevû másik személy,
s akirõl – éppen ezért – kizárólag egyes szám harmadik
személyben mondhat bármit is, vagyis telefonhívás ese-
tén: X. Y. beszél.

Föltétlenül szót érdemel a bemutatkozási forma har-
madik eleme: az itt határozószó. Ugyanis amennyire he-
lyes ennek a használata az Itt X. Y. beszél! s az Itt X. Y.!
formákban, annyira hibás: az Itt X. Y. vagyok! típusú be-
mutatkozási mód. Ez még érthetõbbé teszi az Itt X. beszé-
lek! mondat állítmánya és alanya között érzékelhetõ
újabb nyelvi ellentmondást.

Több lehetõségünk is van arra, hogy a telefonban va-
ló bemutatkozáshoz helyes, illõ nyelvi formát válasszunk.
Az Itt X. Y. beszél!; Itt X. Y!; X. Y. vagyok!-féle bemutat-
kozási formák feleslegessé teszik a címben felhozott bo-
nyolult kifejezés használatát.

Végezetül még egy, inkább a megszólalás stílusát érin-
tõ kiegészítés. 

Bemutatkozhatunk teljes személynevünkkel (X. Y.),
de a vezetéknév (X.) egymagában is elfogadható, ám a
teljes névvel való bemutatkozás igényesebb, udvariasabb
forma. Az ’Itt X. Y. beszél!’ vagy az ’X. Y. vagyok!’ érezhe-
tõen nagyobb megbecsülést fejez ki, mint az ’Itt X. be-
szél!’, nem is szólva az olyanokról, mint: ’X. vagyok!’, ne-
tán ’Itt X.!’

Ne feledjük: a mondanivaló igényes nyelvi megformá-
lása – a mindennapi nyelvhasználat apróbb megnyilvá-
nulásaiban is – híven tükrözi a beszélõ személyiségét,
mûveltségi szintjét. 

Játszik-e a játszótér? És más
nyelvi „logikátlanságok”

Vannak olyan nyelvhelyességi s egyben helyesírási té-
vedések, melyek hosszú évek óta „derekasan” tartják ma-
gukat. Ide sorolandók azok az összetett szavaink, me-
lyeknek –alkalmanként – még az elõtagja is azonos, de az
elõtag jelentésmeghatározó szerepe egymástól gyökere-
sen eltér. Ugyanígy azok is, amelyeknek a helyesírás pon-
tos ismerete nélküli használata humoros nyelvi helyzete-
ket idézhet elõ. 

Vegyük õket sorra!
! A címben található játszó szavunk a játszik igébõl

képzett folyamatos melléknévi igenév. Az e módon kép-
zett szavaink legtöbbször azt a személy vagy dolgot jelö-
lik, aki vagy ami az adott igével kifejezett cselekvést
(el)végzi: a varrónõ, aki varr, a mosónõ, aki mos. 

! Szép számmal vannak azonban olyan szavaink,
melyek jelentésükben eltérnek a fenti szabálytól: a sütõ-
tök nem süt, hanem sütik, az ivóvíz nem iszik, hanem isz-
szák. Ezekben a szavakban a melléknévi igenév – az elõ-
zõtõl eltérõen – a cselekvés tárgyát jelöli.

! A fõzõkanál, a sütõpor szavakból pedig a cselekvés
eszközét ismerjük meg, azaz: amivel fõzünk, amivel sü-
tünk.

! Más esetben az igenév a cselekvés helyét nevezi
meg: ivócsarnok, fõzõhelyiség, játszótér. E csoportba tarto-
zik a szintén szabályosan képzett, újabb keletû, de ma
már jól ismert és elfogadott sétálóutca összetétel is. 

De azt semmiképpen se várjuk el, hogy a fizetõpincér fi-
zessen helyettünk!

Jegyzetek
1 A magyar helyesírás szabályai 10. kiadás. Tizedik (a kilencedikhez
képest változatlan) lenyomat. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970
(231. o.) 

2 Helyesírási Tanácsadó Szótár (Második, változatlan kiadás). Terra,
Budapest, 1964 (646. o.)

3 A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás: 1984. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1984. Tizenegyedik (példaanyagában átdolgozott lenyo-
mat): 1994 (356. o.)

4 Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó Rt., Budapest, 1999
(470. o.) (Elsõ kiadás: 1999)

5 Ld.: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 2015 (494. o.)

6 Vö.: Uo.: 51. o., 105.
7 Magyar értelmezõ kéziszótár (Szerk.: Juhász József, Szõke István, O.
Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós). Akadémiai Kiadó, Budapest,
1972 (681. o)
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Karácsony Sándor a 20. század egyik legnagyobb magyar
pedagógus tudósa volt. Megállapításainak, elveinek
többsége ma is helytálló, azóta kutatási eredményekkel is
igazolható. Vannak, akik a nevét sem hallották, vagy
épp csak azt hallották, de személyérõl, munkásságáról
mit sem tudnak. Karácsony Sándor a magyar nevelés
színvonalának emelését alapvetõ módszertani megúju-
lás nélkül elképzelhetetlennek tartotta. 

Mintha a reformok – sem akkor, sem azóta – mégsem
hoztak volna igazi áttörést, legalábbis a leglényegesebb
elemek, a korszerû pedagógiai szemlélet és módszertan
általános elterjedésének tekintetében2. Érdemes volna
egyszer tisztázni, hogy ebben a lassan évszázados, sok te-
kintetben makacs változatlanságban mekkora a szerepe
a pedagógustársadalomnak, a közvéleménynek, s vajon
mekkora a mindenkori döntéshozóké, akik gyakran nem
a pedagógia tudományos eredményei, hanem aktuálpoli-
tikai megfontolások alapján kívánták megteremteni a
korszerû iskolát. A 21. századból visszatekintve ez a prob-
léma idõszerûbbnek tûnik, mint valaha.

Értsünk szót!
Karácsony Sándor nem reformernek, hanem konzer-

vatívnak vallotta magát, olyannak, aki továbbadja, köz-
vetíti a nevelés tudományát. Hangsúlyozza a demokrati-
kus nevelés fontosságát, ahol a nevelõ funkciója megha-
tározó, ugyanakkor a növendék és a nevelõ autonómiája
egyaránt biztosított. A „muszájt” a „szabad” váltsa fel,
hogy pedagógus és tanítványa szót érthessenek egy-
mással! 

„Mi a nevelés? Két emberi lélek közös funkciója: a nevelõé
és a növendéké. A nevelõ növeli a növendéket és a növendék
nõ. Nevelés akkor történik, ha a növendék a nevelõ funkció-
ja következtében nõ, és ha a növendék valóban növekedik a
nevelõ funkciója következtében. Mikor demokratikus a neve-
lés? Az eddigiek alapján tudjuk már: ha nem diktatórikus.
Ha a növendéknek szabad növekednie, nem pedig kénytelen
vele. Ha a nevelés közben felszabadult a növendék is, a neve-
lõ is. Ha mindkettõnek autonómiája biztosítva van.”

Karácsony Sándor: Demokrácia és pedagógia. – Buda-
pest: Exodus, 1946. – 8. p.

Kép forrása: http://www.vk-foldes.bibl.hu/nofrm/pix/
112.jpg

„A nevelés akkor lesz demokratikus, ha minden rendû és
rangú növendéknek szabad lesz az, ami eddig muszáj volt

A Vargha fivérek idõtálló örökségérõl szóló cikkünkbõl Karácsony Sándor neve közös
szellemi kiindulópontként kihagyhatatlannak bizonyult. De vajon a 21. század iskolájá-
ban dolgozó tanító, vagy az éppen azt megteremteni hivatott, s a magyar pedagógia ér-
tékes hagyományaira építeni szándékozó közoktatás-fejlesztés szem elõl tévesztheti-e
Karácsony Sándor pedagógiai irányelveit? Ha és amennyiben a gyermeknevelést végre
nem politikai kérdésként kezeljük, hanem közös jövõnk egyik legfontosabb zálogaként
tekintünk rá, találunk-e manapság a közös nevezõk kereséséhez és megfogalmazásához
alkalmasabb kiindulópontot Karácsony Sándor pedagógiai elveinél? (A szerk.)

Karácsony Sándor idõszerûsége
Mottó: „Ha modern pedagógusok akarunk lenni,

meg kell fejtenünk az eddig még megfejthetetlen talányt,
ismernünk kell a megértés titkát.”

Karácsony Sándor: Magyar nevelés1

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona
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neki. Ez a boldog állapot pedig nem állhat be hamarább,
csak akkor, ha a növendéket teljes értékû embernek tart-
juk, és ennek megfelelõen kezeljük. Nem velünk egyenran-
gú fél a gyermek, hanem velünk egyenjogú fél. Nem töké-
letlen és fejletlen felnõtt, hanem fejlett, tehát tökéletes
kisgyerek3, növõ gyerek, serdülõ és adolescens. Teljes joga
és tökéletes autonómiája van a kisgyerek, növõ gyerek, ser-
dülõ és adolescens életre. Egyetlen felnõttnek sincs joga
többé diktatórikusan ráoktrojálni a maga felnõtt életét.”

(Karácsony Sándor: Demokrácia és pedagógia. – Buda-
pest: Exodus, 1946. – 9. p.)

Karácsony Sándor az ember lélektani elemzésekor
feltárja, képet ad a fejlõdés korszakairól. A gyerekkor
alapvetõ sajátossága az érdeklõdés, a kérdések szám-
talan, kifogyhatatlan tárháza. Az ismeretek elsajátítá-
sa rendkívüli sebességgel történik, amihez könyv sem
kell. A kisgyerek emlékezõképessége pedig fantaszti-
kus.

„A gyerek sokat tanul és sokat is tud, de tanulása is (nem-
csak az iskolai tanulást értem alatta) szerzõ, gyûjtõ, elvevõ,
befogadó munka. Szülõfalumban azzal tartják, hogy gyerek,
hát mindent „begyre szed”. Gyermekkorban az ember bámu-
latosan hamar tanul könyv nélkül és elképesztõen hû az em-
lékezõtehetsége.”

(Karácsony Sándor: Barátság – ifjúság. – Budapest: Exo-
dus, 1938. – 7. p.)

A másik alapvetõ életszükséglet a kisgyermek számá-
ra a játék. A játék hatással van a gyermek érzelmi képes-
ségeinek fejlõdésére, gazdagítja az érzelmi világát, krea-
tivitását, szociális képességeit. A játékon keresztül mé-
lyít el számos olyan kompetenciát, ami az iskolában, de
késõbb felnõttkorban is hasznossá válik. Gyarapodik a
szókincse, fejlõdik a problémamegoldó képessége, logi-
kus gondolkodása. A játék segítségével észrevétlenül,
könnyen tanulnak a gyerekek. Nem elhanyagolható a já-
ték élményt, örömet nyújtó hatása. A nyitottság, kíván-
csiság a tanulás, a tudás iránti vágy mozgatórugója. Erre
nagyszerûen tud építeni a tanító, amikor játszva tanít.

„A játékába felejtkezett gyermeket nem kell külön fe-
gyelmezni. Ez igaz, mondhatná valaki, de az iskola nem já-
ték. Vagy jobbik esetben is: nem csak játék. Ez igaz, mon-
dom erre most már én is, de elég baj az. Az iskola igenis le-
gyen játék. Azaz mégsem egészen így van. Legyen játék
gyerekkorban, munka a növõ gyerekkorban, cserkészetféle
a serdülõkorban és a közelgõ élet szertartására az adoles-
centia korában”

Karácsony Sándor: Demokrácia és pedagógia. – Buda-
pest: Exodus, 1946. – 12–13. p.

„Legtöbbször azért „rossz” a gyerek, mert játszani
akar, és nem engedjük, vagy éppen játszik és megzavar-
juk… azt sem fogom elfejteni soha s igen nagy bóknak tartom
a mai napig, mikor egy elsõosztályos tanítványom azt kérdez-
te tõle: mikor játszunk már egyszer megint nyelvtant, tanár
úr, kérem szépen?”

(Karácsony Sándor: Demokrácia és pedagógia. – Buda-
pest: Exodus, 1946. – 13. p.)

Pontosan tudta, hogy semmire sem megyünk az ér-
deklõdés felkeltése és fenntartása nélkül, ha a tanuló
csak elszenvedõje és nem aktív részese a tanulás folya-
matának.

„Ne muszájból 
és ne vakon tanuljatok.”

(Karácsony Sándor: Leckék a leckérõl. – Budapest: Exo-
dus, 1931. – 7. p.)

„Te ne azért tanulj latinul, németül, közönséges törtekkel
bánni, mert muszáj, vagy mert bánod is te, „neked nyóc”, ha-
nem csak azért és csak akkor, ha és mert – érdekes latinul
tudni, németül beszélni, törtet törttel osztani, meg minden,
amit a középiskolában tanulunk.”

(Karácsony Sándor: Leckék a leckérõl. – Budapest: Exo-
dus, 1931. – 8. p.)

„Nem tudok neked mit mondani, mert a latinban is, a né-
metben is, a számtanban is ezerféle érdekesség rejlik és nem
tudhatom, hogy téged, épen téged mi érdekel. Erre magadnak
kell rájönnöd apródonkint. De meg nem is volna diákos, ha a
te dolgodat velem végeztetnéd el. Én csak arra kérlek: ne higyj
senkinek, magadnak se higyj, ha azt kellene elhinned, hogy az
iskolában nem neked való dolgokat tanítanak. Elsõ tanácsom
ennek következtében így hangzik: Csak akkor tanuld meg a
leckédet, ha már érdekel. (De nehogy azt olvassa valaki a fe-
jemre, hogy én a leckéd ellen akarlak lázítani, hozzáteszem
mindjárt: nincs unalmas lecke. Ha tehát téged mégis vala-
mi untat, ne nyugodj addig, míg valami érdekességet
nem fedezel fel rajta. Igaz, el ne felejtsem. Ne úgy fogj hoz-
zá, hogy: no, tudom Istenem, hogy száz évig se találok rajta
semmi érdekest, hanem úgy, ahogy rejtvényt szoktál fejteni:
egész bizonyosan van benne érdekes, csak még nem látom,
hogy mi. De biztosra megyek, tehát okvetlenül meg fogom ta-
lálni.)

Második tanácsom: aprózd fel, de ne aprózd el a tanulni-
valódat.”

(Karácsony Sándor: Leckék a leckérõl. – Budapest: Exo-
dus, 1931. – 9. p.)

„Ha érdekel a tanulnivalód és megszoktad az egyes lecke-
darabot összefüggésbe hozni egymással, lassanként második
természeteddé válik kulcsnak tekinteni a tudományodat: a
saját életed, a magad kis világa magyarázatának, megfejtésé-
nek. Vagy dísznek tekinted, egyrészt annak, amit tudsz, a
magad élete, a magad világa feldíszítésére, kedvesebbé tételé-
re. Szóval minduntalan összefüggésbe hozod a tanultakat
az életeddel.”

(Karácsony Sándor: Leckék a leckérõl. – Budapest: Exo-
dus, 1931. – 10-11. p.)

„Nem okvetlen fontos emlékeznem a Schmalkaldeni szö-
vetségre, a plagál-zárlatra, a gyermekláncfû latin nevére, a
koszinus-tétel levezetésére, Beöthy Zsolt véleményére Ke-
mény Zsigmondról, vagy arra: hogy kezdõdik az Odisszeia, és
hogy végzõdik az Aeneis második éneke. Az a fontos, van-e
filozófiai értelemben is egészséges történetszemléletem. Ki-
hallom-e, ha hangversenyen ülök, vagy rádiót hallgatok, az
összhangokat a zenekar lármájából. Szerves egységében vesz-
e körül egész életem folyásán a teremtett világ, vagy csak
zagyva tarkaságnak és összevisszaságnak érzéklem az egé-
szet. Tudok-e törvényszerûen viselkedni is ebben a teremtett
világban, vagy egyszerûen rámborul, és agyonnyom, mint va-
lami levegõtlen, szûk áristom.”
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(Karácsony Sándor: Magyar nevelés: az 1943-as szárszói
„Magyar élet” táborozáson tartott elõadás. – Budapest: Ma-
gyar Élet, 1944. – 10–11. p.)

Karácsony egészen pontosan látta a helyes, objektivi-
tásra törekvõ értékelés felbecsülhetetlen jelentõségét a
tanulási folyamat, s az egész személyiség fejlõdése szem-
pontjából. 

„A családi értékelés minden lépten és valamennyi aktuális
esetben a két véglet között szokott mozogni. Hol indokolatla-
nul felértékel, hol minden igaz ok nélkül lebecsmérel. Hol pe-
dig – s ez a legborzasztóbb – mindig csak az egyik, vagy foly-
ton csak a másik túlzásba szokott esni. (Az élet legszerencsét-
lenebb flótásai, akiket odahaza vagy állandóan bálványoz-
nak, vagy minduntalan kizárólag csak szidnak, sokszor ki-
mondottan „pedagógiai célzattal.”) Egy szó, mint száz: soha-
sem tudhatod meg, mit érsz, vagy mit tudsz, ha onnét hazul-
ról akarod, vagy csak otthon van módod megtudakolni.”

(Karácsony Sándor: Barátság és szerelem: ifjúság: barát-
ság, szerelem, hivatás. – Budapest: Exodus, 1942. -17. p.)

A módszertan jelentõségét hasonló éleslátással ismer-
te fel.

„Módszertani meggondolásaink tehát egy nagy kötelessé-
get róttak a népoktatási reform elé: teljes szkepszist az eddig
követett eljárással szemben. Ha a jövõben igazán értékes
eredményt akarunk elérni:

a) kertelés nélkül azt kell tanítanunk az alsó néposztálybe-
lieknek is mindenrõl, ami a tudomány mai állása szerint igaz
és nem szabad megelégednünk tudásrészletekkel, mert azok
nem adnak egységes és teljes világnézetet, hanem a teljes tu-
dományos rendszert kell adnunk cum grano salis;

b) úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék
minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása személyes
ügyük, mert életüknek szerves alkotórésze: nem decoratív,
hanem structiv elem.

c) tanítás közben a tanítás nyelve ne csak legkülsõbb
formájában legyen a növendékeinek anyanyelve, hanem
a szó szoros értelmében véve: 1. gyereknyelv s a szükséghez
képest 2. a magyar lélek nyelve, 3. az alsó néposztálybeliek
»szak« – nyelve, 4. és a falusi emberek abstract értelemben
vett »dialektusa« legyen.”

(Karácsony Sándor: A magyar észjárás és a közoktatás-
ügyünk reformja. – Budapest: Exodus, 1939. – 51. p.)

A pedagógus személyisége nagy jelentõséggel bír a ne-
velés-oktatás folyamatában. Hatása, varázsa meghatá-
rozza az egész tanítás-nevelés sikerét. Ehhez
érzelemgazdag, stabil, empatikus, elfogadó, önkritikus,
alkotó, konfliktuskezelõ és -megoldó, õszinte, tapinta-
tos, igényes pedagógusokra van szükség. 

Gondoljunk vissza azokra a pedagógusokra, akik vala-
mikor minket tanítottak. Vannak köztük, akikre felnéz-
tünk (büszkeségükre, tudásukra, pozitív személyiségük-
re), õk a pedagógia pálya iránti elhivatottságból termé-
szetesnek tartották a folyamatos tanulást, az önfejlesz-
tést, netán a hibáik beismerését, felismerését. Több ilyen
pedagógusra lenne szükség, akik képesek önvizsgálatra,
önmaguk tökéletesítésére. A gyerekneveléshez olyan pe-
dagógusegyéniségek kellenek, akik személyiségükkel kö-
vetendõ, pozitív példát nyújtanak.

„Be más volna itt az élet, ha… Ha a diák nem drukkolna
a tanár uraktól, hanem õszintén kitárhatná elõttök lelkét,
mintha atyjával vagy idõsebb bátyjával beszélgetne. Ha nem
lopózna be az iskolába is a nagyok gyarlósága, igazságtalan-
ság, osztálykülönbség, versengés, protekció, hanem olyan le-
hetne az iskola, mint a régiek elefántcsonttornya, messze ki-
emelkedõ szírt a bûn hullámai között. Vagy legalább olyan,
mint egy nagy, nyugalmas családi kúria, ahova megpihenni
jár a lélek, nem újra meg újra átkínlódni öt végevárhatatlan
órát ”

(Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai. –Budapest:
Középfokú Iskolák Országos Református Missziói Bizottsá-
ga, 1929. – 21–22. p.)

„Minden ember gyarló és esendõ. A tanár is ember. Min-
den tanárnak, értsd meg jól, kivétel nélkül minden egyes ta-
nárnak vannak hibái. Nem is egy hiba, nem is kicsi hibák. És
ahogy vannak egészen rossz királyok, miniszterek, generáli-
sok, bírók, ügyvédek, orvosok, mérnökök, szolgabírók, keres-
kedõk, szabók, gazdák, tejeskofák, diákok, vannak egészen
rossz tanárok is. Nyugodj meg, nem tagadom. Egészen szo-
katlan dolog, hogy õszintén ideírom, de úgy érzem, sohasem
jutunk a bajok végére, ha én is „tapintattal” kezelem ezt a ké-
nyes kérdést.”

„Nem tud minket igazán szeretni, tanár bácsi, keicc-
sókolom, hát akkor tanítson és neveljen bennünket. De ami-
ért egy percig a szeretettel is megpróbálkozott, nyitva hagyjuk
lelkünkön a kukucskálót, és ha megérdemli, megint kinyitjuk
az ajtót sarkig és beeresztjük rajta végképpen.
Legeslegbelülre.”

(Karácsony Sándor: A csucsai front: egy tanár és egy osz-
tály története. – Budapest: Exodus, 1943. – 9. p.)

A cikkben felidézett gondolatok Karácsony Sándor
írásaival alátámasztva reményeink szerint hitelesen ér-
zékeltetik, hogy ma is mily idõszerû, korszerû szemlélet
az övé. Életmûve a magyar pedagógia megújulásához ma
is használható volna.

… Nincs semmi baj, de életjel nem sok van. Téli álmát
alussza a magyar fa, de most azért is van ideje épen a tudato-
sulásnak, mert tavaszodik s meg kell, hogy zsendüljön benne
és körülötte az egész tenyészet. Télen a kemény rügyet erõ-
szakkal sem lehetne kihúzni és kibontani, tavasszal magától
kibújik és kipattan, vissza sem lehet tartani. Ennek a tavaszi
csodának közeleg a napja.”

(Karácsony Sándor: A magyar észjárás és a közoktatás-
ügyek reformja. – Budapest: Exodus, 1939. 224–225. p.)

„Hármas feladat elõtt állunk. Nevelésünket, a szerint,
amint bajaink diagnózisa diktálja, egyszerre kell modernné,
magyarrá és hatékonnyá tennünk.”

(Karácsony Sándor: Magyar nevelés: az 1943-as szárszói
„Magyar élet” táborozáson tartott elõadás. – Budapest: Ma-
gyar Élet, 1944. – 17. p.)

Jegyzetek
1 A teljes mû elérhetõ a www.tanitonline.hu oldal Könyvtár menü-
pontjának Neveléstörténet mappájából.

2 Lásd Réti Mónika rövid, 3 perces videóját: www.tanitonline.hu ›
Filmtár › Jó iskolát! › Jó iskola A-Z-ig › Módszertan

3 Több mint fél évszázaddal késõbb Csapó Benõ még mindig errõl
kénytelen gyõzködni bennünket: www.tanitonline.hu › Filmtár › Jó
iskolát! › Jó iskola A-Z-ig › Gyerek
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Az alsó és felsõ tagozatos pedagógusok között talán az
egyik legtöbbet emlegetett téma a mértékváltás. Az,
hogy mikor, mennyit kell elsajátítaniuk a gyerekeknek
ebbõl az elengedhetetlen gyakorlati ismeretbõl. És hogy
ezt mennyire nem tudják tanítványaink. Elszörnyedve,
váddal vagy türelmetlen sürgetéssel hangzik el sokszor,
hogy mégiscsak tûrhetetlen, mennyit tévednek a gyere-
kek. Abban, hogy mi a váltószám, meg abban is, hogy
„most szorozni kell, vagy osztani azzal a 10-zel vagy 1000-
rel?”

A 80-as években volt hazánkban egy elég széles körû
mérés a 4. osztályos tanulók matematikai ismereteirõl. Az
egyik feladat a következõ volt:

„Megmértem az asztalom hosszát: 78 kis gemkapocs
fért mellé. Utána elkezdtem gyufaszálakkal is megmérni,
és egyforma gombokkal is így:

Vajon hány gyufaszál fért el az asztal hossza mentén?
És hány gomb?”

A gyerekek egy része hozzá sem tudott fogni a feladat-
hoz. Néhányan leolvasták a rajzról, hogy a gyufaszálak és
gemkapcsok között a 3-as váltószám mûködik, de ezeknek
a tanulóknak egy része a 78-at háromszorozta a harmado-
lás helyett. Az elsõ kérdésre helyesen válaszolóknak is csak
egy kis része jutott el addig, hogy a gyufaszálak száma két-
szereseként kiszámítsa a gombok számát.

Az eredmények igen lehangolóak voltak (országo-
san kb. 17%-os teljesítményt mutattak!).

Nem tudom, hogy ma mennyivel lenne jobb, de félek,
hogy nem lényegesen! Viszont, ha ennyire nem tudják
megtanulni, ha ennyire nem tudjuk megtanítani a mérték-
váltást, akkor nem kellene lemondani róla? Nem kellene
késõbbre, mondjuk a felsõ tagozatra hagyni ezt a nehéz
tananyagrészt? 

Gondolom, ezt a felvetést senki nem látja indokolt-
nak, elfogadhatónak. Mi, az alsós kisdiákok nevelõi is
fontosnak tartjuk, hogy a legalapvetõbb néhány mennyi-
ség körében legalább a szomszédos szabványos mérték-
egységek közötti átjárást jól elsajátítsák a gyerekek. De
mit tehetünk érte? Hogyan oldható meg ez a nehéz fel-
adat a pedagógus és a kisgyerek számára?

Miért mér 
az alsó tagozatos kisdiák?

A kicsik általában szívesen mérnek magának a felnõt-
tõl ellesett tevékenység utánzásának öröméért. Meg
azért is, hogy valami újat megtudjanak arról a tárgyról,
amin megmérnek valamit. Nagyon fontos minden jó ta-
nító számára, hogy a gyerekeket érdekli, amivel foglal-
koznak, és örömmel végzik a teendõiket! De emellett
számon tartjuk azt is, hogy a mérési tevékenységeknek
lényeges fogalomépítõ szerepük van, és hasznos gya-
korlati tudást is formálunk velük.

Fogalmak építése
• Elsõsorban a mért mennyiségeknek a fogalmát kö-

zelítik meg ezek a tevékenységek. Alsó tagozaton hang-
súllyal szerepelnek közülük a hosszúság, a tömeg, az idõ és
az ûrtartalom, de találkoznak a gyerekek olyan helyzetek-
kel is, amelyekben a terület, térfogat, szög vagy a sebesség
nagyságának érzékszervi megítélésére van szükség.

• A különféle mennyiségek mérésében közös lényeg
elvezeti a gyerekeket magának a mérés fogalmának a ki-
alakulásához is. 

• Hasonlóan fontos szerepet töltenek be a méréssel
kapcsolatos tevékenységek a számfogalom kimunkálá-
sában. Már a természetes szám fogalmának is az egyik lé-
nyeges tartalma a mérõszám, fõképpen akkor, ha a köze-
lítõ szám fogalmát is formálni kezdjük. Még nagyobb sze-
repet kap a mérõszámtartalom a törtszám fogalmának
alapozásában.

Gyakorlati tudás
A mérés másik funkciója a gyakorlati problémákban

való tájékozódás, mert a környezet megismerésének
egyik fontos módszere a mérés. Ez a szerep jól összehan-
golható az elõbbivel. Néha azonban szükségét érezzük
valamilyen okból ez utóbbit hangsúlyozni még azon az
áron is, hogy közben a megértés háttérbe szorul, s csak
utánzásra késztetjük a gyerekeket. A tanító felelõssége,
hogy legyen tudatában, mikor milyen gondolatokat
kell pótlólag értelmezni a már gyakorlatban ismert el-
járás során. 

2. osztályban többféle mennyiséget is méretünk a szab-
ványos mértékegységek némelyikével, a legszokványo-
sabb eszközökkel és eljárásokkal – a környezeti nevelés

C. Neményi Eszter Mérés, mértékváltás
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tananyag-épülés rendje szerint. Megmondjuk, hogy az
adott tárgyakon mit mérünk, milyen eszközzel, és be-
mutatjuk, hogy miképpen kell ezt tenni. Megbeszéljük a
jegyzési módot is – aztán kezdõdhet a mérés. 

A fogalomépítõ munka lassúbb, mint egy mintakö-
vetõ tanulás, hiszen ennek a megértésre – a kapcsoló-
dó fogalmakkal való viszony tudására, látására – kell
alapulnia. A mértékváltás nehézségeinek vizsgálatá-
hoz a mérési tevékenység fogalomépítõ szerepébõl in-
dulunk ki.

A fogalomépülés menete
A három összetartozó fogalom – egy-egy mennyiség

fogalma, a mérés fogalma és a számfogalom – együtt-
épülésének természetes menetét hasznos gondosan kö-
vetnünk.

1. Mindhárom fogalom alapozásában helyes elõször
olyan élményekhez juttatni a gyerekeket, amelyekben az
adott mennyiségrõl érzékszervi, mozgásos észleletek-
hez juthatnak. 

– Olyan élményekre gondolhatunk – amit az iskolá-
ban szervezetten is újraélhetünk –, hogy egy magas polc-
ra helyezett tárgyért nyújtózkodni kell (magasság), egy
kisebb patakot átlépnek, átugranak (szélesség), utakat
begyalogolnak (hosszúság, távolság), lépcsõre fellépnek,
onnan leugranak (magasság), öreg fa törzsét átölelik
(körméret).

– Kisebb, nagyobb poharakból megisszák a benne levõ
szörpöt, kiömlõ víz szétterülését figyelik, hallják a víz
csurgását, csobogását, miközben az edényt megtöltjük
(ûrtartalom). 

– Tárgyak cipelését, medicinlabda és kézilabda gurítá-
sát, guruló labdák leállítását (tömeg) élik meg egyre tu-
datosabban.

2. A mozgásos észleletek érzékszervi összehasonlítá-
sát tudatosítjuk azáltal, ha a gyerekek szavakkal, sorba
rendezésekkel is kifejezhetik az összehasonlítások ered-
ményét. 

– A magasabb gyerek eléri a polcon a játékot, könyvet,
amit az alacsonyabb kisgyerek nem tudott levenni. Az
utacskát át tudta lépni az a gyerek is, aki a patak átugrá-
sát már nem merte vállalni. Az egyik táv futása közben
nagyon elfáradtak, a másik viszont meg sem kottyant. Az
egyik fát ketten érték körül, a másikat még öten sem. 

– A kis kupicából megivott víz nem csillapította a
szomjat, a pohárnyi vizet viszont meg sem tudta inni egy-
szerre a vállalkozó. A víz hangerejébõl, a folyás idejébõl
csukott szemmel is kideríthetik, hogy a kettõ közül me-
lyik edényt töltik meg éppen, melyik a nagyobb. 

– Az oldalra kinyújtott két kéz közül az billen le erõ-
sebben, amelybe a kis fej káposztát ejtik bele, és talán
egyáltalán nem mozdul az a kéz, amelybe a dió pottyan.
A pingponglabdát el tudjuk fújni az asztalon, a vasgolyót
nem.

3. Akkor következhet az összemérés, amikor az érzék-
szervekkel már nem biztonságos a mennyiségek összeha-

sonlítása. Ha kicsi a különbség a két hosszméret, két tö-
meg, két ûrtartalom, két idõtartam között, vagy valami-
lyen zavaró tényezõ gátolja a megítélést. 

– Nehéz „szemre” összehasonlítani egy fekvõ és egy ál-
ló gyerek „magasságát”. Egy fa körméretét és egy szalag
hosszát. 

– Egy pohár magasságát és szájának körméretét. 
– Egy kövér, alacsony és egy karcsú, magas váza ûrtar-

talmát. 
– Egy nagy szivacslabda és egy kis gumilabda tömegét. 
– Két vers elmondásának idejét. 
Az összemérésnek már vannak megszabott eljárásele-

mei, eszközei, és objektívebb információt közvetít az ér-
zékszervi összehasonlításnál. (Bár a „leolvasás” ilyenkor
is közbeiktatja az érzékelésünket; ez is befolyásolja az
összemérés helyességét, pontosságát.) 

– Hosszúságok összemérésénél az egyik végpontokat
egymás mellé kell illeszteni, s a másik végpontokról ol-
vashatjuk le, melyik hosszméret a nagyobb. Ha nem moz-
dítható egymás mellé a két kérdéses méret, akkor „köz-
vetítõ” szalagot, zsineget használunk. 

– Két edény közül az a nagyobb ûrtartalmú, amelyet
nem tölt meg annyi víz, amely a másikat teletöltötte. Az
egyikbõl a másikba való áttöltés a közvetlen összemérés
lehetõsége. 

– A kétoldalú mérleggel egyszerûen összemérhetjük
két tárgy tömegét. 

– Az egyszerre kezdõdõ tevékenységek befejezési idõ-
pontja jelzi, hogy melyik tartott tovább. Vagy az egyszer-
re végzõdõ események kezdõpontja szerint hasonlítha-
tók össze. 

Az összemérés fontosságát kiemeli az, hogy két-két
mennyiség egyenlõségét is megmutathatja. Megjelenik
az ugyanolyan hosszú, ugyanolyan széles, ugyanolyan
mély vagy magas, ugyanolyan vastag; az ugyanannyi
fér bele; az ugyanolyan könnyû, vagy ugyanolyan ne-
héz; ugyanannyi ideig tart.

4. A mérés tanulásának negyedik szakasza az egység-
gel való mérés megismerése. Ez elsõ lépésben azt jelenti,
hogy egy megválasztott nagyságú mennyiségbõl, az egy-
ségbõl összetoldunk, összeöntünk, összeillesztünk annyi
darabot, amennyi a mérendõvel egyenlõ nagyságú
mennyiséget* tesz ki. 

– Egymáshoz toldunk annyi gyufaszálat, amennyivel
kirakható az asztal hosszmérete. 

– A vázába annyi kis pohárból ürítjük bele a vizet, hogy
az megtöltse a vázát, vagy széttöltjük a kis poharakba a
váza vizét, és megszámláljuk, hány pohár lett tele. 

– Annyi egyforma gyöngyszemet teszünk a mérleg ser-
penyõjébe, hogy a dió tömegét kiegyensúlyozza. 

A kiegyenlítéshez használt egységek darabszáma adja
a mérõszámot.

* Az egészen pontos egyenlõséget nem lehet elérni. Nemcsak az érzé-
kelésünk korlátai és az eszközök pontatlanságai szabnak határt a mé-
rés pontosságának. Két valóságos tárgy bármely méretaránya sem fe-
jezhetõ ki általában racionális számokkal. A mérési pontosság (pon-
tatlanság) kérdésével érdemes külön is foglalkoznunk.
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Az egységgel való mérés egyszerûsítése
Az egységgel való mérésben technikai egyszerûsítést

jelent a skálázott mérõeszközök (mérõszalag, mérõhen-
ger, mutatós tömegmérõk, különféle órák) használata. 

Egyszerûbbé teszi a mérést az egység valamilyen több-
szöröseinek alkalmazása is. 

– Amikor a fehér kiskocka élhosszát választjuk egy-
ségnek, és asztal hosszát, szõnyeg szélességét stb. akarjuk
megmérni, használhatjuk például a narancssárga rudat
egy darabig, és csak végül egészítjük ki a narancssárgák
sorát fehérekkel. Ilyenkor nem egyesével számoljuk az
egységeket, hanem a többszörösnek megfelelõ számmal.

Az asztal hossza: 

fehér kiskocka hosszával egyenlõ.

– Amikor egy befõttes üveg ûrtartalmát kupicányi egy-
séggel akarjuk megmérni, használhatunk hozzá olyan kis
poharakat, amelyekbe pl. 12 kupicányi víz fér. Ha az
üvegbõl 7 ilyen poharat és még 2 kupicát tudunk megtöl-
teni, akkor így számolhatjuk meg az egységeket:

Az üveg ûrtartalma 86 kupicányi. (86 kupica víz fér
bele – mondhatják a gyerekek.)

– Vagy a „súlysorozatot” használva a tömegmérésnél,
a darabokra ráírt adatokat adjuk össze.

A többféle alkalmi 
mértékegység 
megválasztásának szerepe

A mérõszám a mérendõ mennyiség és a választott
egység arányát fejezi ki. Akkor jutunk el a mérés – és ve-
le együtt a mérõszám – fogalmának a megértéséig, ha ki-
alakul az egység, a mérendõ mennyiség és a mérõszám vi-
szonyának a pontos látása. Ezt csak az egységek és a mé-
rendõ mennyiségek igen sokféle, célszerû megválasztásá-
val biztosíthatjuk.

Az összefüggés-építésnek két egymástól elkülöníthetõ
területe van:

1. Rögzített egységválasztás mellett különféle nagy-
ságú mennyiségeket mérve, megfigyeljük a mennyiség
nagysága és a mérõszám kapcsolatát.

2. Rögzített nagyságú mennyiséget mérünk különfé-
le egységekkel, és figyeljük közben az egység nagysága és
a mérõszám viszonyát.

Mindkét összefüggés építésében lényeges, hogy egy-
szerre lássák át a mennyiség egészét és a mérõegysé-
gek darabszámát! Ez az a szempont, amely a fogalomépí-
tésben az alkalmi egységválasztás mellett szól a szabvá-
nyos egységek túl korai használatával szemben.

Az összefüggések kiépülése
Az összefüggések építése azt kívánja meg, hogy elõször

felismerhessék a gyerekek a két-két szereplõ változásá-
nak irányát: azt, hogy ugyanolyan irányban változnak-e,
vagy éppen ellenkezõ irányban. Hogy az egyik nagyobb-
ra választásával a másik növekedése jár-e együtt, vagy
éppen annak a csökkenése. Ezután, ehhez kapcsolódva
derülhet fény a változások arányára is.

1. Rögzített egységválasztás; a mennyiség és a mé-
rõszám nagyságának viszonya

a) Milyen irányban változik a mérõszám a mért
mennyiség nagyságának változásától? 

Mérjünk azonos egységgel
különbözõ nagyságú mennyi-
ségeket! 

– Például mérjünk össze két
edényt, melyikbe fér több víz! 

Ezután ugyanazzal a kis po-
hárral töltsük tele a kétféle ûr-
tartalmú edényt! Kiderül, hogy a nagyobb edénybe több
egységnyi víz fér, a kisebbikbe kevesebb.

– Mérjük össze az almát és a szilvát a kétoldalú mérle-
gen! 

Mérjük meg mokka-
cukorral a két gyümölcs
tömegét! A nehezebb
almát több kockacu-
korral lehet kiegyensú-
lyozni, mint a köny-
nyebb szilvát:

– Mérjük össze a rózsaszín és a kék szalagot, melyik rö-
videbb, melyik hosszabb…

… aztán mérjük meg mindkettõjük hosszát egy egyen-
lõ méretû gyöngyszemekbõl fûzött lánccal! A hosszabb
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szalag mellé több gyöngyszem fér egy sorba, mint a rövi-
debb mellé:

Mindig az éppen összemért mennyiségeket méretjük
meg közvetlenül egymás után. Ezáltal válhat már az el-
sõs gyerekek számára is egyre tudatosabb tudássá az
összefüggés: azonos egységgel való mérésnél a nagyobb
mennyiséghez több egység tartozik, a kisebbhez keve-
sebb egység, azaz kisebb mérõszám. Ám ez a tudás most
még csak az általánosító megfogalmazás nélkül vár-
ható. 

De hogyan derülhet ki, hogy elértük-e ezt a célun-
kat, ha nem várunk szavakba öntött tudást? Azzal, hogy
ha pl. elõbb a kisebb mennyiséget mérték meg a válasz-
tott egységgel, akkor a másik mennyiség mérése elõtt
mondják ki, rajzolják vagy írják le becslésüket: ezt kb.
hány egységnyinek gondolják. Akiben az azonos irányú
változás látása már alakul, az a kisgyerek több egységnyi-
nek becsüli a nagyobb mennyiséget. Ha elõször a na-
gyobb mennyiséget mérték, akkor a másik mennyiség
becsléséhez kisebb számot gondol.

b)A két szereplõ változásának aránya
Az elsõ idõben még nem várhatjuk, hogy az összefüg-

gés irányának felismerésén túljussanak a gyerekek.
Nem várhatjuk elsõ osztály végére, hogy tudják, értsék:
a kétszer, háromszor, négyszer… nagyobb mennyiséget
kétszer, háromszor, négyszer… annyi egység teszi ki.
Természetes is, hiszen a „kétszer, háromszor, négy-
szer… akkora”, „kétszer, háromszor, négyszer… annyi”
fogalmak, összefüggések építgetését is csak 2. osztály-
ban kezdjük el! 

Elsõs osztályomban – több méregetés végzése után –
megbecsülték a gyerekek, hogy a látott bögrékbõl hányat
tudunk megtölteni egy elõttük álló kancsó vízzel. Becslés
után kiöntöttük a vizet a bögrékbe, és megállapították,
hogy 5 bögre lett tele. Kérésemre le is rajzolták a kancsót és
az 5 vízzel telt bögrét.

Ezután az asztalra tettem még egy ugyanolyan vízzel
teli kancsót, mint amit már megmértünk, és az eredetit is
újra megtöltöttem. Azt kérdeztem, hogy mit gondolnak:
ebbõl a két kancsóból hány bögrét tudunk megtölteni?

Meglepetésemre sokan „tippeltek” 10-nél kisebb vagy
nagyobb számra. Én akkor döbbentem rá, hogy ezt az ará-
nyosságot jelentõ összefüggést is milyen sok tapasztalásra
kell majd még építeni a fejükben! 
Második osztályban a szorzás fogalmának építésével

összekapcsolva lehet sort kerítenünk olyan mérésekre,
amelyekben két mennyiséget összemérünk úgy is, hogy
az egyik hányszorosa a másiknak, és ez után mérjük
mindkettõt ugyanazzal az egységgel. 

Elõször válasszuk meg úgy a mérendõ mennyiségeket,
hogy az egyik éppen kétszerese legyen a másiknak. Ez a
kétszerezés-felezés témához kapcsolódhat. 

– Pl. keressenek – akár csoportos munkában –, olyan
rúdpárokat, amelyekben az egyik kétszer olyan hosszú,
mint a másik! (Lehet ez a gyûjtés egy „gépjáték” folytatá-
sa is.)

Mérje meg egy-egy tanuló egy-egy rúdpár hosszát a fe-
hér kiskockával, és készítsenek közös feljegyzést mérési
eredményeikrõl!

Folytathatják a tapasztalatszerzést késõbb más-más
papírcsík megmérésével, aztán az összehajtott fél csík
hosszának becslésével és mérésével azonos egységválasz-
tás mellett.

– Választhatunk ûrtartalomméréshez két-két olyan
edényt, amelyekrõl kiderítik a gyerekek, hogy az egyik
kétszer akkora, mint a másik. Azaz a kisebbikbõl éppen
kettõvel lehet teletölteni a nagyobbat. Következhet a
két edény mérése pohárnyi egységgel; tapasztalják itt is a
fenti összefüggést!

A háromszorozáshoz – harmadoláshoz kapcsolód-
va mérhetnek hosszúságokat, tömegeket, ûrtartal-
makat úgy, hogy biztosítjuk a két-két mennyiség 1:3
arányát. 

– Két csomag kétoldalú mérlegen való összemérése
során derüljön ki elõször, hogy az egyik háromszor olyan
nehéz, mint a másik, aztán következzen jól megválasz-
tott egységgel való megmérésük. Ha csoportonként más-
más csomagpárt tudunk biztosítani, akkor táblán össze-
gyûjthetnek több adatpárt. 

– A maguk készítette mérõszalaggal megmérhetik
egy papírcsík hosszát. Hajtogatással állítsák elõ en-
nek negyedét, nyolcadát, harmadát, hatodát, és
ugyanazzal a mérõszalaggal mérjék meg ezeket is! A
mérõszám is negyed, nyolcad, harmad, hatod nagysá-
gúnak adódik.

Türelemmel és sokszoros konkretizálással kell for-
málnunk a gyerekek fejében az összefüggést. Az általá-
nosítást nem szabad túl korán elvárnunk! Ha már a
kisgyerek tartja szükségtelennek elvégezni az egyik mé-
rés után a másikat is, mert tudja, hogy a kétszer, há-
romszor… hosszabb (nagyobb, nehezebb…) mennyi-
ség kétszer, háromszor… annyi egységnyi lesz, csak ak-
kor érdemes próbálgatniuk a magyarázat megfogalma-
zását is.

A másik összefüggés építésérõl – amely a mértékegységvál-
tással kapcsolatos problémáinkra keres megoldást – a követ-
kezõ számunkban gondolkodunk tovább.
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A mérés a matematikai tevékenységek, a matematikai
kutatás és a matematika alkalmazásának alapvetõ fon-
tosságú eleme. Az iskolai tanulásban is nagy hangsúlyt
kap ez a terület, s mindennapi tapasztalataink szerint a
gyerekeknek mégis sok gondot okoz a mértékegységek
ismerete és a mértékegységváltás. 

Hetedikes, nagyra nõtt tanulót korrepetáltam egyszer
matematikából. Munka közben megkértem, hogy mutas-
sa meg, mennyi az 1 méter. Kitárta karjait, és igyekezett
azokat minél jobban megnyújtani, és csak nyújtotta, nyúj-
totta. Úgy, mint azt óvodáskorában tette. Ez az egyetlen
emlék idézõdött fel benne a méterrel kapcsolatban.

A kerettantervek minden évfolyamra sok feladatot
tûznek ki a mérésekkel kapcsolatban.

Idézek az 1–2. osztály tantervi célkitûzéseibõl:
– Mérések alkalmi és szabvány egységekkel: hosszú-

ság, tömeg, ûrtartalom, idõ.
– Mennyiségek becslése.

És az elvárt eredmények:
– A hosszúság, az ûrtartalom, a tömeg és az idõ mérése.
– A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg,

kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszé-
dos mértékegységek között. Mennyiségek közötti össze-
függések felismerése. 

– Mérõeszközök használata

A 3–4. osztály célkitûzéseibõl:

Tájékozódás az idõben:
– A múlt, jelen, jövõ, mint folytonosan változó fogal-

mak, pl. elõtte, utána, korábban, késõbb megértése, hasz-
nálata.

– Idõtartam mérése egyenletes tempójú mozgással,
hanggal, szabványos egységekkel (másodperc, perc, óra,
nap, hét, hónap, év).

Az elvárt eredmények:
– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t,

másodperc. Átváltások szomszédos mértékegységek kö-
zött.

– Hosszúság, távolság és idõ mérése (egyszerû gyakor-
lati példák).

A napórák
A napórákkal ma is találkozhatunk elsõsorban köz-

épületek és néha lakóházak falán. A napórák mûködésé-
nek elve nagyon egyszerû: az árnyékok hossza az idõ mú-
lásával egy-egy napon belül változik. Ezt könnyen megfi-
gyelhetjük, ha napos idõben kora reggeltõl napnyugtáig
gyakran megnézzük saját árnyékunkat. 

A rögzített napórák esetében egészen pontos idõmé-
résre is lehetõség nyílik. Ennek hátterében mély mate-
matikai, csillagászati ismeretek húzódnak. Az állítható,
vagy másképpen hordozható napórák sokkal egyszerûb-
bek.

Munkácsy Katalin

A MiMa (magyarul Kézmûves Matematika, angolul Mathematics in the Making) prog-
ram keretében kidolgozott tananyagok közül mutatom be a következõ témát. Érde-
mes tájékozódni a projekt honlapján is, www.mathematicsinthemaking.eu. A honlap
angol nyelvû, de a módszertani kézikönyv magyarul is olvasható*, valamint mind a 10
témához videofelvétel is készült. Ezek az információk a Materials/Videos rovatban ta-
lálhatók meg.

Kézmûves
Matematika (3.)
Napóra 
(2–3. osztályosoknak javasolt téma)

* Elérhetõ honlapunkról is: http://www.tanitonline.hu/?page=
library_carousel_view&item=21)
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A képen óegyiptomi régészeti emlékek, napórák lát-
hatók. Az a, b, c ábrák hordozható napórák képei. 

A tárgyak hosszabbik lapját kell vízszintesbe állítani,
és utána úgy forgatni azokat, hogy a rövidebbik lap ár-
nyéka teljes egészében a hosszabbik lapra essen. A hosz-
szabbik lapra vésett jelzések alapján lehet leolvasni az
idõt. (Arról nincs pontosabb információm, hogy Ó-
Egyiptomban hogyan kalibrálták a napórákat.)

Hogyan segíthetjük a tantervi
célok megvalósulását 
a napórák elkészítésével? 

A tanulók elõzetes ismeretei
A mérésekkel kapcsolatban a tanterv nem fogalmaz

meg elõzetes ismereteket, bár természetesen az óvodás-
korú gyerekeknek vannak a mennyiségekkel, mérések-
kel kapcsolatos ismereteik, és a gyerekek között igen
nagy különbségek is lehetnek. A mérésrõl adhatunk in-
formációkat tanítói közlés révén, de ez olyan matemati-
katanítási részterület, ahol a gyerekek tevékenységének
hagyományosan nagy szerepe van. A tevékenységfor-
mák sokszínûsége lehetõséget kínál arra, hogy a gyere-
kek ismereteiben, képességeiben megmutatkozó különb-
ségeknek megfelelõen adjunk feladatokat. Cikkünkben
a méréseket a napórák megismeréséhez kapcsoljuk.

I. Javasolt tevékenységek
A téma elõkészítése érdekében fordítsunk figyelmet

az árnyékunkra. Elsõsorban a szabadban, a Nap árnyékát
figyeljük meg, mert a mesterséges fények nagyon össze-
tett fény-árnyékhatásokat hozhatnak létre. Egyszer-egy-
szer nézzük meg, milyen hosszú egy gyerek vagy egy osz-
lop árnyéka. Figyeljük meg, hogy napközben egyforma
hosszú-e az árnyékunk, vagy pedig változik. Segítsünk a

gyerekeknek, hogy észrevegyék, hogy dél körül, kora dél-
után a legrövidebb az árnyék, reggel és késõ délután pe-
dig hosszabb. Készíthetünk fényképeket ugyanarról a
tárgyról és árnyékáról, majd próbáljuk meg kitalálni,
hogy mikor készült a kép, vagy rakjuk idõrendi sorrend-
be a délelõtt készült képeket.

Keressünk az iskola környékén napórát, vagy keres-
sünk fényképeket napórákról.

Fotó: Fejér Zsolt

A napóra elkészítése:
Legegyszerûbb módszer, ha egy körülbelül könyvjelzõ

méretû kartoncsíkot derékszögben behajlítunk (nagyjá-
ból egy négyzetet hajlítsunk föl).

Kép forrása: www.mathematicsinthemaking.eu.

Kép forrása: Egyptian Museum of Berlin (http://members.aon.at/sundials/berlin-egypt_e.htm)
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Ennél pontosabb, tartósabb eszközt kapunk, ha a de-
rékszöget valamilyen módon rögzítjük. Gyufásdobozt is
használhatunk erre a célra, vagy az eszközt felnõttek fá-
ból, agyagból is elkészíthetik a gyerekeknek.

Ezután a napórát kalibrálnunk kell. Tulajdonképpen
egy mérõeszközt készítünk, az egyszerû tárgyat megfigye-
léseink, valamint a tapasztalataink megfelelõ rögzítésé-
vel mérõeszközzé alakítjuk. A kalibráláshoz a hosszabb
lapot vízszintesen a földre vagy egy asztallapra kell tenni,
a rövidebbik függõleges lapot pedig úgy kell elhelyezni,
hogy pont „hátat fordítson” a Napnak, vagyis teljes ár-
nyéka a vízszintes lapra essen.

– Hosszúságmérés
Az árnyék hosszát úgy mérjük, hogy az álló lap árnyé-

kának határát egy vonalzó mellett bejelöljük a vízszinte-
sen fekvõ lapon. 

– Idõmérés
A legegyszerûbb eszköz e célra a mindennap használt

digitális karóra. A mérés, tehát az árnyék bejelölésének
pillanatában leolvassuk az idõpontot, és ezt az árnyék vé-
géhez beírjuk. Kicsiknél, az egyszerûség kedvéért mindig
egész órában végezzük a megfigyelést. Igaz, minden órá-
ban egyszer megszakítani az aktuális tevékenységet, ez
egy egész napi komoly odafigyelést igényel a pedagógu-
soktól, de a gyerekek számára az elkészült mû, s a létre-
hozása során szerzett tapasztalatok igazi élményt jelente-
nek.

A napóra használata
Az elkészült napórát másnaptól már használatba is ve-

hetik a gyerekek: nincs más dolguk, mint ismét megfele-
lõen elhelyezni a napórát, a Napnak ugyanúgy „hátat
fordítva”, ahogy akkor volt, amikor az idõpontokat beír-
tuk, s már le is olvashatják róla a pontos idõt, vagyis hogy
az árnyék határánál hány órát jelöltünk a kalibrálás so-
rán.

II. Tehetséggondozás
A matematikaórán folyó tehetséggondozásnak – an-

nak többi tantárgyhoz való viszonyát tekintve – két fõ

területét különböztethetjük meg. Hagyományosan, és
ennek Magyarországon valóban nagy hagyománya van,
a matematikából tehetséges tanulóknak az átlagostól
eltérõ, intenzívebb fejlesztését jelenti. Van azonban a
tehetséggondozásnak egy másik aspektusa is. Nem en-
gedhetjük meg, hogy a más területen tehetséges tanulók
a matematikai sikertelenség miatt váljanak „rossz” ta-
nulókká. A felzárkóztatásnak a jól megtervezett mate-
matikai fejlesztésen túl az is eszköze lehet, ha a matema-
tikaórán felmerült, de nem feltétlenül matematikai té-
mákban az egyébként gyengén teljesítõ tanulóknak si-
kerélményeket biztosítunk. A napórákkal való foglal-
kozás a tehetséggondozás mindkét változatára sok lehe-
tõséget kínál.

Sok gyereket vonzanak az óegyiptomi legendák. Az
ókori kultúrákról, a történelmi idõtávlatokról már a kis-
gyerekekkel is lehet beszélgetni. Nekik nagy örömöt je-
lenthet, ha megnézünk együtt reprodukciókat, vagy ha
megmutatjuk az óegyiptomi írásfélék legegyszerûbbjét, a
hieroglif számírást.

Forrás: Sain Márton Nincs királyi út! Az internetes a
Sulinet tudásbázisban:

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/
nincs-kiralyi-ut/egyiptom/az-egyiptomi-matematika-
tortenete

A 4213-at például úgy jelöljük, hogy a mi számírá-
sunkhoz képest fordított sorrendben leírjuk elõször 3-
szor az egyes jelét, utána 1-szer a tízesét, majd kétszer a
százasét (ezt kötélnek, vagy csomónak nevezték) végül
4-szer az ezrest (a lótuszvirágot). Néhány közösen alko-
tott példa után a gyerekek örömmel készítenek, s adnak
majd egymásnak hasonló feladványokat.

A Nap látszólagos periodikus mozgását figyelhetjük
egy-egy nap során, de érdemes, s a gyerekek számára ér-
dekes megfigyeltetnünk az árnyékok hosszának változá-
sát az évszakok szerint is. A késõbbiekben beszélgethe-
tünk arról is, hogy a Földünk bolygó, ami a Nap körül ke-
ring, és valójában máris alapvetõ csillagászati megfigye-
léseket végeztünk. 

III. Várható eredmények
Biztosak lehetünk benne, hogy ezek a saját tapasztala-

tokból gyûjtött élmények jól használható alapként buk-
kannak majd fel a gyerekek emlékeibõl, amikor késõbb
tananyagként találkoznak a témával. 

A gyerekek személyes élményei ezekkel a szokatlan
mérésekkel kapcsolatban segíthetnek abban, hogy az
egyszerûbb méréseket is kíváncsian, örömmel végezzék,
és tapasztalataikat felelevenítsék a mértékegységváltá-
sok közben is.
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Az iskolán kívüli környezeti nevelés terén az elmúlt né-
hány évben nagyon sok elõrelépés történt: új oktató- és
látogatóközpontok, erdei iskolák, tanösvények épültek,
a környezeti nevelési célú programok kiegészítéseként
foglalkoztató- és vezetõfüzetek születtek, múzeumok és
állatkerti bemutatóhelyek létesültek vagy alakultak át az
ismeretterjesztés, a játszva tanulás helyszíneivé. Ennek
sorába illeszkednek a látogatható növénygyûjtemények,
azaz az arborétumok és botanikus kertek is programjaik-
kal, ismeretterjesztõ megoldásaikkal.

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja,
hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen
kapcsolat.” (Konrad Lorenz)

A tanórán kívüli tevékenységek jelentõsége hatékony-
ságukon alapul: bõvebb idõkeretük és a közvetlen tapasz-
talás mélyebb, maradandóbb saját élményt biztosít. E fo-
lyamat során a gyermek részesévé válik a tevékenységnek,
amely érzelmi kötõdéshez vezet. Ez igen fontos, hiszen azt
tudjuk megvédeni, amit ismerünk, és azt akarjuk megvé-
deni, amit szeretünk. (Vásárhelyi J., 2010) Emellett a ta-
nulmányi kirándulások jó lehetõséget biztosítanak az el-
méletben tanultak élõben történõ megfigyelésére, a tan-
órákon hallottakat, tanultakat megerõsíti, rendszerezi. 

Arborétum – botanikus kert –
füvészkert… Van különbség?

Míg az arborétumok fõként fák és más fásszárú növé-
nyek gyûjteményei, a botanikus kertekben – magyar ne-
vükön füvészkertekben – a fák és cserjék mellett lágyszá-
rú, vagy valamely szempont, tematika szerint elkülöní-
tett (üvegházi, növényrendszertani, növényföldrajzi,
sziklakerti stb…) gyûjteményrészek is vannak.

Miért létesültek régen növénykertek?
Míg az arborétumok többnyire esztétikai céllal létre-

hozott kastélykertekbõl alakultak ki, a botanikus kertek
történeti gyökerei a haszonelvûségen alapuló középkori
kolostorkertekig, gyógynövényes kertekig, ill. a késõbbi

századokban kialakuló, oktatást és kutatást segítõ egye-
temi füvészkertekig nyúlnak vissza. A 19. és a 20. század
elsõ felére a tudomány kiszolgálása mellett egyre jelentõ-
sebb e kertek kialakításában is az esztétika: a romantika
korának természetbe visszavágyódó, szentimentális élet-
érzése jelenik meg a kertek arculatán (kanyargós rejte-
kutak, múltidézõ mûromok, emlékoszlopok). A fõúri
kastélykertekben a világot bejáró nemes urak kertjeik
növényanyagát más földrészek növényeivel gazdagítják,
létrehozva a dendrológiai gyûjteményes kert divatját. (Isépy
I., 2002 és Fráter E., Kósa G., 2005)

Gyûjteményes kertek napjainkban –
Noé „újkori bárkái”?

A 21. század egyik legnagyobb kihívása természetes kör-
nyezetünk, s a biológiai sokféleség megõrzése. A tét nem
csupán a fajok vagy élõhelyeik megmentése, hanem maga
az emberiség fennmaradása. (Kósa G., Tihanyi Gy., Zsig-
mond V., 2004) A biológiai sokféleség (biodiverzitás) az
élet egyik fontos alapja és biztosítéka a Földön. Ez a gene-
tikai változatosságban nyilvánul meg, mely megteremti a
fajok alkalmazkodásának, így fennmaradásának lehetõsé-
gét az állandóan változó környezetben. Fontos, hogy le-
gyen mibõl válogatnia a természetnek a szelekció során. 

„Minden faj fennmaradása attól függ, milyen mértékben ké-
pes alkalmazkodni a környezetéhez.” (Szent-Györgyi Albert)

A botanikus kertek és tudományos élõnövény-gyûjte-
ményeik szerepe – az élõhelyek, ezáltal a fajok példátlan
gyorsaságú pusztulása miatt – az utóbbi évtizedekben világ-
szerte rendkívüli módon felértékelõdött. Jelentõs nemzet-
közi egyezmények egész sora határozta meg, és alakította ki
napjainkra azokat az alapelveket, melyek e gyûjteményes
kertek mai feladatait, küldetését meghatározzák. E felada-
tok között több egyezmény is kiemelten említi a fajmegõr-
zés fontosságát. Vannak olyan fajok, amelyek mára termé-
szetes élõhelyükön már nem, csak bizonyos botanikus ker-
tekben találhatók meg, ezek az utolsó egyedek pótolhatat-
lan genetikai információt hordoznak. A növénykertek fel-
adatai között szerepel továbbá az oktató, ismeretterjesztõ

Halászné Szakács Éva

Múzeumpedagógia, zoopedagógia. Hazánkban mára már közismert fogalmak. Talán épp ezért a
múzeumok és az állatkertek a pedagógusok körében népszerû környezeti nevelési helyszínek. A
fenti két fogalom növénykertekre alkalmazott, „hivatalos” változata azonban egyelõre még nem
létezik (bár szakmai körökben vannak rá kezdeményezések: botpedagógia, fitopedagógia). Pedig
számos hazai növénykert is kínál környezeti nevelési programokat, lehetõségeket.

Arborétumok és botanikus
kertek, mint a környezeti 
nevelés különleges színterei
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bemutatókkal és programokkal történõ figyelemfelkeltés.
(Török K., Kósa G., Szakács. É., Oláh K., 2009)

Helyszín adta lehetõségek 
és „a környezet varázsa”

Környezeti nevelésre minden korosztály esetén egy-
aránt szükség van, hiszen az otthoni mindennapok szo-
kásaival, gyakorlatával a felnõtt korosztályok tudják leg-
hatékonyabban átadni gyermekeiknek, unokáiknak a
környezettudatos szemléletmódot. A gyûjteményes nö-
vénykerteket valamennyi korosztály látogatja, könnyen
megközelíthetõk, az emberek természetközeli környe-
zetben vannak, de a természetes, s legfõképp védett élõ-
helyeket jelenlétükkel és taposással nem zavarják. Ez a
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiának több pontját
is átfedi, miszerint az iskolán kívüli oktatóközpontok sze-
repe azért is kiemelten fontos, mert itt valósulhat meg az
élethosszig tartó tanulás, másrészrõl pedig a Stratégia ja-
vaslatának eleget tesz azzal, hogy nem terheli a védett te-
rületeket. (Vásárhelyi J., 2010).

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az
ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a
természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel
erõit saját hasznára.” (Szent-Györgyi Albert)

Angliában régóta hagyománya van a botanikus ker-
tekben történõ környezeti nevelésnek, a botanikus kerti
pedagógiának: bemutatókertek, interaktív foglalkozta-
tók, programok vannak gyermekeknek, felnõtteknek
egyaránt. Hazánkban ennek még nincs kiforrott hagyo-
mánya, pedig mára már számos növénykert kínál kör-
nyezeti nevelési programokat, lehetõségeket.

Az országban utazva leginkább középhegységeink
mentén találkozunk gyûjteményes kertekkel, az Alföl-
dön elõfordulásuk szórványos. Vannak köztük botani-
kus kertek vagy füvészkertek, arborétumok, tematikus
gyûjtemények és magángyûjtemények is. (Kósa G., Ti-
hanyi Gy., Zsigmond V., 2004) Arra a kérdésre választ
adni, hogy összesen hány ilyen jellegû kert van hazánk-
ban, valószínûleg nem is lehetséges.

A kertekben a környezeti nevelés megvalósulása, an-
nak módja igen sok tényezõtõl függ, például a fenntartó-
tól, az anyagi körülményektõl, a dolgozói létszámtól, a
gyûjtemény jellegétõl, a látogatási szabályoktól és nem
utolsósorban a helyi természeti, növényzeti adottságok-
tól. Ezen összetevõk szerint eléggé diverz képet kapunk a
hazai kertekrõl. 1. A magyarországi kertek fenntartói kö-
zött találjuk a Tudományos Akadémiát, egyetemet, fõis-
kolát, középiskolát, nemzeti parkot, erdészetet, önkor-
mányzatot és magánszemélyt is. A fenntartó és az általa
biztosított anyagi feltételek a legmeghatározóbbak a ker-
tek bármely jellegû lehetõségeit tekintve. Minden kert-
ben elsõdleges cél a gyûjtemény minden körülmények
közötti fenntartása és annak kezelése, hiszen ha tönkre-
mennek a növények, bemutatóanyag hiányában pl. a
környezeti nevelés sem valósulhat meg. 2. A kerteknek
igen eltérõ látogatási szabályai vannak: széles a skála az
„engedékenytõl” a szigorú látogatási szabályokat betar-
tató kertekig. Ez a különbség pedig meghatározó az egyes
színhelyeken megvalósítható foglalkozásoknál.

Mára több botanikus kerten belül látogatóközpont
(Debrecen), idõszaki (Szombathely) és interaktív állan-
dó kiállítások (Vácrátót) is segítik az odaérkezõk tájé-
koztatását, melyek témái szervesen kapcsolódnak a gyûj-
teményes kertek feladataihoz, küldetéséhez. Megállító,
növényismertetõ (Budapest) és interaktív táblák
(Vácrátót), idõszakosan kihelyezett poszterek és leporel-
lók (Tiszakürt), tanösvények (Kecskemét), tanséta út-
vonalak (Vácrátót), interaktív játékok (Szarvas), mobil-
telefonos alkalmazások (Szeged) vagy éppen a növények
mellé kihelyezett QR-kódok (Vácrátót) segítenek az is-
meretátadásban. Elõre bejelentkezett csoportok részére
vezetett sétákat, gyermekfoglalkozást mára már a na-
gyobb, ismertebb kertek szinte mindegyike, de egyre több
kisebb növénykert is biztosít. Alkotópályázatok, termé-
szetismereti versenyek, évközi rendezvények, bemuta-
tók tartoznak a rendszeres programok közé.

A botanikus kertek, arborétumok gazdag növényzete,
annak változatos struktúrája kiváló élõhelyet biztosít
megannyi állatfajnak, így e kertekre mint az állatoknak is
menedéket nyújtó, komplex élõhelyekre kell tekinte-
nünk. Ezáltal jó lehetõséget biztosítanak a növények
mellett a nálunk honos állatok (fõként madarak, emlõ-
sök és ízeltlábúak) megfigyelésére is.

Számos elõnyük mellett meg kell említeni, hogy a nö-
vénygyûjtemények ember által fenntartottak és irányí-
tottak, ezért nem, vagy csak részben érvényesülnek a ter-
mészetes folyamatok. Gyûjteményes jellegüknél fogva
nem nevezhetõk „valódi életközösségeknek”, ezért pl.
erdei ökoszisztéma bemutatására nem feltétlen alkalma-
sak. Bizonyos kertek látogatási szabályai (pl. ha az utak-
ról letérni nem szabad) nagyban befolyásolhatják egyes
foglalkozások megvalósíthatóságát. A nyitvatartási idõ
miatt éjszakai megfigyelés csak külön meghirdetett prog-
ram esetén lehetséges, valamint bizonyos eszközök (pl.
labda, lepkeháló) használata tiltott lehet.

A korábban említetteken felül további pozitívum
azonban, hogy üvegházakban élõ, más kontinensek tró-
pusi és szubtrópusi fajainak bemutatására is lehetõség
van. Ezáltal a globális problémák és a biológiai sokféleség
jelentõsége is szemléletesebb és könnyebben érthetõvé
válik. Mivel viszonylag kis területen sokkal több növény-
faj koncentrálódik, mint a természetben, a biológiai sok-
féleség érzékelhetõbb. Ez igaz az állatok tekintetében is,
pl. ha a környezõ mezõgazdasági területek vagy városi
környezet nem biztosítják az állatok életfeltételeit, be-
húzódva a gyûjteményes kertek falai közé viszonylago-
san nagy egyedszámban figyelhetõk meg. Mindezek mel-
lett a szép, harmonikus környezet saját környezetünk
iránti felelõsségérzetünket is növeli, vagyis segíti a kör-
nyezettudatos magatartás és szemlélet kialakulását.

Akárcsak más iskolán kívüli oktatási helyszínen, a nö-
vénykertekben is adott a lehetõség valamennyi kompe-
tenciaterület fejlesztésére. Valójában ez nem csak lehe-
tõség, hanem egy jó környezeti nevelõ számára cél is egy-
egy vezetett séta vagy foglalkozás alkalmával.

Az önálló felfedezés élménye 
és vezetett foglalkozások

Botanikus kerti környezeti nevelõként munkám so-
rán folyamatosan arra törekedtem – és más kertekben is
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láthatunk erre példát –, hogy lehetõleg minél több isme-
retterjesztõ információ, érdekesség legyen elérhetõ azok
számára is, akik nem kérnek vezetett sétát vagy csoport-
foglalkozást. Ennek érdekében például megállító táblá-
kat helyezünk ki a kert érdekes növényeihez, ill. a kert-
történeti szempontból jellegzetes helyszínekre. Temati-
kus leporellók, különféle interaktív felületek is segítik az
önálló botanikus kerti felfedezést. 

Ilyen céllal készültek a Vácrátóton található kéregfel-
ismerõ ládikák, vagy a cserélhetõ tartalommal bíró fel-
hajtós tábla, Szombathelyen pedig egy különbözõ fafa-
jokból álló xilofon. Szegeden mobiltelefonos alkalmazás
segít a kert önálló bejárása során, de több kertben van-
nak állandó vagy idõszakos vezetõfüzetek. Szarvason az
évszakos bontásban megjelenõ kiadványok, illetve az
egyes évfolyamoknak szóló foglalkoztató füzetek segíte-
nek az önálló felfedezésben, míg Vácrátóton kijelölt,
úgynevezett tansétaútvonalak és a hozzájuk tartozó ve-
zetõfüzetek szolgálják ezt a célt. Szintén Vácrátóton múlt
tavasz óta QR-kódok segítenek a növények ismertetésé-
ben úgy, hogy az egyes növényekhez kihelyezett kódok
okostelefon segítségével az adott faj Wikipédia leírásá-
hoz navigálnak. A Rendszertani gyûjtemény QR-kódos
növényeihez a kincskeresõ játékok mintájára térképes
feladatlap is készült. Szintén tavaly a tavaszi rendezvé-
nyek apropóján 20 növényhez kerültek ki olyan, magyar
írók és költõk mûveibõl származó szépirodalmi részletek,
melyek a kihelyezett növényrõl szólnak, vagy azt meg-
említik. Ezeket felkutatva lehetett gyûjteni a kihelyezett
táblákon szereplõ mûvek címeit.

A botanikus kerti programok – akárcsak a múzeumok
és állatkertek esetén – lehetnek valamely alkalomból
elõre meghirdetettek, vagy elõre bejelentkezés alapján
szervezett külön csoportfoglalkozások. Elõbbire példa a
jeles napok, világnapok alkalmából szervezett rendezvé-
nyek, mint a Föld napja, valamint a Madarak és fák nap-
ja, amelyeket mára szinte minden gyûjteményes kertben
ünnepelnek. Szintén jó példa a tematikus hetek tartása,
mint Szegeden a „Tök jó hét – Téli csemegétõl a
Halloweenig”, vagy az erdészeti fenntartású kertekben
az õszi megrendezésû „Erdõk hete” programok. Jóval gya-
koribbak az alkalomszerûen meghirdetett tematikus sé-
ták. Több kert (pl. Alcsút, Agostyán) is rendszeresen
hirdet a szentjánosbogarak rajzásának idején esti veze-
tett sétát, Szarvason kora tavasszal „Nyitnikék-túrákat”
tartanak. Vácrátóton tavaly õsszel a lombszínezõdésrõl
és az állatok télre való készülõdésérõl szóltak a nemzeti

ünnepkor meghirdetett tematikus séták. Az egynapos
programok közé tartoznak például a rendszeresen meg-
rendezett környezetvédelmi vetélkedõk a Soroksári Bo-
tanikus Kertben. Tiszakürtön Szent Iván napján népszo-
kásokat elevenítenek föl zenével, rigmusokkal és tánc-
cal. Többnapos programok szervezésére is van példa:
Szarvason és az ELTE Füvészkertjében nyaranta termé-
szetismereti táborokat, Szegeden pedig füvészkertész
napközis tábort szerveznek.

Bejelentkezés alapján tartott külön csoportfoglalko-
zásokat fõként a nagyobb, ismertebb kertekben tarta-
nak. Ezek a foglalkozások az általános természetismereti
sétákon felül lehetnek a tananyaghoz kapcsolódó rend-
kívüli biológiaórák, vagy egy-egy témát feldolgozó cso-
portprogramok, mint az ELTE Füvészkertben az „Élõ kö-
vületek” téma, vagy Vácrátóton a „Trópusok és sivata-
gok növényei”, valamint az „Állatnyomok és -jelek” té-
ma. Tiszakürtön kincsvadászat keretében fedezhetik fel
a gyerekek az arborétumot. Minden esetben elõzetes
egyeztetés szükséges a csoport által támasztott igények-
rõl és a kert nyújtotta lehetõségekrõl. 

Ugyan a kertekben a szabadtéri programoknak van
leginkább tere és helye, kezdeményezések vannak a
félfedett és beltéri foglalkoztató termekre is. Kecskemé-
ten úgynevezett szabadtéri tanterem áll rendelkezésre,
Szarvason fûthetõ beltéri foglalkoztató került kialakítás-
ra, melyet a téli hónapokban is használni tudnak.
Vácrátóton folyamatban van egy foglalkoztató terem ki-
alakítása a bejárat közelében.

Rajtunk (is) múlik…
„Olyan lesz a jövõ, mint amilyen a ma iskolája.” (Szent-
Györgyi Albert)

Érdemes feltérképezni programszervezõ pedagógu-
soknak, osztályfõnököknek és szabadidõ-szervezõknek a
kirándulás, tanulmányi út mentén található és az iskola
szûkebb-tágabb környezetében lévõ növénykerteket.
Sok pedagógus saját maga készül feladatlappal, kertet
felfedeztetõ játékokkal, ebben az esetben a pedagógus
helyismerete szükséges. Emellett hagyatkozhatunk a
kertekben kínált környezeti nevelési és egyéb program-
lehetõségekre, szolgáltatásokra is. „Tanítsuk meg a jöven-
dõ nemzedéket arra, hogy hogyan kell gondozniok a természet
ajándékait, az Isten remekeit és a haza kincseit: az állat- és
növényvilág egyedeit.” (Fodor Á., 1922)
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Óravázlat
Az óra szerkezete:
1. Alapelvek, szerepek áttekintése, tanári motiváció:

5 perc
2. Csoportalakítás: 2 perc
A csoportok heterogén összetételûek, a szerepek szét-

osztása a tanulók feladata, figyelemmel arra, hogy minden
órán rotálódjanak. Egy tanuló több szerepet is kaphat.

Szerepek:
– kistanár
– anyagfelelõs
– írnok, beszámoló,
– idõfelelõs, rendfelelõs, hangulatjavító
3. Csoportmunka: 14 perc
4. Csoportok beszámolója: 8 perc
5. Egyéni feladatok: 8 perc
6. Egyéni beszámolók: 6 perc
7. Az óra értékelése: 2 perc

Felhasznált eszközök: csomagolópapír, színes ceru-
zák, füzet, ceruza.

Felhasznált ismeretek: tél jellemzõi – természetisme-
ret.

Fejlesztendõ területek: összefüggések megfigyelése,
beszédkészség, kreativitás fejlesztése

Nagy gondolat: 
„Hull a hó a kéklõ hegyeken…”

Motiváció

Lassan pihenõre tér a természet. A fák lehullajtot-
ták leveleiket, csak a fenyõ ékeskedik tûleveleivel.
Az évszakok váltakoznak Európában, az õszt tél kö-
veti.
A tél szépségeihez tartozik a hógolyózás, szánkózás,
síelés – téli sportok, és a hóemberkészítés, valamint
a táj, mely hóleplet ölt.
Ezen a foglalkozáson a tél örömeivel, szépségeivel
foglalkozunk.
Gyönyörû a téli táj, a hópaplannal takarózó rétek, a
fák ágairól csüngõ jégcsapok. Bár hideg lehet az idõ,
mégis várjuk a közös játékokat, a téli sportolási le-
hetõségeket, a hóember építését, a hógolyózást,
korcsolyázást, síelést, szánkózást. Jólesik a meleg
tea, a forró kakaó egy-egy hosszabb szabadban töl-

tött tartózkodás után. Lelket melengetõ az, hogy
együtt tudunk játszani, sportolni mindannyiunk
örömére.
Zenei aláfestés: lásd az óravázlat mellékletében je-
lölt zenék, festmények, versek

I. csoportfeladat:
• Mit láthat egy madár a téli táj fölött repülve (madár-

távlatból)? – Gondoljatok saját településetekre, illetve
arra a településre, ahol legtöbben éltek a csoportotok
tagjai közül! Készítsétek el a képet!

• Beszéljétek meg, mit tartotok fontosnak, ami egyér-
telmûen jelzi, hogy tél a képetek témája!

Egyéni feladat:
1. Írj a képetekrõl 3 mondatot a füzetedbe! 
2. Írj mellékneveket, melyek a télre leginkább jellem-

zõek a kép alapján!
3. Miért kedveled a telet? A kép alapján írj 3 mondatot!
4. A képrõl válaszd ki azt az ábrázolást és rajzold le a

füzetedbe, mely számodra a legkedvesebb! Választásodat
3 mondattal indokold! (Esetleg dekopázskép készítése –
képeslap készítése szalvéták kiválasztásával.)

II. csoportfeladat:
• Mindenkinek van olyan téli mozgás, sport, amit akár

egyedül, akár társaival közösen végez. Gondoljatok akár
családi kirándulásra télen, akár sportlétesítmények fel-
keresésére és ott végzett szabadtéri téli sporttevékeny-
ségre! Rajzoljatok télre jellemzõ mozgástevékenysége-
ket, sportokat a közös lapra!

Egyéni feladat:
1. Válassz ki a lerajzoltak közül olyan téli sportot, ame-

lyet a leginkább kedvelsz! Írd le a füzetedbe!
2. Válassz ki olyan téli sportot a lerajzoltak közül, me-

lyet te is végzel! Írd le a füzetedbe!
3. Válassz ki a lerajzoltak közül olyan téli sportot (sport-

ágat) és 4 mondatban írd le a jellemzését a füzetedbe!
4. Írd le a füzetedbe a közösen lerajzolt téli sportok ne-

vét és sporteszközök nevével is egészítsd ki, ha tudod!

III. csoportfeladat:
• Az „Ez a divat” címû magazin divattervezõi vagytok.

Állítsatok össze téli kollekciókat, hogy minden korcso-
portnak megfelelõ legyen! Rajzoljátok le õket! Ne feled-
kezzetek meg a téli sportok kedvelõirõl sem! Kiegészítõ-
ket is rajzoljatok a közös lapra! Vegyétek figyelembe a té-
li idõjárást!

Gyõrffy László Jánosné

Már több mint egy évtizede, hogy a Hejõkeresztúri Általános Iskolában si-
keresen alkalmazzák a Komplex Instrukciós Módszert (KIP). Iskolánkban
szeptembertõl tartunk KIP-es órákat, melyekbõl az alábbiakban szeretnék
egyet közkinccsé tenni.

Egy KIP-es óravázlat

GyırffynØ_varia.qxd  2016.01.26.  14:32  Page 29



30

Egyéni feladat:
1. Másold le azt a ruhanemût, amelynek a rajza szerin-

ted legjobban sikerült a közös munkában! A füzetedbe
dolgozz!

2. Rajzold le azt a ruhadarabot, amelyet sportolónak
ajánlanál! A füzetedbe dolgozz!

3. Az általad leggyakrabban használt téli ruhadara-
bok, kiegészítõk közül rajzolj le a füzetedbe hármat!

4. A képetek alapján írj 5 mondatos beszámolót kép-
zeletbeli divatbemutatóról! A füzetedbe dolgozz!

IV. csoportfeladat:
• Készítsetek téli leporellót úgy, hogy 5 képbõl álljon,

és a képek valamilyen történetet ábrázoljanak együtte-
sen! A leporellót óvodásoknak készítitek. 

Egyéni feladat:
1. Válaszd ki azt a leporellótok közül, amely neked leg-

jobban tetszik!
2. Írj történetet a leporellóhoz! A füzetedbe dolgozz!
3. Mi a leporellótok fõ gondolata, írd le a füzetedbe!
4. Tervezd meg a leporelló cím oldalát, vedd figyelem-

be, amit a címoldal készítésérõl (könyvborító) tanultál!
Az óra értékelése, lezárása:
– Mi volt az óra témája? (visszautalás)
– Hogyan éreztétek magatokat?
– Megdicsérlek benneteket.
– Felelõsök megdicsérése (munkavégzés) indoklással. 
– Egyéni dicséret indoklással.

Az óra tapasztalatait 
összefoglaló reflexióim

A KIP-es órák sikere a gyerekek közös feladatmegol-
dása során abban rejlik, hogy minden egyéni feladat a
közös csoportfeladat segítségével oldható meg, arra épül,
így a diákok, hogy saját egyéni munkájukat is megköny-
nyítsék, aktívan vesznek részt a közös munkában.

A csoportok összetétele, a feladatok és a szerepek is
váltakoznak, így mindenkibõl lesz a tanórák során kista-
nár, beszámoló, írnok, idõ-, csend- és eszközfelelõs (a sze-
repek összevonhatóak) és mindenki sikerélményhez jut.

A látvány, a zene, az élmények megvitatása (egyéni és
közösségi), együttes hatása a nehezebben haladó tanu-
lókra is pozitívan, motiválóan hat. A digitális tábla, a
„nagy gondolat” óra eleji megfogalmazása és az óra végén
az arra való visszatérés, a feladatok teljesítése, a dicséret,
mind kivétel nélkül hozzájárulnak egy sikeres tanórához. 

Ezen tanórák eltérnek a szokványostól. Természetes a
„munkazaj” a közös tevékenységek során. A jó hangulat,
az érdekes feladatok fokozzák a tanulói érdeklõdést. Az a
tapasztalatom, hogy a gyerekek várakozással tekintenek
a KIP-es órák elé, kérdezik, mikor lesz a következõ. Ter-
mészetes a nevelõi felkészülés során a változatos felada-
tok megalkotása, az egyéni feladatok személyre szóló dif-
ferenciálása, a témához kapcsolódó motiváció átgondo-
lása (beszélgetés zene, film, játék, stb.) talán az elején
több idõt kíván, de ahogy tapasztalatokat szerzünk, rövi-
dül a felkészülési idõ is. Lényeges, hogy egy tanítási órán
belül is minden gyerek sikerélményhez jusson, szívesen

végezze a feladatokat.
Célom, hogy minden tanítványom jó hangulattal tá-

vozzon az óráról, sikerélménnyel gazdagodjon és izgatot-
tan várja a következõ KIP-es órát.

A csoportfeladatokat és az egyéni feladatokat sem ér-
demes túltervezni, túlméretezni. Fontos a jó idõbeosztás.
Legyen lehetõség a csoport tagjainak a megbeszélés so-
rán a vita lezárására, azt követõen a közös megoldásra, és
sikeresen végezzék el a csoport tagjai az egyéni feladato-
kat is. Minden gyereknek a teljesítõképességéhez mér-
ten kell a feladatot adnunk, de oly módon, hogy elõre-
mutató legyen a fejlõdésében (mindig egy kis lépéssel nö-
veljük a terheket). Egy-egy szó, dicséret csodákra képes
még a nehezebben kezelhetõ tanulók esetében is. A kez-
deti nehézségek után (felelõs szerepek, felhasználandó
anyagok, laptop elõkészítése stb.) egyre rutinosabbá vá-
lunk mi is és diákjaink is. Felkészülésünk során bõvítjük
ismereteinket, s nekünk, a hosszú évek tapasztalataival
rendelkezõ nevelõknek is azt a varázst nyújtja, mint pá-
lyánk elején: a lendületet, az aktivitást és a fiatalságot.

Melléklet – zene: Vivaldi: 4 évszak –Tél; Chopin: Téli séta; Csaj-
kovszkij: Diótörõ; Albinoni: Adagio in G Minor Winter int he
Pointingo; Andre Rieu és His Johan Strauss Orchestra: Winter
(Largo From the Four Seasons; Winter Morning: Fiona Joy Hawkins;
Andre Rieu: Wher Winter Comes; Winter Sonata – Only You Piano
and violin; Secret Garden – Song For A New Beginning (Winter
Poem); Secret Garden – Make A Wish (Winter Poem); Kovács Ka-
ti: Hull a hó
Festészet: Munkácsy Mihály: Téli út; Szinnyei Merse Pál: Tél;
Mednyánszky László: Téli erdõ, Téli patakpart, Téli táj, Zúzmarás er-
dõ, Havas fenyõ; Derkovics Gyula: Híd télen
Csók István: Budapest télen; Szõnyi István: Viadukt; Bálint Árpád:
Advent; Bernáth Aurél: Rózsadomb télen; Nagy Oszkár: Téli erdõ;
Polya Tibor: Síelés
Költészet: Csokonai Vitéz Mihály: A tél; Weöres Sándor: Nõl a dér,
álom jár, Száncsengõ
Csanádi Imre: Elsõ hó köszöntõ; József Attila: Tél

Egyéni feladat: Másold le azt a ruhanemüt, amelynek
a rajza szerinted legjobban sikerült a közös munkában! A
füzetedbe dolgozz!
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A dob szó egyik jelentése szerint egy ütõhangszer, tehát a fõnév (f), a másik jelentése szerint levegõbe hajít, tehát
ige (i).

ÍRD BE A SZAVAKAT!

Fonyódi Gábor

Segíts elkapni a Fantomot! Már csak pár lépés, és kattanhat a bilincs a ti-
tokzatos rablón. A Fantom az üldözõi elõl egy felállványozott épületre me-
nekült. Menekülés közben lehajigált néhány pallót és létrát. Könnyítsd
meg a rendõr útját: helyezd vissza a pallókat és létrákat, hogy nyakon csíp-
hesse a bûnözõt!

Detektíviskola –
A Fantom nyomában

A pallók és létrák, melyeket vissza kell helyezned:

A fenti szavaknak több jelentése van, ezért több szófajhoz is tartozhatnak. A szaggatott téglalapok jelzik a szó he-
lyét és hosszát, a két határoló négyzet betûi pedig megmutatják, melyik két szófajba sorolható a keresett szó. (i = ige,
f = fõnév, m = melléknév, sz = számnév) Példa:
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Tisztelt Elnök Úr!

A Tanító címû módszertani folyóirat fõszerkesztõjeként együttmûködését kérem, hogy az alsó tagozat szakmai munkáját
érintõ kérdésekben összegyûjtött visszajelzéseink eljussanak az illetékes döntéshozó fórumokra.

A Tanító legfontosabb célja a szakmai közös nevezõk keresése és megfogalmazása. Ennek jegyében honlapunkon a taní-
tók munkáját közvetlenül érintõ szakmai, módszertani kérdésekben folyamatosan gyûjtjük kollégáink véleményét. Az ed-
dig szavazásra bocsátott kérdések közül két nagy jelentõségû témában a nem reprezentatív felmérés ellenére is körvonalazódik
a tanítók egységesnek tûnõ álláspontja.

I. Az 1–2. évfolyamos gyerekek terhelése

forrás: http://www.tanitonline.hu/?page=polls

A honlapunkon két konkrét témában összegyûlt több száz szavazat a tanítók oly egy-
értelmû szakmai álláspontját jelzi, mellyel foglalkoznia kell az illetékes döntéshozó-
nak. Ezért tájékoztattuk a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, s kértük közremûködését
az általánosságban tapasztalt, súlyos probléma megoldásában:

Ahogyan mi, tanítók látjuk…
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Úgy gondoljuk, hogy a tanítók által kívánatosnak tartott maximum 4–5 tanórát jelenleg messze meghaladja az általánosság-
ban jellemzõ napi 6–8 tanórányi terhelés. Ez a helyzet minden jó szándék ellenére úgy állhat elõ, hogy a hatályos törvény1 általá-
nos szabálya szerint 1–3. évfolyamon a kötelezõ és választható órák számát eleve ennél több, 6 órában maximálja, ráadásul a ter-
helést korlátozó idõkeretbe jelenleg nem számítható bele sem a mindennapos testnevelés keretében szervezett foglalkozás, sem a
fejlesztõ és felzárkóztató, valamint a tehetséggondozó foglalkozás. A házi feladatról még nem beszéltünk, pedig nem elhanyagol-
ható tényezõ.

Javaslatunk, hogy ebben a kérdésben a tanítók tapasztalatainak még szélesebb körû összegyûjtését követõen a törvényalkotó te-
gye meg a szükséges lépéseket a fenti szabályozás módosítására, mert a jelek szerint a külön-külön indokolható elképzelések
megvalósítása (lásd pl. mindennapos testnevelés, tehetséggondozásra és felzárkóztatásra szánt óraszámok növelése) együttesen
nem kívánt eredményre vezetett. 

II. A kerettanterv és az egyéni haladási tempó összefüggése

forrás: http://www.tanitonline.hu/?page=polls

Örvendetesnek tartjuk, hogy a jelek szerint ma már kollégáink nagyobbik része nem kérdõjelezi meg a differenciált tanulásszer-
vezés és az egyéni haladási tempó biztosításának módszertani indokoltságát. Ugyanakkor a fenti grafikon azt jelzi, hogy a meg-
valósítás egyik akadályának nagyon sokan a kerettantervi elõírásokat tekintik. 

Javasoljuk ezért, hogy a kerettantervben megjelölt óraszámok gyakorlati megvalósíthatóságáról a tartalomszabályozás
illetékes szakemberei a KLIK bevonásával minél szélesebb körben gyûjtsék össze a különbözõ szocioökonómiai hátterû iskolákban
dolgozó kollégák tapasztalatait. Ezek ismeretében lehetséges és kívánatos a kerettantervi idõkeretek, s amennyiben – a 90%-
ban kitûzött lefedettség általános érvényû biztosításához – szükséges, a kerettantervi tartalom korrekciója.

Megítélésünk szerint többféle megoldás is elképzelhetõ, mellyel a fenti ellentmondások feloldhatók, de bármelyik gyakorlatba
való átültetése nehezen képzelhetõ el a kollégák szakmai meggyõzõdése ellenére, aktív közremûködése nélkül.

Amennyiben a maga szerény eszközeivel a Tanító hozzá tud járulni a közös nevezõk alapján történõ érdemi jobbításhoz, öröm-
mel ajánlja segítségét, mert célunk – a gyerekek érdekében – csakis közös lehet.

Mielõbbi visszajelzését várva, tisztelettel,
Fejér Zsolt
tanító, fõszerkesztõ

Az NPK elnöke válaszlevelében megállapította, hogy annak eredménye megerõsíti saját tapasztalatait, mely szerint
„a gyerekek túlterheltek, illetve, hogy a jelenlegi kerettantervek nem adnak elég mozgásteret a kollégáknak.”

Levelében emellett ígéretet tett arra, hogy a problémát jelzik az ágazat irányítása felé, és lehetõség szerint még janu-
árban személyesen is elmondják véleményünket az illetékes döntéshozóknak, s egyúttal konkrét javaslattal élnek a meg-
oldás érdekében.

1 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról [6. alcím: A tanulók heti és napi terhelésé-
nek korlátozására vonatkozó rendelkezések]
8. § (1) A tanuló kötelezõ és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több a)
hat tanítási óránál az elsõ–harmadik évfolyamon…
9. § (1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni … a minden-
napos testnevelés keretében szervezett iskolai sportköri foglalkozások, d) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 27. § (5)–(8) bekezdése alapján
szervezett foglalkozások … óraszámait.
Íme az a bizonyos 27. §:
(5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelezõ óraszáma és az osztályok engedélyezett heti idõkeret kü-
lönbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartá-
si rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az elsõ–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, diffe-
renciált fejlesztést biztosító egy-három fõs foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy
óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott idõkerete felett.
(6) Ha az elsõtõl a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetõvé kell tenni, hogy legalább heti két
alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

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

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

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

ONLINE SZAVAZÁS

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

OLVASÓINK KÜLDTÉK

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

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

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT
Lájkoljon minket Facebookon is:

www.facebook.com/tanitonline.hu
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